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METHODS OF DESCRIPTIVE STATISTICS AND FACTOR ANALYSIS IN ASSESSING
THE EFFECTIVENESS OF USING MODERN FINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS
IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROJECTS
В основі дослідження є розроблення інструментарію оцінки результативності використання сучасних
фінансовокредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів. З цією метою було досліджено вплив
фінансовокредитних інструментів на інноваційні процеси, фінансове забезпечення інвестиційних потреб
суб'єктів МСБ, ролі інституційних інвесторів у мобілізації капіталу на інвестиційні цілі; розроблено мето
дологію оцінювання впливу фінансовокредитних інструментів на інноваційні процеси малих та середніх
інноваційних підприємств з використанням дескриптивної статистики та факторного аналізу; запропо
новано математичний інструментарій щодо оцінки стану та прогнозування розвитку інноваційних
підприємств, прийняття маркетингових управлінських рішень, оцінки економічної ефективності інновацій.
The research is based on the designing of tools for assessing the effectiveness of using modern financial and
credit instruments in the implementation of innovative projects. Due to this, the impact of financial and credit
instruments on innovative processes, financial provision of investment needs of SME entities and the role of
institutional investors in capital mobilization for investment purposes were investigated; the method of estimating
the impact of financial and credit instruments on innovative processes of small and mediumsized innovative
enterprises with the use of descriptive statistics and factor analysis was developed; a mathematical tool for
estimating the state and forecasting of the development of innovative enterprises, making marketing managerial
decisions, estimating the economic efficiency of innovations was proposed.

Ключові слова: малий та середній бізнес, фінансовокредитні інструменти, інновації, дескриптивна
статистика, імітаційне моделювання.
Key words: small and medium business, financial and credit instruments, innovations, descriptive statistics,
simulation.

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

МСБ) є впровадження інновацій. Це передбачає вико!
ристання принципово нових прогресивних технологій,
перехід до випуску високотехнологічної продукції та
розробку механізмів реалізації управлінських рішень в
В умовах динамічного розвитку сучасного суспіль! інноваційній діяльності. Останнім часом свої корективи
ства головним напрямом стимулювання економічного щодо перспектив впровадження інновацій в МСБ, накла!
зростання суб'єктів малого та середнього бізнесу (далі дає також і економічна ситуація в Україні.
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Рис. 1. Алгоритм оцінювання результативності використання
сучасних фінансовокредитних інструментів у реалізації
інноваційних проектів

хуванням методів дескрип!
тивної статистики та фактор!
ного аналізу.
При дослідженні фінан!
сово!ек ономічних пока з!
н и к і в дія л ь н ос ті п ід п р и !
ємств МСБ у ході аналізу
запропоновано обчислюва!
ти характеристики динаміки
їх розвитку, з метою вияв!
лення закономірності мину!
лого розвитку і оцінки мож!
ливості їх перенесення на
майбутнє.

Джерело: розроблено авторами самостійно на основі [1—6, 17].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
Проблеми управління інноваційними підприємства! ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
ми, моделювання та прогнозування їх поведінки дослі! НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
джено в роботах зарубіжних вчених Бланка С. [13],
Гільбо С. [14], Шоу К. [15], Райс Е. [16]. Питання інно!
ваційного розвитку підприємств, пов'язані з розробкою
та реалізацією стратегії інноваційної діяльності, її інве!
стиційного й ресурсного забезпечення, були предметом
досліджень таких вітчизняних вчених як Поліщук Є. [1;
2; 5; 6], Долбнєвої Д. [7], Дропи Я. [8], Данилків Х. [9]
та інших.
На методологічному рівні проблему визначення
впливу фінансово!кредитних інструментів на інно!
ваційні процеси, фінансове забезпечення інвестицій!
них потреб суб'єктів МСБ досліджено недостатньо.
Намагання визначити моделі, методи та механізми ви!
користання фінансово!кредитних інструментів з ме!
тою ефективного функціонування та стійкого розвит!
ку МСБ України зумовило актуальність даного дослі!
дження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є розробка методики та
інструментарію оцінки результативності використан!
ня сучасних фінансово!кредитних інструментів у ре!
алізації інноваційних проектів. Оцінювання результа!
тивності використання сучасних фінансово!кредитних
інструментів у реалізації інноваційних проектів з ура!

У разі дотримання вищенаведених умов необхідно
перейти до статистичних та дескриптивних методів ана!
лізу фінансово!економічних показників МСБ.
До статистичних методів аналізу даних, згідно з [11],
відносяться:
— попередній аналіз природи статистичних даних
(перевірка гіпотез стаціонарності, нормальності, неза!
лежності, однорідності, оцінка виду функції розподілу,
її параметрів і т.п.);
— виявлення зв'язків і закономірностей (лінійний і
нелінійний регресійний аналіз, кореляційний аналіз та ін.);
— багатовимірний статистичний аналіз (лінійний і
нелінійний дискримінантний аналіз, кластерний аналіз,
компонентний аналіз, факторний аналіз і ін.);
— динамічні моделі і прогноз на основі часових
рядів.
У свою чергу, за [17] дескриптивний аналіз вихід!
них даних включає:
— Аналіз зв'язків (кореляційний і регресійний
аналіз, факторний аналіз, дисперсійний аналіз).
— Багатовимірний статистичний аналіз (компонен!
тний аналіз, дискримінантний аналіз, багатовимірний
регресійний аналіз, канонічні кореляції та ін.).
— Аналіз часових рядів (динамічні моделі і прогно!
зування).

Рис. 2. Динаміка місячного прибутку підприємства Buffer січень 2012 — жовтень 2016,
тис. дол. США
Джерело: побудовано авторами самостійно на базі [18].
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Рис. 3. Динаміка місячного прибутку Buffer в залежності від типу використаних фінансово
кредитних інструментів за період січень 2012 — жовтень 2016, тис. дол. США
Джерело: побудовано авторами самостійно на базі [18].

Перейдемо до конкретного опису алгоритму оціню!
вання результативності використання сучасних фінан!
сово!кредитних інструментів у реалізації інноваційних
проектів, який докладно зображено на рисунку 1.
Так як відсутність статистичної бази є характерною
рисою переважної більшості малих інноваційних
підприємств, то для апробації методики оцінювання
впливу фінансово!кредитних інструментів на інноваційні
процеси МСБ використаємо базу даних аналогічного за
напрямом підприємства (метод аналогій [12]). Для при!
кладу розглянемо мале інноваційне підприємство, яке
займається просуванням контенту в соціальних мережах —
Buffer. Так, Buffer займає особливе місце, бо це один з
перших малих інноваційних підприємств який надає по!
вну статистичну інформацію щодо своєї діяльності. Ап!
робація методики оцінювання впливу фінансово!кредит!
них інструментів на інноваційні процеси цього малого
інноваційного підприємства дозволить використати її
для оцінювання підприємств схожої направленості, але
за відсутності будь!яких статистичних даних.
В якості основного показника ефективності діяль!
ності підприємства будемо розглядати прибуток
підприємства за місяць. З метою прогнозування прибут!
ку малого інноваційного підприємства, розглянемо по!
місячно історичні дані за період функціонування (січень
2012 — жовтень 2016), які складають вибіркову су!
купність (Sample) у вигляді часового ряду. Проаналізує!
мо статистичні дані за допомогою інструментарію дес!
криптивної статистики. Для цього візуалізуємо часовий
ряд обраної вибіркової сукупності (рис. 2).
На рівень розвитку малого інноваційного підприєм!
ства безпосередньо впливає обсяг капіталу: власні кош!
ти, банківські кредити, кредитні лінії, торгові кредити,
лізинг, гранти, кошти міжнародних організацій (міжна!
родна технічна допомога), інші кредити, власний капітал.
і т.д. У свою чергу Buffer протягом зазначеного періоду
залучав наступні фінансово!кредитні інструменти:
банківські кредити та грантові кошти. Так, наприклад, на
рисунку 3 зображено рівень прибутку підприємства по
тих місяцях, в яких використовувались кошти гранту
(Revenue due grants), а також рівень прибутку підприєм!
ства по тих місяцях, в яких підприємство використовува!
ло лише банківські кредити (Revenue due bank loan).
Як видно з рисунка 3, рівень прибутку в залежності
від типу залучених коштів є різним. А отже, необхідно

дослідити чи є суттєвою різниця між цими двома кате!
горіями. З цією метою розділимо обраний часовий ряд
на дві страти (stratum) наступним чином:
— Revenue due bank loan stratum — прибуток
підприємства по тих місяцях, в яких в якості залучених
коштів використовувались банківські кредити.
— Revenue due grants stratum — прибуток підприє!
мства по тих місяцях, в яких використовувались кошти
гранту.
Здійснимо аналіз цих старт по відношенню до об!
раної вибіркової сукупності на основі інструментарію
дескриптивної статистики. Зокрема основними статис!
тичними показниками, для аналізу визначених вибірко!
вих сукупностей оберемо такі:
a) середнє значення (Mean):
n

x=

∑x

i

(1),
n
де n кількість спостережень, X i — прибуток, i = 1, n .
b) медіана ( Me ) — це величина, що розташована в
середині ряду X i, розташованому у зростаючому поряд!
ку X i ;
c) середньоквадратичне відхилення (StDev) — по!
казник розсіювання значень випадкової величини при!
бутку відносно середнього значення,
i =1

∑ (x
n

σ=

i

−x

)

2

(2),
n
d) стандартна похибка (SE (x ))— є середнім квадра!
тичним відхиленням вибіркових оцінок від значення па!
раметра в генеральній сукупності
σ
SE ( x ) =
(3).
n
Аналіз всієї вибіркової сукупності та отриманих з
неї страт, за вищенаведеними показниками, наведений
в таблиці 1.
Виходячи з отриманих результатів, зрозуміло, що
статистичні показники по кожній страті різняться. Не!
обхідно визначити чи суттєвою є ця різниця. Якщо різни!
ця суттєва, то математичну модель прогнозування при!
бутку малого інноваційного підприємства необхідно
будувати окремо для кожної зі страт. І навпаки, якщо
різниця не суттєва, то модель для прогнозу можна по!
i =1
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Таблиця 1. Статистичні показники прибутку Buffer
за місяць, тис. дол. США

виступали кошти від гранту не потрапляє
в довірчий інтервал для прибутку по тих
місяцях, де було залучено банківські кре!
Вибірка\Показник
Mean
Median
StDev
n
SE ( x ) дити та навпаки. А отже, виникає питан!
ня чи суттєвою є різниця між середніми
Sample
114,624
119
37,068
103
3,652
Revenue due bank loan stratum
138,394
139
25,773
71
3,059
значеннями страт.
Revenue due grants stratum
68,094
65,5
14,759
32
2,609
Визначимо різницю між середніми
Джерело: розраховано авторами самостійно на базі [18].
значеннями страт та широту довірчого
інтервалу цієї різниці. Показниками дескриптивної ста!
Таблиця 2. Довірчі інтервали для середніх
тистики, які будемо при цьому використовувати є таки!
значень по Revenue due bank loan stratum
ми:
та Revenue due grants stratum
a) Mean difference — різниця середніх значень між
Значення для
Значення для
стратами, x1 − x 2;
Показник
Revenue due bank
Revenue due
b) StDev — середньоквадратичне відхилення
loan stratum
grants stratum
різниці
середніх значень між стратами,
Mean
138,394
68,094
Median
139
65,5
(n1 − 1) × σ 1 + (n2 − 1) × σ 2
σ diff =
(4);
StDev
25,773
14,759
n1 + n2 − 2
n
71
32
c) df — кількість ступенів свободи для різниці се!
SE (x )
3,059
2,609
редніх значень
df
70
31
(5);
n1 + n2 − 2
confidence level 0,95
0,95
d) SE (x ) — стандартна похибка для різниці середніх
t-value
1,994
2,040
значень
Lower limit
132,294
62,772
1
1
SE ( x ) = σ diff ×
+
Upper limit
144,495
73,415
(6);
n
n
1

2

Джерело: розраховано авторами самостійно на базі [18].

e) tvalue — критичне значення критерію Стьюден!
та
для
обраного значення рівня довіри та кількості сту!
будувати для всієї вибірки загалом.
пенів
свободи;
З метою аналізу цих відмінностей побудуємо довірчі
f) ttest — фактичне значення критерію Стьюден!
інтервали для середніх значень по кожній страті та про!
та,
ведемо тестування статистичних гіпотез.
x − x2
Для побудови довірчих інтервалів для середніх зна!
t fact = 1
(7);
SE
чень по кожній страті використаємо такі показники дес!
g) і — i = 1,2, номер страти.
криптивної статистики:
За
вищезазначеними показниками отримуємо на!
df
=
n
−
1
;
a) кількість ступенів свободи,
ступні
числові
значення, які наведені в таблиці 3.
b) рівень довіри (Confidence level);
З таблиці 3 видно, що довірчий інтервал для різниці
c) tvalue — теоретичне значення критерію Стью!
дента для обраного значення рівня довіри та кількості середніх є доволі широким. Тому доцільно провести
ступенів свободи, яке знаходиться із таблиць стандарт! перевірку статистичних гіпотез щодо значущості цієї
різниці. Отже, висунемо нульову та альтернативну гіпо!
ного нормального розподілу;
d) Lower limit — нижня межа довірчого інтервалу тези щодо значущості різниць середніх.
Виконання нульової гіпотези (H 0) свідчитиме про те,
x − SE( x ) × t − value;
e) Upper limit — верхня межа довірчого інтервалу що x − x = 0, тобто різниця середніх є не суттєвою і для
1
2
x + SE( x ) × t − value .
прогнозування можна використовувати вибіркову су!
Відповідно до вищезазначених показників отримає! купність загалом.
мо такі результати, які наведені в таблиці 2.
Виконання альтернативної гіпотези (H α ) свідчити!
З таблиці 2 очевидно, що середнє значення прибут!
ме
про
те, що x1 − x2 > 0, тобто прогноз необхідно буду!
ку підприємства в ті місяці, де в якості залучених коштів
вати окремо для кожної зі страт.
Таблиця 3. Розрахункові показники різниці
Результати проведеного тестування статистичних
середніх значень страт Revenue due bank loan гіпотез наведені в таблиці 4.
та Revenue due grants
Оскільки, p!value — ймовірність прийняття H 0 є знач!
но меншою за 5%, то приймається альтернативна гіпо!
Показник
Значення
теза про значущість різниці середніх. Отже по!перше,
Mean
70,301
ефективність залучених коштів від банківських кредитів
StDev
22,962
є суттєво вищою за ефективність коштів отриманих від
SE (x )
4,889
грантів. По!друге, прогноз прибутку малого інновацій!
df
101
но підприємства доцільно будувати окремо по кожній
confidence level
0,95
страті.
t-value
1,984
Отже, виходячи з аналізу статистичної інформації
Lower limit
60,6024
малого інноваційного підприємства Buffer, побудуємо
Upper limit
79,999
математичну модель прогнозованого прибутку в залеж!
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ності від типу залучених фінансово!кредитних інстру!
ментів. З цією метою побудуємо окремо прогноз для
страт Revenue due bank loan та Revenue due grants.
За законом великих чисел, якщо взяти цілий набір
параметрів з будь!якого одного розподілу та додати їх,
то розподіл цих сум має нормальний закон розподілу.
Чим більше в цих сумах доданків, тим ближче вона буде
до нормального розподілу [11]. Тоді, використовуючи
закон великих чисел, висунемо гіпотезу про те, що за!
кон розподілу прибутку малого інноваційного підприє!
мства буде нормальним.
Застосуємо інструментарій імітаційного моделюван!
ня, зокрема метод Монте!Карло, для "підтягування"
випадкового значення прибутку за місяць до нормаль!
ного закону розподілу з середнім значенням x і серед!
ньоквадратичним відхиленням σ по історичним даним
кожної страти. Причому врахуємо песимістичний та оп!
тимістичні сценарії розвитку подій:
1. Песимістичний сценарій — припустимо, що про!
гнозований прибуток за наступний місяць може бути
меншим за прогнозований прибуток за попередній
місяць. Середньоквадратичне відхилення в свою чергу
буде змінюватися на частку зміни середнього рівня при!
бутку в попередньому періоді до середнього рівня при!
бутку за історичними даними. Також прогнозований
прибуток може бути менше за мінімальний прибуток ма!
лого інноваційного підприємства за вибірковою сукуп!
ністю.
2. Оптимістичний варіант — припустимо, що прогно!
зований прибуток за наступний місяць не може бути
меншим за прогнозований прибуток за попередній
місяць. Середньоквадратичне відхилення в свою чергу
буде змінюватися на частку зміни середнього рівня при!
бутку в попередньому періоді до середнього рівня при!
бутку за історичними даними. Також прогнозований
прибуток не може бути менше за мінімальний прибуток
малого інноваційного підприємства за вибірковою су!
купністю.
Отже, побудуємо прогноз прибутку малого іннова!
ційного підприємства на наступний місяць. З цією ме!
тою застосуємо інструментарій імітаційного моделюван!
ня на основі функції нормального закону розподілу
ймовірностей
( x− x )

−
1
2
f ( x) =
e 2σ
σ 2π

(8),

Таблиця 4. Результати тестування
статистичних гіпотез для різниць середніх

Показник
H0
Hα
Mean Difference
SE
df
t-test
Ratio of sample var
p-value

Значення
x1 − x 2 = 0
x1 − x 2 > 0

70,301
4,889
101
14,379
3,050
0,002

Джерело: розраховано авторами самостійно на базі [17].

Таблиця 5. Прогнозований прибуток
підприємства для тих періодів, коли в якості
фінансовокредитного інструменту
застосовується банківський кредит, на основі
імітаційного моделювання
№
експерименту
1
2
3
4
…
149
150

Імовірність
Отримання
прибутку
0,962045
0,660521
0,551235
0,157268
…
0,861734
0,301862

Прибуток, тис. дол.
167
134
142,4
75,33333
…
158,7
108,7

Джерело: розраховано авторами самостійно.

мулу (1) з x = 138,934, σ = 25,773 тис. дол. отримаємо, що
з ймовірністю 0,962 за місяць прибуток малого іннова!
ційного підприємства може становити х = 167 тис. дол.
Аналогічно проведено решту експериментів.
За результатами імітаційного моделювання Revenue
due bank loan stratum, прибуток підприємства в перший
прогнозний період може складати або 167, або 134, або
142 тис. дол. і т.д. Тоді в середньому за один місяць при!
буток підприємства складатиме
150

x=

∑x
i =1

i

150

= 124

(10).

Середньоквадратичне відхилення, в цьому випадку
складатиме σ = 37 тис. дол. США.
Результати імітації прибутковості малого іннова!
ційного підприємства за обома сценаріями та історичні
дані для Revenue due bank loan stratum наведені на ри!
сунку 4.
Аналогічно зазначеному підходу, було побудовано
імітаційну модель прогнозування прибутку Buffer для
Revenue due grants stratum. Результати прогнозування
прибутку підприємства за обома сценаріями та історичні
дані для вихідних днів наведені на рисунку 5.

з середнім значенням x і середньоквадратичним
відхиленням по кожній страті.
Нехай імовірність отримання прибутку за один
місяць може бути розподілена випадковим чином на
інтервалі від 0 до 1. Зокрема для розробки імітаційної
моделі прогнозування прибутку в разі залучення бан!
ківських кредитів проведемо 150 експериментів появи
зазначеної імовірності, які наведені в табл. 5.
У таблиці 5 стовпчик прибутку відповідає функції
розподілу ймовірностей
ВИСНОВКИ
( x− x )
−
1
Отримані наукові результати дослідження та їхні
2σ
f ( x) =
e
(9),
узагальнення дають змогу сформулювати такі виснов!
σ 2π
з середнім значенням та середньоквадратичним ки і пропозиції, які мають науково!теоретичне й прак!
відхиленням прибутку по тих місяцях, в яких залучені тичне значення. Встановлено, що серед множини фінан!
банківські кредити. Так, наприклад, для першого екс! сового!кредитних інструментів, які використовуються
перименту, підставивши імовірність f (x ) = 0,962 в фор! МСБ найбільший розвиток підприємства забезпечує ви!
2
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Рис. 4. Прогноз прибутковості малого інноваційного підприємства Buffer на 30 періодів
(місяців) за імітаційною моделлю для Revenue due bank loan stratum

Рис. 5. Прогноз прибутковості малого інноваційного підприємства Buffer на 30 періодів
за імітаційною моделлю для Revenue due grants stratum

користання банківських кредитів. Доведено, що бан!
ківське кредитування дозволяє суттєво підвищити при!
бутковість малого інноваційного підприємства. З метою
розкриття взаємодії фінансово!кредитних ресурсів для
забезпечення інноваційного розвитку підприємництва та
визначення напрямів взаємозалежності динаміки роз!
витку МСБ проведено аналіз сукупності статистичних да!
них в розрізі окремих інтервалів часу для різних джерел
запозичення фінансових ресурсів на основі інструмента!
рію дескриптивної статистики. Це спряло обгрунтуван!
ню методів аналізу ефективності інноваційного розвит!
ку малого підприємництва, враховуючи різні можливості
надходження фінансових ресурсів. Внесені практичні ре!
комендації щодо удосконалення використання інстру!
ментарію дескриптивної статистики та імітаційного мо!
делювання при оцінюванні інноваційного розвитку МСБ.
На підставі огляду існуючих методів прогнозування, зок!
рема методу імітаційного моделювання запропоновано
методику прогнозування динаміки розвитку МСБ.
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CONCEPTUAL BASES OF ACCOUNTING OF VENTURE ACTIVITIES
У статті проведено дослідження впливу особливостей венчурної діяльності на методологію і
організацію бухгалтерського обліку. Визначено чинники облікового середовища венчурної
діяльності. Узагальнено основні методологічні положення обліку венчурної діяльності, що за
безпечить формування достовірної інформації про венчурну діяльність суб'єкта господарюван
ня для прийняття управлінських рішень. Враховуючи особливості венчурної діяльності, розши
рено перелік об'єктів обліку за рахунок доповнення ризику, який визначено як ймовірність не
доотримання бажаного фінансового результату проекту, як окремий об'єкт обліку. Наведено
умови визнання ризику в обліку венчурної діяльності. Встановлено, що перспективним напря
мом в розвитку обліку венчурної діяльності є розробка обліковоаналітичних процедур за фор
мами венчурного інвестування (вкладення в статутний капітал та інвестиційне кредитування) в
управлінні ризиками венчурних підприємств.
The article deals with the study of the influence of the features of venture capital on the methodology
and organization of accounting. The factors of the accounting environment of venture activities are
determined. The main methodological provisions of venture capital accounting are generalized, which
will ensure the formation of reliable information about the venture business of the entity for making
managerial decisions. Taking into account the peculiarities of venture activities, the list of objects of
accounting was expanded through the addition of risk, which is defined as the probability of not
receiving the desired financial result of the project, as a separate object of accounting. Conditions
of recognition of risk in accounting of venture activities are presented. It is established that the
perspective direction in the development of venture capital accounting is the development of
accounting and analytical procedures on the forms of venture investment (investment in authorized
capital and investment lending) in risk management of venture companies.

Ключові слова: венчурна діяльність, венчурні інвестиції, венчурне підприємство, облік, принципи обліку,
ризики.
Key words: venture activity, venture investments, venture capital company, accounting, accounting principles,
risks.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

добробуту її населення. Перспективи розвитку інновацій!
Інвестиції як джерело фінансування відіграє надзви! ної економіки в Україні та світі залежать не лише від наяв!
чайно важливу роль в економічному та соціальному роз! ності новітніх технологій та вільних фінансових ресурсів,
витку будь!якої країни, що обумовлює високий рівень але й від використання ризикових венчурних інвестицій.
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В оприлюдненій Всесвітньою організацією інтелек!
туальної власності доповіді "Глобальний інноваційний
індекс 2016" (Global Innovation Index 2016) містяться рей!
тинги ефективності інноваційної діяльності в 128 країнах
світу, де за індикатором "Кількість венчурних інвес!
тицій" на мільярд доларів ВВП Україна посідає 42 місце
[1].
Сутність венчурного інвестування полягає у
здійсненні вкладень в перспективні бізнес!ідеї вен!
чурного капіталу. Венчурний капітал, у свою чер!
гу, за визначенням Української Асоціації Інвести!
ційного Бізнесу, — це капітал, інвестований у про!
ект з високим ступенем ризику, особливо грошо!
вий капітал, інвестований в новостворене підприє!
мство або в розширення бізнесу вже існуючої ком!
панії в обмін на її акції. В світі венчурний капітал
представлений двома секторами — формальним
(венчурними фондами) і неформальним (приватни!
ми інвесторами) [2].
Відсутність належних методичних матеріалів з орга!
нізації бухгалтерського обліку діяльності венчурних
підприємств обумовлюють необхідність уточнення його
основоположних методологічних принципів. Відповід!
но, питання визначення методологічного та методично!
го забезпечення обліку венчурної діяльності є актуаль!
ним, затребуваним у часі та таким, що потребує вирі!
шення.

[4]. Також проблемами обліку венчурного інвесту!
вання займалась І.В. Сисоєва [5].
О.В. Усатенко, досліджуючи венчурну діяльність
у системі об'єктів бухгалтерського обліку та еконо!
мічного аналізу, визначено специфічні об'єкти бух!
галтерського обліку та аналізу венчурної діяльності
суб'єктів господарювання. Вченим розроблено прин!
ципову схему організації сучасної венчурної індустрії
з зазначенням специфіки та механізмів, які допомо!
жуть визначити специфічні об'єкти бухгалтерського
обліку й аналізу та реалізувати функції бухгалтерсь!
кого обліку в повному обсязі. Запропонована вче!
ним класифікація об'єктів бухгалтерського обліку та
аналізу венчурної діяльності з розбивкою за суб'єк!
тами забезпечує своєчасне відображення на рахун!
ках бухгалтерського обліку повної інформації щодо
надходження, вибуття та оцінки активів суб'єктів
венчурної діяльності; відображення витрат, пов'яза!
них з діяльністю суб'єктів венчурної діяльності; виз!
начення фінансових результатів від діяльності
суб'єктів венчурної діяльності; інформацію для скла!
дання звітності про діяльність суб'єктів венчурної
діяльності; інформацію для здійснення економічно!
го аналізу венчурної діяльності [6].
Аналізуючи науковий внесок учених, слід зазна!
чити, що недостатньо дослідженим у науковому се!
редовищі залишається питання визначення особли!
востей бухгалтерського обліку венчурної діяльності
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
суб'єктів господарювання, враховуючи інноваційний
І ПУБЛІКАЦІЙ
характер та ступінь ризику даної сфери економічної
Дослідженню особливостей бухгалтерського обліку діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання.
венчурної діяльності в Україні приділяли увагу такі вчені:
І.М. Вигівською, В.К. Макарович, Г.Ю. Хоменко [3], МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
В.П. Онищенко [4], І.В. Сисоєва [5], О. В. Усатенко [6],
Метою дослідження, результати якого викладе!
Г.Ю. Яковець [7]. Зокрема вченими І.М. Вигівською, В.К. но у цій статті, є визначення основних методологіч!
Макарович, Г.Ю. Хоменко виявлено характерні особли! них положень бухгалтерського обліку венчурної
вості та тенденції розвитку венчурного фінансування в діяльності.
Україні та визначено ризики, характерні для венчурно!
го фінансування, які обумовлені його особливостями та ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
специфікою механізму такого фінансування. Це дозво! ДОСЛІДЖЕННЯ
лило вченим з'ясувати необхідність розробки механіз!
Відповідно до Закону України "Про інноваційну
му формування обліково!аналітичного забезпечення діяльність", "інновації — новостворені (застосовані)
управління ризиковим венчурним фінансуванням інно! і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології,
ваційних підприємств, що зумовлено потребою у за! продукція або послуги, а також організаційно!
лученні ризикових інвестицій для розвитку інновацій! технічні рішення виробничого, адміністративного,
них проектів [2]. Також на необхідність розвитку об! комерційного або іншого характеру, що істотно
лікового забезпечення венчурного інвестування, по! поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
рядку та методики оцінки венчурного капіталу в бух! соціальної сфери" [8]. На відміну від простого інве!
галтерському обліку, робочого плану рахунків для вен! стування, венчурне є найбільш ризикованою фор!
чурних інвесторів та підприємств!реципієнтів щодо мою вкладення капіталу. Проте, якщо проект буде
обліку венчурного інвестування вказує і Г.Ю. Яковець успішним, венчурне інвестування є найбільш прибут!
[7 с. 175].
ковим. Специфічні особливості венчурного інвесту!
У розвиток питання обліку венчурної діяльності вання полягають у тому, що фінанси надаються в
В.П. Онищенко визначено основоположні принципи розпорядження на безповоротній, безвідсотковій
бухгалтерського обліку та складання фінансової основі і не можуть бути вилученими протягом усьо!
звітності, які впливають на облік венчурного інвес! го терміну дії договору.
тування, зокрема: імовірність майбутньої економіч!
Джерелами венчурного фінансування можуть
ної в игоди, доре ч ність , п ра в див е п ода ння , бути:
суттєвість, достовірність оцінки, обачність, по!
— кошти засновників інноваційного підприєм!
слідовність, повне висвітлення. Вченим виділено ства і його ділових партнерів;
особливості венчурного інвестування, які треба вра!
— кошти спеціалізованих (венчурних) інвесторів
хувати в методологічній і методичній базі їх обліку і кредиторів [9].
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Суб'єктами венчурної діяльності є венчурні фон!
ди, венчурні підприємства та компанії з управління
активами венчурних фондів.
Венчурні підприємства — це невеликі підприєм!
ства, які займаються прикладними науковими досл!
ідженнями і розробками, проектно!конструкторсь!
кої діяльністю, впровадженням технічних нововве!
день, технологічних нововведень. Це, переважно,
малі підприємства, які діють у прогресивних у тех!
нологічному відношенні галузях економіки, органі!
зація яких пов'язана з підвищеним ризиком [10, с.
203].
Отже, венчурна діяльність — діяльність з ко!
мерційної реалізації інновацій, здійснювана венчур!
ними інноваційними компаніями і фондами.
Процес управління венчурною діяльністю перед!
бачає своєчасне одержання менеджером достовір!
ної інформації для прийняття оптимальних рішень.
Формування та представлення такої інформації є го!
ловним завданням обліку в системі управління вен!
чурною діяльністю у задоволенні потреб менедж!
менту.
Інноваційні процеси, які відбуваються в еко!
номіці країни, спонукають до підвищення якості та
більш повного використання облікової інформації
при врегулюванні організаційно! та соціально!еко!
номічних відносин, що обумовлює необхідність
удосконалення обліку, спрямованого на задоволен!
ня інформаційних потреб зовнішніх та внутрішніх
користувачів венчурних підприємств. Зміни в еконо!
мічному, політичному та соціальному житті країни,
як важливі фактори, що впливають на стабільність
діяльності суб'єкта господарювання, обумовили не!
обхідність удосконалення облікового забезпечення
обгрунтування управлінських рішень при веденні
венчурної діяльності.
Середовище, в якому функціонує облік, перебу!
ває під впливом багатьох чинників, серед яких мож!
на виділити: тип економічної системи; галузь еконо!
міки (промисловість, торгівля чи сільське господар!
ство тощо); організації, що існують у суспільстві (на!
приклад, венчурні фонди, венчурні підприємства та
компанії з управління активами венчурних фондів);
тип регулювання та контроль (приватний чи держав!
ний сектор); загальний економічний розвиток. Ок!
реслюючи проблематику сучасного обліку Г.Г. Кі!
рейцев зазначив: "Правильне розуміння причин ви!
никнення та ролі глобалізації в процесах суспільно!
го економічного відтворення сприятиме обгрунтова!
ному підходу щодо вибору концепції та розробки
моделей розвитку економіки, раціональній побудові
механізмів реалізації положень таких концепцій,
включаючи ринкові механізми управління на всіх
ієрархічних рівнях, а також оновленню на цій основі
національних систем бухгалтерського обліку … За!
безпечення ефективнішої реалізації, науково!пізна!
вальної, соціальної, інформаційної, регулюючої,
контрольної та прогностичної його функції стає
першочерговою і актуальною проблемою" [11, с. 37].
Отже, облік венчурної діяльності повинен задо!
в оль няти інформ а ційні потре би з ов нішніх та
внутрішніх користувачів не лише щодо розподілу та
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використання обмежених ресурсів підприємства, а
й про виявлення резервів підвищення ефективності
діяльності, визначення стратегії та оцінку її досяг!
нення, тобто бути "мовою бізнесу. Умовно існуючі
проблеми інвестиційного менеджменту, які поклика!
ний вирішувати облік, можна поділити на дві групи:
явні проблеми — відсутність гнучкості в системі уп!
равління, швидкої реакції на зміни внутрішнього та
зовнішнього середовища підприємства; приховані
(задля збереження іміджу підприємства) проблеми
— недостатня забезпеченість інформацією про стан
внутрішнього та зовнішнього середовища підприє!
мства, неповний аналіз прогресивних наукових роз!
робок, які мають важливе практичне значення, не!
стача власних знань для ефективного ведення вен!
чурної діяльності та інше [12, с. 312]. Для вирішен!
ня перерахованих проблем облік повинен реоргані!
зуватися в систему, яка дозволяє досягнути підприє!
мству лідируючих позицій на ринку, а не лише
мінімізувати ризики. Чи не найважливішим завдан!
ням є створення оптимальних умов максимально по!
вного задоволення інформаційних потреб менедж!
менту на основі ефективної організації та викорис!
танні інформаційних ресурсів із застосуванням про!
гресивних технологій.
Найбільш важливого значення в інформаційно!
му забезпеченні набуває сама інформація як ресурс,
вміле використання якого підвищує конкурентоз!
датність підприємства на ринку інвестицій і його
цінність для конкретного споживача. Даючи оцінку
розвитку сучасної економічної науки, Довбенко М.
констатує: "цивілізаційний поступ характеризує не
лише глобалізація, а й дезінтеграція. Настає технот!
ронна ера, в якій формується нова економіка — еко!
номіка динамічних знань з її найзатребуванішим то!
варом — інформацією" [13, с. 5]. Недооцінка інфор!
мації як економічного ресурсу веде за собою відста!
вання та зниження конкурентоспроможності, а в ре!
зультаті і втрату споживачів, зниження вартості
підприємства на ринку і, в решті, втрату бізнесу. Та!
ким чином, у сучасному світі ступінь розвитку су!
спільства визначається швидкістю обміну інформа!
цією, темпом циркуляції ідей. Не володіти інформа!
цією означає бути виключеним з майбутнього.
У свою чергу, бухгалтерський облік венчурних
інвестицій у діяльність інноваційного підприємства
повинен бути інформаційною системою, тобто сукуп!
ністю взаємопов'язаних елементів, що характеризу!
ють способи і методи отримання та перетворення
інформації про фінансовий стан та ефективність ви!
користання вкладень венчурних інвесторів, необхі!
дною для прийняття грунтовних та вчасних управлі!
нських рішень щодо шляхів використання та необх!
ідності додаткового залучення ресурсів венчурних
інвесторів. Як зазначають І.М. Вигівська, В.К. Мака!
рович, Г.Ю. Хоменко, ця ділянка обліку займає до!
сить великий обсяг облікових робіт: операції не
тільки з формування статутного капіталу, але й змен!
шення, збільшення останнього, викуп власних акцій,
нарахування та виплату дивідендів акціонерам, опе!
рації з формування позикового капіталу, операції з
залучення цільового фінансування і т.д. Значна час!
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тка роботи облікового персоналу повинна бути на!
правлена на забезпечення аналітичною інформацією
управлінського персоналу з метою прийняття ефек!
тивних та оперативних рішень щодо наявності та ста!
ну венчурного фінансування діяльності інноваційно!
го підприємства. Надання внутрішньої звітності про
венчурний капітал дозволить інвесторам адекватно
оцінити можливості отримання дивідендів від впро!
вадження венчурного проекту та виконання зобов'!
язань по цінному паперу підприємством!реципієнтом
[3, с. 318].
Розробки методологічних основ обліку венчур!
ної діяльності повинні опиратися на такі особливості
венчурного інвестування: високий рівень ризику
інвестування; відсутність вимог щодо об'єкта інвес!
тування по їх поверненню; довгостроковий характер;
існування двох форм венчурного інвестування (вкла!
дення в статутний капітал та інвестиційне кредиту!
вання).
Виділяють такі об'єкти бухгалтерського обліку та
аналізу венчурної діяльності венчурних підприємств:
— господарські засоби: грошові кошти; інновацій!
на продукція; поточні фінансові інвестиції; нематеріальні
активи; довгострокові фінансові інвестиції;
— джерела утворення господарських засобів:
венчурний капітал;
— господарські процеси, доходи, витрати, ре!
зультати діяльності: доходи від інноваційної діяль!
ності; витрати на інноваційну діяльність (у т. ч. нау!
кову діяльність, дослідження і розробки); фінансові
результати від інноваційної діяльності [6, с. 309].
Враховуючи особливості венчурної діяльності,
необхідно, також, виділити ризик, як окремий об'єкт
обліку. Оскільки, господарська операція в умовах
невизначеності, щодо якої є ймовірність одержання
меншого фінансового результату ніж очікувалося є
ризикованою. Отже, ризик, з точки зору відображен!
ня в обліку, — це ймовірність недоотримання бажа!
ного фінансового результату.
Умовами визнання ризику в обліку є: висока кон!
центрація активів за окремими статтями; різке
збільшення або зменшення залишків на рахунках за!
пасів, грошових коштів і дебіторської заборгова!
ності; уповільнення оборотності поточних активів;
наявність збитку та безнадійної дебіторської забор!
гованості.
Визначення даних умов дозволить виявити на!
явність ризику та оцінити ризикованість венчурної
діяльності, відповідно, сприятиме своєчасному прий!
няттю ефективних управлінських рішень [14, с. 69].
Така класифікація об'єктів бухгалтерського об!
ліку венчурної діяльності забезпечує:
— своєчасне відображення на рахунках бухгал!
терського обліку повної інформації щодо надход!
ження, вибуття та оцінки активів суб'єктів венчурної
діяльності;
— відображення витрат, пов'язаних з діяльністю
суб'єктів венчурної діяльності;
— визначення фінансових результатів від діяль!
ності суб'єктів венчурної діяльності;
— інформацію для складання звітності про
діяльність суб'єктів венчурної діяльності;

— інформацію для здійснення економічного ана!
лізу венчурної діяльності [6].
Враховуючи особливості венчурної діяльності,
Г.Ю. Яковець визначає наступні принципи її обліку:
— формування інформації в системі бухгал!
терського обліку, яка передбачає групування даних
щодо напрямів венчурної інвестиційної діяльності,
стадій, форм фінансування, етапів;
— формування на рахунках бухгалтерського об!
ліку інформ а ції про в итра ти, поне се ні в ході
здійснення венчурної інвестиційної діяльності, за
місцями їх виникнення, центрами відповідальності та
джерелами фінансування;
— формування аналітичних розрізів групування
даних бухгалтерського обліку з метою прийняття
ефективних управлінських рішень [7].
Натомість, В.П. Онищенко [4], аналізуючи вплив
основоположних принципів бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності на облікові про!
цедури щодо венчурного інвестування зазначає на!
ступні особливості: по!перше, повинна наводитися
вичерпна інформація у примітках до фінансової
звітності, яка може вплинути на прийняття рішень ко!
ристувачами такої звітності; по!друге, використан!
ня вичерпної кількості методів оцінки повинно мати
якомога менше суб'єктивних особливостей; по!
третє, повинні використовуватися методи, які запо!
бігають завищенню оцінки венчурних інвестицій, та
враховують усі можливі ризики; і, зрештою, методи
оцінки та підходи до їх здійснення повинні не зміню!
ватися в короткостроковому періоді, що забезпечує
порівняння вартості венчурної інвестиції, проведен!
ня аналізу ефективності венчурного інвестування.
Визначення та узагальнення методологічних ос!
нов обліку венчурної діяльності сприяє побудові
ефективної інформаційної системи підприємства із
врахуванням специфіки та механізмів їх діяльності.
Це дозволить у повній мірі реалізувати функції бух!
галтерського обліку, що забезпечить формування
достовірної інформації про венчурну діяльність су!
б'єкта господарювання для прийняття управлінських
рішень.

ВИСНОВКИ
Ефективність венчурної діяльності прямо зале!
жить від раціональної організації її обліку. Бухгал!
терський облік венчурної діяльності є досить склад!
ною частиною облікової роботи, яка включає мето!
ди обліково!аналітичного забезпечення менеджмен!
ту підприємства. Це обумовлено особливостями вен!
чурної діяльності, які впливають на організацію та
методологію обліку, до яких віднесено: високий
рівень ризику інвестування; відсутність вимог щодо
об'єкта інвестування по їх поверненню; довгостро!
ковий характер; існування двох форм венчурного
інвестування (вкладення в статутний капітал та інве!
стиційне кредитування).
Формування ефективної системи організації бух!
галтерського обліку повинно базуватися на певних
засадах, зокрема, систематичне здійснення фінан!
совоінвестиційного аналізу та наслідків ведення вен!
чурної діяльності підприємства.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ СФЕРИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО
МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
ПІЗНАННЯ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Українське суспільство переживає складні часи сво!
го державотворення. Ведення війни по захисту терито!
ріальної цілісності, подолання радянського комуністич!
ного минулого, боротьба з корупцією, реформування
складових публічного сектору та реалізація курсу на
європейську інтеграцію актуалізували питання наукової
аргументації та систематизації флуктуаційних процесів
в управлінні українським суспільством. Означені стра!
тегічні проблеми та запровадження нової галузі знань
"Публічне управління та адміністрування" нового Стан!
дарту вищої освіти активізували жваву дискусію навко!
ло питань категоріальної визначеності сутності та форм
розвитку публічної сфери, що має важливе методоло!
гічне та пізнавальне значення для розуміння політика!
ми, державними чиновниками та громадянами логіки та
специфіки траєкторії подальшої модернізації держав!
ного управління в Україні. Узагальнення теоретичних
підходів до формування практики публічного управлін!
ня та адміністрування з урахуванням проблем розвитку
українського суспільства визначає завдання запропоно!
ваної статті.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ
СПАДЩИНИ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВИ ТА УПРАВЛІННЯ,
ЩО Є ВІДПРАВНОЮ
МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ЗАСАДОЮ
АВТОРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

софські теорії виникнення держави, її сутності, голов!
них ознак та функцій. Представники патріархальної
теорії (Конфуцій, Арістотель та ін.) розглядали держа!
ву як результат історичного розвитку та розростання
сім'ї, а абсолютну владу монарха — як продовження
батьківської влади. Теологічна теорія (Фома Аквінський)
грунтується на ідеї божественного створення держави з
метою реалізації загального блага. Договірна (природно!
правова) теорія (Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, І. Кант,
Дж. Локк, Ж.!Ж. Руссо та ін.) побудована на ідеї поход!
ження держави в результаті угоди (договору), як акта
розумної волі людей задля збереження людського роду
та забезпечення справедливості, свободи і порядку.
Розробка вченими (С.В. Чукут, Н.Л. Гавкалова,
Л.І. Даниленко, О.П. Дузь!Крятченко, Г.Л. Монастирський,
Н.П. Подольчак) професійних (спеціальних, предмет!
них) компетентностей з підготовки фахівців за спеціаль!
ністю 281 — "Публічне управління та адміністрування"
нового Стандарту вищої освіти є важливим доробком у
частині класифікації категоріальної матриці та роз!
межування предметної сфери публічного управління в
Україні. Застосування концепцій держави та теорій дер!
жавного управління (ідеальної бюрократії М. Вебера,
суспільного вибору Д. Бюккенена, колективних дій
М. Олсона) для аналізу генези публічного управління в
Україні дозволяє виокремити та обгрунтувати його
особливості на сучасному етапі існування загроз дер!
жавності з боку зовнішніх та внутрішніх чинників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Методологічні засади дослідження генези публічно!
Активний процес трансформації державного в пуб!
го управління складають державно!політичні та філо! лічне управління в розвинених країнах Заходу є резуль!
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татом довготривалого (понад кількох століть) наукового
обгрунтування шляхів досконалості розвитку суспільства,
що знайшло своє відображення в розвитку таких сусп!
ільних наук, як теологія, право, економіка, соціологія,
політологія та досить складної, суперечливої та витрат!
ної для окремих країн, верифікації їх теоретичних резуль!
татів в практику державного будівництва та управління.
Романтичні надії на формування моделі публічного уп!
равління в Україні шляхом прийняття законодавчих актів
чи стандартів є схоластичними та утопічними. Якщо ми
не просто зрозуміємо, а й всіма фібрами своєї свідомості
не з зорієнтуємо свою поведінку та ухвалення рішень у
відповідності до вимог базових інститутів державності,
то ми не зможемо сформувати в Україні не тільки публі!
чного, а й державного управління. Аргументації означе!
ної тези й присвячена запропонована стаття.
Сучасний розвиток суспільства характеризується низ!
кою нових викликів та проблем, що передбачають систем!
ну трансформацію суспільства в цілому. Одночасне наша!
рування таких суспільних процесів, як масштабна глобалі!
заційна експансія, системна фінансово!економічна криза,
інформаційна революція, перехід на інноваційний розвиток,
екологічна криза та загострення дефіциту мінеральних ре!
сурсів радикальним чином змінили умови функціонування
суспільства, тим самим висунули нові вимоги до приватно!
го і особливо до державного управління. Використання
різних методологічних інструментів до дослідження нових
суспільних явищ призводять до неоднакових теоретичних
висновків, які лише відображають різні сторони складного
суспільного організму [1, c. 47]1. На зміну вузькоспе!
ціалізованим науковим дослідженням сьогодні назріла го!
стра потреба міждисциплінарного аналізу специфіки гене!
зи багатополярності сучасного суспільства, який би дозво!
лив висвітлити сутність трансформації різних інститутів та
новітніх зв'язків між ними, що характеризуються мережев!
істю, інформаційністю, комплементарністю, напруженістю
та сполученістю, посиленням залежності між частинами. За!
стосування методології інституціоналізму дозволяє вияви!
ти зміни, що одночасно відбуваються в правилах (інститу!
тах) управління та в розвитку самих організацій (інституцій).
Як зазначає Д. Норт: "…не існує інших рішень, крім викори!
стання інституційних механізмів, щоб установити правила
гри, і використання організацій — щоб забезпечити дотри!
мання цих правил" [2]. Тобто, вихідні засади інституціональ!
ної теорії визначаються двома складовими: перше, це по!
треби та цінності, що визначають напрям формування норм
і правил гри; друге — організації, які забезпечують прак!
тичну реалізацію цих норм і правил.
Розкриття гносегологічних коренів генези публічно!
го управління необхідно шукати в аналізі держави, як ви!
хідної базової інституції, що якраз і визначає просторові,
історичні та економічні межі її функціонування. Держа!

ва, як визначальна та найбільш життєва (налічує тисячо!
ліття) організація спільної діяльності людей характери!
зується своєю унікальністю по відношенню до інших
інститутів!організацій, що проявляється у виконанні нею
політичної, соціальної, зовнішньоекономічної та багато
інших функцій2. На відміну від інших організацій, держа!
ва залишається єдиним унікальним суспільним інститу!
том, перед яким постає необхідність вирішувати всю су!
купність питань, що виникають у зв'язку з функціонуван!
ням як суспільства, так і кожного громадянина. Револю!
ційна чи еволюційна зміна внутрішнього чи зовнішнього
середовища завжди супроводжується прийняттям адап!
тивних правил та норм, тім самим відбувається трансфор!
мація державою інституційного середовища. Інституцій!
не середовище визначає основний напрям розвитку сис!
теми, напрям і швидкість інституційних змін, а також ті
орієнтири, на основі яких відбувається формування і
відбір найбільш ефективних економічних і соціальних
інститутів. Рівень розвитку інституційного середовища й
визначає специфіку національної моделі державного уп!
равління та її відносну відокремленість від глобального.
З точки зору єдності історичного та логічного форму!
вання країн!держав базувалось, як свідчить аналіз досві!
ду країн Західної Європи, Америки та Азії, наукове об!
грунтуванні теорій самоорганізації та об'єднання племен3,
народностей задля формування нації, громадянського
суспільства, в якому державі відводилась об'єднавчо!за!
хисна місія. Процес об'єднання для кожної країни відбу!
вався історично неоднаково і формувався як на спільних,
так і на специфічних цінностях. З розвитком культури, про!
зріння в людини своєї самодостатності, у національній
суспільній свідомості стверджуються нові уявлення про
взаємовідносини державної влади та громадянина (рух
кальвіністів у Швейцарії та Італії, квакерів у Англії, ствер!
дження лютеранства в Німеччині), які поступово сформу!
вали нову філософію прав і свобод людини, що в подаль!
шому знайшло відображення в договірній (Т. Гобс) та пра!
вовій (Дж. Локк) теоріях держави. В роботі "Левіафан, чи
матерія, форма і влада держави" (1651 р.) Т. Гобс обгрун!
товував ідеальний варіант держави, в якому буде правити
розум, не буде свавілля, основою політики буде наука.
Держава, як суспільна угода людей, про що довів Дж. Локк
у своїй праці "Трактати про врядування", зобов'язана виз!
навати і захищати сфери свобод і права кожного грома!
дянина. Тільки завдяки епосі Просвітництва, яку країни
Західної Європи пройшли у другій половині ХVІІ—ХVІІІ
століттях, у суспільствах утвердились свобода, віра в силу
знань та можливість розумного облаштування громадсь!
кого життя, що дало можливість еволюційним шляхом в
подальшому сформувати демократичності цінності в уп!
равлінні суспільством. Свобода та права громадян, спра!
ведливість, довіра, відповідальність та гідність є тими ба!

____________________________
1
У цьому контексті В. Ойкен правильно відзначав, що метою і об'єктом пізнання теоретичних наук є всезагальне, основне в
явищах, метою і об'єктом пізнання історичних наук — індивідуальні, або особливі, риси і ознаки світу пізнання. Обидва зазначені
підходи є виправданими.
2
У роботі не ставиться мета розглянути всі функції держави, обсяг яких на сьогодні зростає у зв'язку з необхідністю вирішен!
ня постійно виникаючих перед суспільством проблем.
3
Визнаючи об'єктивність таких теорій виникнення держави як теологічна, договірна, насильницька (класова) тощо, ми зосе!
реджуючи увагу лише на найважливіших віхах державотворення в цілому з точки зору адаптації означеного інституту до інститу!
ційних змін.
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зисними цінностями, на яких і формується держава та її
публічне управління [3, c. 77—78].
У цей час в країнах Заходу та США активно розви!
вається капіталістична ринкова економіка, в якій ринко!
ва ідеологія егоїстичної та раціональної людини А. Сміта
пронизує не тільки економіку, а й поширюється на всі
види людської діяльності, охоплюючи літературу, мис!
тецтво та управління суспільством. Філософія ощадли!
вості, раціональності та ефективності як результат роз!
повсюдження протестантизму та духу капіталізму, була
сприйнята науковцями та політиками в якості цільових
пріоритетів у функціюванні суспільства. Реалізація цінно!
стей Просвітництва сформувала в країнах Заходу та США
базові засади формування національно!демократичних
моделей держав та державного управління.
Активізація процесу формування егоїстичного та
раціонального мислення в США, Англії та Франції
розповсюджується й на політичну діяльність. Ще в кінці
ХІХ століття Вудро Вільсон обгрунтував необхідність
розмежування політики і управління, метою якого було
"встановити засади, які допомагали державним органі!
заціям та їх службовцям визначити свої функції та роль"
[4, c. 6]. Синергетичний ефект бурхливого розвитку ка!
піталізму потребує того, щоб держава перестала бути
"нічним сторожем". Дух вільного підприємництва в США
конституційним шляхом конкретизує обмежену роль
держави по відношенню до бізнесу та втручання в пра!
ва та свободи громадян. У теорії та практиці державно!
го управління відбувається систематизація підходів до
управління. Ставиться питання про пошук "справжніх
критеріїв ефективності діяльності в державному сек!
торі" [5], які на початку ХХ століття були розвинуті
М. Вебером у теорії адміністративної організації "раці!
ональної бюрократії". Якраз у науці державного управ!
ління вперше застосовується дефініція "менеджер" та
висуваються ідеї менеджменту, що знайшли більш ши!
роке та конкретне втілення в приватному управлінні (на!
укова організація праці Тейлора, адміністративна шко!
ла Анрі Файоля). На цьому тлі й відбувається розмежу!
вання науки політики та науки управління.
Відзначимо, що формуванню інститутів державності
в країнах Заходу передувала епоха Просвітництва, що
має, на наш погляд, важливе методологічне значення
для розуміння суперечностей та деформацій процесу
становлення державності та розвитку демократії в Ук!
раїні та інших пострадянських республіках. Через інсти!
тут держави відбувається реалізація нових потреб, інсти!
туційних вимог і їх модифікація, нових правил взаємодії
суб'єктів господарської діяльності, їх ствердження в
суспільстві через відповідну систему цінностей, функцій
і послуг [6]. Кожна нація по!різному використовує інсти!
тут держави для досягнення суспільного добробуту.
Свідченням цього є результати соціально!економічно!
го розвитку таких країн, як Норвегія, Швеція, Китай,
Польща, Сингапур, Таїланд та багато інших країн. Кож!
на з цих країн вибрала свій шлях, виходячи із врахуван!
____________________________

ня своїх національних, ресурсних та інституційних особ!
ливостей.
Система державного устрою та управління, як це
було при феодальній державі, може виступати тормо!
зом подальшого прогресу, коли народжуване дрібно!
товарне підприємництво та свобода людської діяльності
обмежуються феодальними законами. З іншого боку,
державний устрій може бути головним фактором про!
гресу і стабільності суспільства, як це сталося у США та
багатьох країнах світу. Головна ідеологічна ідея держав!
ності США в тому, що влада і громадяни повинні підко!
рятися праву, а права та свободи громадян стоять над
так званими державницькими "інтересами".
Українське суспільство робить лише перші кроки до
реалізації ідеї правової держави. Зауважимо, що в пра!
вовій державі свобода власності і підприємництва захи!
щається державою від свавілля не тільки державних ад!
міністративних органів, але й від самих громадян, які
мають відповідний вплив в суспільстві. Держава повинна
захищати однаково права громадян. Ця аксіома розумі!
ння держави всіма громадянами (це стосується й пред!
ставників влади) накладає свій відбиток на ментальність,
на спосіб ухвалення рішень (публічність, прозорість та
т.ін.), на моральну та безповоротну кримінальну відпові!
дальність за дотримання як законів, так і поважного
відношення до кожного громадянина, незалежно від його
гаманця, державної посади чи публічного статусу. Фор!
мування інституту правової держави та інституту грома!
дянського суспільства не можна визначити сотнями прий!
нятих законів, їх треба еволюційно, як визначають пред!
ставники інституційної теорії, та поступово, публічно,
крок за кроком, спільно з усім суспільством ствердити4.
Вивчення й практичне втілення механізму публічно!
го управління та публічного адміністрування має для Ук!
раїни особливе значення з огляду на те, що за роки нов!
ітньої історії незалежності ми не змогли хоча б на теоре!
тичному рівні домовитись стосовно сутності та спів!
відносності таких засадницьких категорій як державне
управління, муніципальне управління, публічне управлі!
ння, публічне адміністрування тощо. Від визначення оз!
начених дефініцій залежить подальше не тільки їх смис!
лове навантаження, а й соціальна природа самого управ!
лінського процесу, усвідомлення розмежування прав та
відповідальності представників влади та громадян, фа!
хові компетентності державних службовців та орієнтири
модернізації управління розвитком суспільства.
Аналіз вітчизняних наукових публікацій з питань
державного управління дозволяє зробити висновок, що
при визначенні дефініції "державне управління" основ!
на увага зосереджена на виокремленні предметної су!
б'єктивно!об'єктної діяльності. Державне управління
(англ. "public administration") визначається як функція
органів державної влади та їх посадових осіб по прак!
тичному втіленню виробленого на основі відповідних
процедур політичного курсу (public policy). Діяльність
державних службовців традиційно ототожнюється, з

4
Краще було б застосувати слово "вистраждати", але з огляду на ментальність українського соціуму, коли історичною цінністю
"страждання" намагаються пояснити прикре сьогодення, цим самим у свідомості стверджується інша "цінність" — бездіяльність,
втрачається віра в себе, в свою роль у досягненні кращого майбутнього.
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одного боку, з політичною діяльністю, а з іншого — із
законодавчою діяльністю [7]. У вузькому розумінні пуб!
лічне адміністрування пов'язане з виконавчою гілкою
влади і розглядається як " професійна діяльність дер!
жавних службовців, яка охоплює всі види діяльності,
спрямовані на реалізацію рішень уряду" [7], а також
передбачає вивчення, розробку і впровадження на!
прямів державної політики.
На наш погляд, такий підхід характеризує лише "тех!
нологічну" сторону управління. Відмінність між держав!
ним управлінням, публічним управлінням та публічним
адмініструванням необхідно шукати з позицій розгляду
управління як процесу, який охоплює організацію, пла!
нування, координацію, мотивацію та контроль. Вихід!
ною методологічного засадою цього розмежування, як
ми зазначали раніше, повинен стати аналіз соціальної
сутності держави як організації, як інституції. Розгляд
еволюції демократизації механізму реалізації суспіль!
ного договору між владою та громадянами щодо захи!
сту їх прав і свобод, забезпечення безпеки та зростан!
ня добробуту можна покласти в основу такого розме!
жування. Розвиток публічного адміністрування є про!
довженням розвитку державного управління і, як
свідчить досвід високорозвинених країн Європейсько!
го Союзу, передбачає лібералізацію державної влади,
базується на демократичних засадах і має на увазі
партисипативну, партнерську взаємодію між владними
структурами на всіх рівнях управління [8].
У контексті означеного логіка наших суджень зво!
диться до такого. ХХІ століття характеризується карди!
нальними змінами у всіх сферах людського життя. Зміна
людських цінностей та правил господарювання немину!
че веде до змін поведінки держави, до змін у держав!
ному управлінні. Глобалізація, мережевість та інно!
ваційність та ін., про що відзначалось у вступі, радикаль!
ним чином видозмінюють функції держави щодо вирі!
шення глобальних та інших проблем людства. Не!
обхідність забезпечення інтенсивності та результатив!
ності державного управління призвела до запроваджен!
ня публічного управління (New Pablic Management), що
відображає реалізацію таких принципів, як гласність,
публічність, відкритість та демократичність, цільову орі!
єнтацію управлінської діяльності та оцінювання її ре!
зультативності. Публічне адміністрування також є про!
довженням розвитку державного управління та відоб!
ражає систему адміністрування (контролю) за дотри!
манням законодавства органами муніципального та
інших публічних рівнів, яким надані широкі повноважен!
ня по самоврядуванню. Чим ширші повноваження отри!
мують самоврядні організації, тим досконалішим повин!
но бути адміністрування. Щодо розвитку державного
управління в Україні та можливостей його редукції в
публічне управління та публічне адміністрування відзна!
чимо наступне.
Відсутність наукового обгрунтування стратегічного
державного управління в Україні на перших етапах не!
залежності та економічної трансформації спровокува!
ло виникнення організаційного вакууму, який призвів до
нагромадження транзакційних перешкод на шляху фор!
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мування інститутів державності. Через нерозвиненість
інституційного середовища ліквідація цих бар'єрів за
рахунок автономної дії ринкових механізмів не відбу!
лася. Внаслідок цього представники українського бізне!
су, прагнучи зберегти власні капітали, змушені були пе!
ребрати на себе завдання стратегічного управління та
регулювання, в тому числі — загальнодержавного рівня,
роблячи це, зрозуміло, на базі власних корпоративних
інтересів. Це призвело до тиску групових інтересів на
державну політику через "зрощування" великого бізне!
су з владними структурами для одержання політичної
"ренти", наслідком чого є тотальна корупція, казнокрад!
ство, майнова розбещеність, деморалізація суспільства
та стагнація процесу ствердження інститутів держав!
ності України.
Лауреат Нобелівської премії Дж. Стігліц як причин
деформації реформ відзначав нерозуміння реформато!
рами самих основ ринкової економіки та процесу інсти!
туційних реформ [9, c. 3]. Феодальна мораль та Радянсь!
ка ідеологія минулого знайшли своє відображення на
флуктуаційності генези інститутів державності в Україні.
Тисячолітня боротьба народу України за свою неза!
лежність сформувала у людей лише прагнення до дер!
жавності так як Україну оминули епохи Великої Рефор!
мації та Просвітництва, тому й не сформувалися дер!
жавницькі та громадянські цінності. Наука управління,
як інші науки (економічна, політична, правова), за 70!
річний радянський період була повністю локалізована
від світової наукової спадщини, виконувала ідеологіч!
ну функцію, була схоластичною та догматичною. А її
пізнавальна та практична функція були підпорядковані
захисту адміністративно!командної моделі соціалізму
[10, c. 15].
Революція гідності — це тільки початок революції
духовності. У Франції, Англії та інших країнах нові ду!
ховні цінності виборювалися. В Україні пролита сьогодні
кров не тільки за територіальну цілісність, а за свободу
духу, за права та гідність людини, що суперечить духу
"русского мира". Національна духовна неоднорідність
не сприяли розвитку та встановленню неофіційних пра!
вил. Таким чином, національна психологія поведінки не
викристалізувалось у єдине органічне ціле з відповід!
ними рисами та вимогами, що ще в більшій мірі усклад!
нює формування органічно цілісної ефективної систе!
ми державного управління.
Єдиним і самим сильним позитивом процесу держа!
вотворення в Україні за новітньої історії є прийняття
Конституції України, продукування законодавчого за!
безпечення діяльності трьох гілок влади. За останні три
роки зроблено значні зрушення організаційно!правово!
го забезпечення щодо переорієнтації олігархічної мо!
делі державного управління на реалізацію громадянсь!
кої ідентифікації інститутів держави України, на фор!
мування цивілізаційних цінностей в розвитку суспіль!
ства. Олігархічна модель лише по формі (тобто фор!
мально) є "державним управлінням", а по своїй соці!
альній сутності, згідно з теорією суспільного договору,
вона не забезпечує зростання добробуту, захисту без!
пеки громадян, прав приватної власності, рівності в до!
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ступі до використання національного багатства тощо.
Щодо процесу формування в Україні публічного управ!
ління та публічного адміністрування то він може розпо!
чатись лише за умови, коли держава Україна як органі!
зація, як інститут, буде відповідати вимогам філософії
моралі Дж. Локка та європейським цінностям грома!
дянського суспільства.

ВИСНОВКИ
Феодальна мораль та Радянська ідеологія минуло!
го знайшли своє відображення в флуктуаційності гене!
зи інститутів державності в Україні. Формування інсти!
туту правової держави та громадянського державного
управління не можна визначити лише прийняттям Кон!
ституції та тисячами законів. Революція гідності — це
тільки початок революції духовності. Громадяни відда!
ють життя не тільки за територіальну цілісність, а й за
свободу духу, за права та достоїнство людини, за по!
кращення свого життя в державі Україна.
Сьогодні Україні потрібен діалог з суспільством,
необхідно демонополізувати інформаційний сектор (як
і інші сектори людської діяльності) для доступу
мільйонів думок, задля Просвітництва (а не просвіти) та
формування розумного початку в державотворенні Ук!
раїни. Тільки за цих умов, коли ми крок за кроком,
здійснюючи щоденно верифікацію ідей, висновків та
пропозицій в політиків, державних службовців, вчених,
експертів та аналітиків через горнило адекватності ре!
альним процесам з точки зору гарантій безпеки життє!
діяльності, прав і свобод громадян, зростання їх доб!
робуту, то зможемо хоча б на першому етапі провести
лінію розмежування між політиканством та політикою,
між правдою та брехнею, які століттями одурманювали
і одурманюють українське суспільство, залишаючи його
в форматі "рабської псилології", "совковості", "роман!
тичності", "кумовства", "келейності", "корупційності",
"злодійства", патерналістського мислення тощо. Озна!
чені риси ментальності в тій чи іншій мірі властиві кож!
ному, яку б посаду не займав, яким би статусом був не
наділений, яким багатством був би не обтяжений. По!
долання цих рис стане початком проведення в Україні
"Великої Реформації" та "Просвітництва" у свідомості
всіх громадян на шляху до формування європейського
публічного управління та адміністрування.
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STRATEGIC PLANNING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE: STATE, PROBLEMS,
SELECTION OF AN ACTION PLAN
У статті досліджено становлення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні,
стан показників зовнішньоекономічної діяльності в період його становлення в Україні. Наведе
но авторське визначення поняття "менеджменту зовнішньоекономічної діяльності", окреслено
обов'язкові умови та фактори, які необхідно враховувати при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності національними виробниками товарів і послуг. Проаналізовано основні довгостро
кові стратегічні нормативні документи України, системні акти, спрямовані на забезпечення
координації діяльності міністерств та відомств з метою забезпечення здійснення ефективної
зовнішньоекономічної політики, нарощування експорту, прийняті в період від набуття нею не
залежності і по теперішній час, окреслено їх особливості та результати їх прийняття і реалі
зації. Досліджено участь, значення та роль стратегічного управління на рівні держави в цілому
та окремих господарюючих суб'єктів зокрема, в забезпеченні ефективної зовнішньоекономіч
ної діяльності країни. Обгрунтовано необхідність стратегічного планування зовнішньоеконо
мічної діяльності України при її здійсненні національними виробниками товарів і послуг у про
цесі економічної інтеграції України в міжнародний економічний простір. Доведено необхідність
здійснення системного вивчення передумов формування та застосування відповідних держав
но управлінських механізмів при формуванні зовнішньоекономічної політики і плануванні зов
нішньоекономічної діяльності. Наголошено на необхідності підвищення кваліфікації менеджерів
всіх ланок та нових підходів до фахової професійної підготовки менеджерів. Доведено наявність
низки проблем, що стримують зростання національної економіки та ефективність зовнішньо
економічної діяльності України в цілому, та на рівні окремих підприємств та організацій зокре
ма, визначено напрями їх вирішення.
The formation of foreign economic activity management in Ukraine, indicators of foreign economic
activity within the period of its formation are analyzed in the article. The author provides her own
definition of " management of foreign economic activity ", specifies which obligatory conditions and
factors must be taken into account in the process of implementing foreign economic activity by
national producers of goods and services. The main longterm strategic normative documents of
Ukraine, adopted in the period since independence and up to now and aimed at ensuring the
coordination between ministries and departments in order to implement effective foreign economic
policy, export growth, are analyzed. Their features and the results of their adoption and realization
are outlined. The importance and role of the state and individual business entities in efficient strategic
planning to ensure the effective foreign economic activity of the country is regarded. The directions
of its improvement are adduced. The author affirms the necessity for systematic studying the
prerequisites for the formation and application of the corresponding state managerial mechanisms
in the process of foreign economic policy formation and foreign economic activity planning. The
necessity of strategic management of Ukraine's foreign economic activity during its implementation
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by national producers of goods and services in the process of economic integration of Ukraine into
the international economic space is substantiated. The author opines that it is obligatory to improve
the skills of managers and find new approaches to their professional training. The existence of
problems hindering the growth of the national economy and the efficiency of Ukraine's foreign
economic activity is proved and the ways of their solution are determined.
Ключові слова: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, стратегічне управління, стратегічне
планування, експортна стратегія, зовнішня торгівля, зовнішньоекономічна політика.
Key words: management of foreign economic activity, strategic management, strategic planning, export strategy,
foreign trade, external economic policy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зовнішня торгівля робить вагомий внесок у ВВП
України. Для порівняння, у 1997 році частка експорту
товарів у його структурі становила 31%, а послуг —
10% від ВВП (у США та Японії цей показник складає
близько 10%, а у Франції та Польщі — 20%). Це озна!
чає, що 40% робочих місць в економіці України ство!
рені і існують завдяки експорту товарів та послуг.
У 1992—1999 роках обсяги зовнішньої торгівлі Ук!
раїни мали відносну стабільність, зокрема експорт ся!
гав 11,3 — 12,5 млрд долл., а імпорт — 11,9 — 12,9
млдрд дол., хоча в 1994 — 1998 роках ці показники ся!
гали позначки 14 — 18 млрд дол. Розвитку зовнішньое!
кономічної діяльності не слугувала пасивна позиція вла!
ди України, адже в ці роки в державі панував бартер,
взаємозаліки, гіперінфляція тощо. Вкрай неефективною
була структура експорту, внутрішній ринок заповнював!
ся товарами, які в достатній кількості вироблялись на!
ціональними товаровиробниками. В товарній структурі
зовнішньої торгівлі продукція паливно!енергетичного
комплексу сягала майже 51%, з яких — 42% була час!
тка імпорту, а експорт чорних і кольорових металів скла!
дав 39,1% від усього обсягу експорту, тобто в струк!
турі експорту переважали сировина та товари первин!
ної обробки. Це був і залишився до цього часу найбіль!
ший ризик, як для зовнішньоекономічної діяльності, так
і загалом національної економіки, адже сировина та
напівфабрикати завжди мають нестабільні ціни на світо!
вому ринку.
Робота менеджерів із зовнішньоекономічної діяль!
ності, особливо на державному рівні, покликана забез!
печити оптимальний показник відкритості економіки
України в ринкових умовах, використовуючи механіз!
ми і інструменти, тощо, як цього і вимагає законодав!
ство України відносно зовнішньоекономічної діяльності.
Нестабільність експортної виручки є однією із про!
блем країн, що розвиваються. Нестабільність пропо!
зицій сировини, попиту на неї та відповідно і цін призво!
дить до нестабільності доходів від експорту. За висо!
кого ступеня відкритості, що визначається відношенням
вартості експорту до ВВП. Такі коливання негативно
впливають як на розміри ВВП, так і бюджет країни, що
в свою чергу погіршує стан її соціально!економічного
розвитку.
Процеси економічної інтеграції України в систему
світового господарства в міжнародний економічний
простір є складними і багато в чому залежать від рівня
та якості і своєчасності прийняття управлінських рішень
у сфері зовнішньоекономічної діяльності, починаючи від
знання конкретного ринку, прогнозування і планування

(розробки стратегії і тактики) та іншого. До того ж, слід
обов'язково враховувати наявність існуючих міждер!
жавних відносин та економічних і торгових угод, які в
свою чергу сприяють чи погіршують можливості зов!
нішньоекономічної діяльності національного виробни!
ка товарів і послуг. Це лише невеликий перелік функцій,
притаманних менеджменту зовнішньоекономічної діяль!
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблем впливу процесів глобалізації
і забезпечення ефективності зовнішньоекономічної
діяльності країни України, а також окремих питань зов!
нішньоекономічної діяльності присвятили свої роботи
О. Амоша, В. Андрійчук, О. Г. Білорус, П. Гайдуцький,
В. Геєць, Д. Лук'яненко, А. Кандиба, П. Саблук, М. Пар!
сяк та інші вчені. Разом з тим, необхідним є комплексне
дослідження основних стратегічних документів Украї!
ни, а також визначення ролі ефективного стратегічного
управління та планування на рівні держави та господа!
рюючих суб'єктів в забезпеченні ефективної зовнішнь!
оекономічної діяльності країни та визначення напрямів
його удосконалення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження значення та ролі стра!
тегічного управління та планування на рівні держави та
господарюючих суб'єктів у забезпеченні ефективної
зовнішньоекономічної діяльності країни, визначення ме!
тодів, що мають застосовуватися при здійсненні зовні!
шньоекономічної діяльності національними виробника!
ми товарів і послуг у процесі економічної інтеграції Ук!
раїни в міжнародний економічний простір.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяль!
ності полягає в комплексному дослідженні та моделю!
ванні міжнародного середовища (ринку) у поєднанні
з налагодженою взаємодією конкретного персоналу
суб'єкта господарювання задля досягнення цілей, виз!
начених зовнішньоекономічними стратегіями.
Становлення реального менеджменту зовнішньое!
кономічної діяльності розпочалось в Україні з отриман!
ням її незалежності, адже за часів СРСР ця функція (зов!
нішньоекономічної діяльності), розпочинаючи від укла!
дання контрактів, була виключно прерогативою союз!
ного міністерства.
Верховна Рада УРСР, спираючись на положення
Конституції України, Декларацію про державний суве!

23

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ренітет України та Закон України "Про економічну са!
мостійність України", (№ 142!XII від 03.08.1990 p.) і
прийнявши Закон Української РСР "Про зовнішньоеко!
номічну діяльність" ( №959!ХІІ від 16.04.1991 р.), ви!
значила, що "…Однією з засад реалізації державного
суверенітету України є її самостійність при здійсненні
та регулюванні зовнішньоекономічних відносин…".
Законодавчий орган затвердив також принципи,
якими керуються як суб'єкти господарської діяльності
України, так і іноземні суб'єкти господарської діяльності
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, зок!
рема такі:
— суверенітет народу України;
— свобода зовнішньоекономічного підприємницт!
ва;
— юридична рівність і недискримінація;
— верховенство закону;
— захист інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності;
— еквівалентність обміну;
— неприпустимість демпінгу при ввезенні та виве!
зенні товарів.
Важливим моментом цього закону є те, що регулю!
вання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється
згідно з вказаними принципами та, зокрема, з метою:
забезпечення збалансованості економіки та рівноваги
внутрішнього ринку України; створення найбільш спри!
ятливих умов для залучення економіки України в систе!
му світового розподілу праці та її наближення до рин!
кових структур розвинутих зарубіжних країн; стимулю!
вання прогресивних структурних змін в економіці…
При цьому цей Закон визначив механізми та інстру!
менти регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
які, на думку законодавців, і забезпечать досягнення
визначеної мети (закони, тарифи, нетарифні заходи,
угоди, економічні заходи, тощо).
На превеликий жаль, слід констатувати, що вказані
механізми та інструментарій, особливо економічні за!
ходи оперативного регулювання, не наблизили Україну
до визначеної мети.
Цікавим є висновок економіста Еріка Райнерта (Нор!
вегія), згідно з яким багаті країни стали багатими не зав!
дяки вільній торгівлі, лібералізму, а завдяки поєднан!
ню державного втручання — протекціонізму та страте!
гічних інвестицій. Проте більшість вчених, спираючись
на теорію та практику, вважають, що у цих процесах
потрібно дотримуватись певного балансу, як одного, так
і іншого. Але інвестиції потрібні завжди.
Отримавши в 1991 році в цілому не поганий Закон
про зовнішньоекономічну діяльність, виконавча гілка
влади зробила не одну спробу розробити довгостроко!
вий стратегічний нормативний системний акт по коор!
динації діяльності міністерств та відомств з метою за!
безпечення здійснення ефективної зовнішньоекономіч!
ної політики, нарощуванні експорту, тощо. У 1996 році
Кабінет Міністрів України своїм розпорядження № 390!р
створив міжвідомчу комісію для розробки Державної
програми розвитку експортного потенціалу України та
заходів щодо підтримки експортної діяльності. Три роки
потому у 1999 році була затверджена Державна про!
грама розвитку експортного потенціалу України, в якій
передбачалась підтримка у 2000 — 2001 роках металур!
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гійної галузі, а у 2002—2005 роках збільшення інвес!
тицій, але інформація про хід її реалізації та здобутки
відсутня. У 2003 році Постановою Кабінету Міністрів
України за №1174 від 28 липня була затверджена Дер!
жавна програма розвитку промисловості на 2003 —
2011 роки, яка включала розділ відносно нарощування
експортного потенціалу. Вказана Постанова Кабінету
Міністрів України є діючою, проте слід констатувати, що
"програма" не діє.
У 2010 році винесено на громадське обговорення
проект Національної стратегії розвитку експорту на
2012—2020 роки разом із проектом Розпорядження Ка!
бінету Міністрів України про затвердження вказаної
Стратегії. Проте завершення цього процесу не відбу!
лось. У 2012 році Верховна Рада України прийняла За!
кон України "Про державну фінансову підтримку екс!
портної діяльності", проте на нього було накладено вето
Президентом України. Спроба розробити у 2014 році
Концепцію створення системи державної підтримки ек!
спорту України також закінчилась безрезультатно. Така
ж доля спіткала проект Державної програми активізації
розвитку економіки на 2013—2014 роки, з розділом
міжнародне співробітництво та розвиток експортного
потенціалу. У 2016 році Верховна Рада України прий!
няла Закон України "Про забезпечення масштабної
експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського
походження шляхом страхування, гарантування та зде!
шевлення кредитування" [1]. Закон вступив дію, проте
відносно головної норми цього закону, в частині ство!
рення експортно!кредитного агентства (ЕКА), існує не!
гативна позиція Міжнародного валютного фонду. На!
разі відбувається громадське обговорення Експортної
стратегії України: Дорожньої карти стратегічного роз!
витку торгівлі України за допомоги Міжнародного тор!
говельного центру (МТЦ) спільної агенції Світової орган!
ізації торгівлі (СОТ) та Організації Об'єднаних Націй
(ООН).
Вкрай важливо, щоб і цей стратегічний, грунтовний
та професійно розроблений документ не спіткала по!
дальша доля попередніх програм.
Аналізуючи тему участі, значення та ролі держави в
забезпеченні ефективної зовнішньоекономічної діяль!
ності господарюючих суб'єктів, варто звернути увагу на
один, вкрай важливий висновок розробників Дорожньої
карти стратегічного розвитку торгівлі 2017—2021 [2] —
ведення переговорів щодо підписання угод про вільну
торгівлю потребує значних урядових ресурсів, тому для
забезпечення ефективних результатів, майбутні рішен!
ня про початок переговорів з певною країною повинні
базуватись на об'єктивних критеріях, таких як: розмір
та динаміка ринку; компліментарність економік, забез!
печення власних інтересів та реальної спроможності
експортерів вийти на конкретний ринок.
Виходячи із наведених статистичних даних та чис!
ленних аналізів реалізації торгівельної частини уго!
ди про асоціацію України з ЄС, опублікованих в за!
собах масової інформації, українські експортери у
2014—2017 роках зіткнулись з труднощами у дотри!
манні вимог технічних регламентів і стандартів країн!
партнерів і зокрема ЄС, у т.ч. через брак інформації
про стан конкретних ринків, людських, технічних і
фінансових ресурсів.
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Великою проблемою стала сертифікація та оцінка
відповідності продукції, без чого практично не можли!
ве входження на закордонні ринки. Тому, незважаючи
на існування національних органів стандартизації і сер!
тифікації, вітчизняні експортери вимушені користува!
тись недешевими послугами іноземних фахівців та ви!
знаних на міжнародному рівні закордонних лабора!
торій.
Недостатньою є державна інституційна підтримка
українських експортерів, зокрема незначна кількість
економічних відділів у посольствах України. Незначна
присутність торгових аташе і торгової дипломатії не
сприяє покращенню зв'язків між вітчизняними експор!
терами і торговими місіями і обмежує діяльність з про!
сування і підтримки наших товарів і послуг на інозем!
них ринках. Цілком (справедливо) порушується пробле!
ма, шо при відносно високому рівні освіти серед пра!
цюючого населення в Україні, на продуктивності праці
позначається невідповідність кваліфікації підготовлених
випускників нашими навчальними закладами існуючим
і очікуваним потребам ринку праці.
До вказаних проблем слід додати, що існуюча сис!
тема освіти не надає навички, потрібні для досягнення
успіху на ринку праці. Насправді, при тому, що украї!
нським підприємствам не вистачає кваліфікованих пра!
цівників, випускникам університетів здебільшого важ!
ко знайти роботу, яка б давала можливість використан!
ня одержаних навичок і доводиться працювати там, де
навички повноцінно не застосовуються. Ця тривожна
ситуація свідчить про відсутність зв'язку та взаємодії між
системою освіти та ринком в цілому. Особливо гостро
проблема відчувається щодо навичок ведення бізнесу і
маркетингу, в тому числі в галузі міжнародної торгівлі,
іноземних мов та високих технологій. Особисті вміння
та навички також потребують подальшого розвитку і
повинні включати в т.ч. знання бізнес!культури зару!
біжних країн, навички переговорів тощо.
Рівень підприємницької культури і управлінських
знань в більшості підприємств є недостатнім
Останнім часом змістовність освіти поступово втра!
чає свою сконцентрованість на досвіді попередніх по!
колінь і все більше поєднується з актуальним, існуючим
і майбутнім станом речей навколишнього світу. Особ!
ливо такий напрям є характерним у навчанні менед!
жерів.
Сучасний менеджмент дає нам численні приклади
вражаючих успіхів організацій, які реалізували ідеї но!
вачків, не маючих великого попереднього досвіду, але
які відрізняються від інших надзвичайною чутливістю
та сприйнятливістю в разі появи можливого шансу на
успіх.
Інтенсивність змін, що відбуваються в суспільстві,
вимагає нових знань та нових підходів для фахової про!
фесійної підготовки менеджерів. У країнах Західної
Європи, США, Японії та інших, де створена розгалуже!
на система підготовки менеджерів, розглядають поне!
сені витрати як стратегічні інвестиції, але при цьому ви!
магається досягнення максимальної ефективності вкла!
деного капіталу в навчанні та підготовці управлінського
персоналу. Це цілком зрозуміло, якщо враховувати, що
серед загальних, головних причин банкрутства госпо!
дарюючих суб'єктів у більшості з них, як показують дос!

лідження, присутній "людський фактор" [3]:
— прорахунки в правовому, структурному забезпе!
ченні ринкових реформ (організація приватизації, по!
даткова система, митна політика);
— необгрунтоване і незбалансоване розширення
господарської діяльності;
— бажання менеджменту приватизованих підпри!
ємств вивести активи в афільовані компанії, відсутність
дієвого корпоративного контролю;
— нездатність менеджменту здійснювати страте!
гічне, тактичне та оперативне управління у відповідності
з ринковими умовами господарювання (низький рівень
кваліфікації, відсутність досвіду, небажання сприйма!
ти нові форми та методи управління);
— жорсткі умови конкуренції та помилки при фор!
муванні ціни на продукцію, послуги (невірні розрахун!
ки менеджерів) від впливу різних обсягів виробництва і
реалізації на собівартість продукції і ціни продажу.
На ці фактори слід звернути увагу ще й тому, що
серед збанкрутілих фірм, які досліджувались, було 38%
збиткових, а 62% — рентабельних.
На сучасному етапі, в умовах надто складної ситу!
ації в економіці України, важко робити прогнози подаль!
шого розвитку, як окремих галузей, так і в цілому гос!
подарського комплексу. Після підписання угоди про
асоціацію України з Європейським союзом (ЄС), у пер!
іод з 2014 по 2017 роки, з'явились нові можливості та
одночасно і нові проблеми. І якщо надання можливості
відбувається підписанням угоди усім одразу, то реалі!
зація, або отримання цих можливостей відбувається за
умови виконання кожним суб'єктом (фізичною чи юри!
дичною особою) певних умов, процедур та інших у пев!
ному проміжку часу, як в Україні так і за її межами, зок!
рема в Країнах ЄС. Цей поступовий процес інтеграції
української економіки до внутрішніх ринків ЄС, а їх —
28, потребуватиме надзвичайно серйозних зусиль не
тільки від суб'єктів господарювання України, але й від
самої держави. Від своєчасної та фахової роботи дер!
жавних інституцій усіх гілок влади залежатиме виконан!
ня зобов'язань України по запровадженню умов для
створення протягом не більше 10 років, з дня вступу в
дію угоди, зони вільної торгівлі. Перелік цих зобов'я!
зань занадто великий!скасування і прийняття податків
мит, зборів, нетарифних заходів, нових стандартів ЄС,
адаптації законодавства України до acquis ЄС та бага!
то іншого.
Враховуючи, що світове економічне господарство
є системою взаємозв'язаних національних госпо!
дарств, в основі якої покладено міжнародний поділ
праці, слід завжди пам'ятати, що в реальності це вели!
чезна кількість працюючих суб'єктів господарювання,
які є учасниками зовнішньоекономічної діяльності і
функціонують у різних політичних, економічних, пра!
вових і культурних умовах зі своїми ціннісними уявлен!
нями. До того ж, одночасно в цих світових господарсь!
ких зв'язках у ролі суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності виступають держави зі своєю зовнішньое!
кономічною політикою та національною стратегією,
своїм інструментарієм та механізмами впливу. Відтак
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності — це
управління виробничо!господарською і комерційною
діяльністю суб'єкта господарювання пов'язаного з
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його виходом на зовнішній ринок, у зовнішнє міжна!
родне середовище для більш повного використання
міжнародних факторів економічного зростання. Це
потребує враховувати і використовувати в практичній
діяльності міждержавні інструменти і засоби впливу на
зовнішньоторгові та інші відносини господарюючих
суб'єктів. Менеджмент зовнішньоекономічної діяль!
ності завжди має свою специфічну мету, завдання,
функції, правила і норми.
Будь!яке підприємство, фірма, організація, у тому
числі учасник зовнішньо!економічної діяльності, працює
в умовах того підприємницького клімату, ринкових умов,
створених законодавчою та нормативно!правовою ба!
зою України. На превеликий жаль, слід констатувати
відсутність стабільності цієї бази та наявність низки про!
блем, що стримують зростання національної економі!
ки, зокрема технічна і технологічна відсталість вироб!
ництва і відповідно, низька його якість; відсутність спри!
ятливого кредитування; корупція; відсутність гнучких та
збалансованих механізмів державного регулювання в
умовах постійних змін кон'юнктури внутрішніх та
зовнішніх ринків (податки, страхування, валютне та кре!
дитне регулювання, тощо); військові конфлікти та еко!
номічні блокади.
На цьому шляху допущено багато прорахунків в на!
лагоджені і розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та
зовнішньої торгівлі. І хоча головною причиною зроб!
лених помилок була відсутність необхідної критичної
маси висококваліфікованих фахівців!менеджерів
зовнішньоекономічної діяльності на всіх рівнях управ!
ління, від міністерств до відповідних служб суб'єктів
господарювання!учасників зовнішньоекономічної
діяльності, слід визнати, що це був період втрачених
можливостей, стратегічних помилок законодавчої і
виконавчої гілок влади, обрання помилкових напрямків
розвитку окремих галузей економіки України, втрати
певних секторів на світових ринках, тощо. Всі ці недо!
ліки стали проблемами України під час узгодження
міжнародних процедур і двосторонніх міждержавних
протоколів і підписання угоди про вступ України до
ГАТТ/СОТ, особливо при визначенні рівня державної
підтримки агропромислового комплексу України (аг!
рарного сектора України), створення і функціонуван!
ня вільних економічних зон, тощо. В свою чергу зобо!
в'язання та обмеження, як і права України вже як чле!
на організації ГАТТ/СОТ в тій чи іншій мірі, вже слугу!
вали відправними точками, початковими позиціями в
переговорних процесах підготовки проекту, особливо
її економічної частини Угоди про асоціацію між Украї!
ною та Європейським Союзом [4].
Міжнародна торгівля в Україні продовжує стражда!
ти від відсутності узгодженості і скоординованих дій
різних органів та інституцій, що беруть участь у розробці
торгівельної політики та розвитку експорту.
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС для
створення зони вільної торгівлі, у т.ч. виконання усіх
процедур по зняттю нетарифних бар'єрів (опанування
принципів "нового підходу", у тому числі його різних
елементів, зокрема: директив ЄС, гармонізованих
європейських стандартів, процедур відповідності та ін.)
визначено перехідний період що не перевищує 10 ро!
ків.
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Для наших експортерів сьогодні невідповідність
своєї продукції, виробництва та ін. гармонізованим стан!
дартам ЄС (екологічним, санітарним, фітосанітарним,
тощо), відсутність сертифікатів та відповідного марку!
вання по суті є забороною, або ж серйозною перешко!
дою для виходу на ринки ЄС. Адже тільки в разі засто!
сування стандартів ЄС будь!який уповноважений орган
ринкового нагляду в ЄС визнає, що експортована про!
дукція відповідає основним вимогам здоров'я та безпе!
ки.
Необхідність усунення технічних бар'єрів між Украї!
ною та ЄС, як ніколи загострила проблему часу, якого
вкрай не вистачає для вітчизняних товаровиробників,
особливо для експортерів.
Ми не маємо можливості сьогодні повністю повто!
рювати історичний шлях країн!членів ЄС по переходу
від національних стандартів до спільних гармонізова!
них стандартів ЄС, який був розпочатий у 1985 році. По!
перше, це був поступовий процес і він, не характерно
для нас, проходив в умовах відкритості ринків країн ЄС
поміж собою. Не існувало заборони, з тих чи іншіх про!
блем реалізації товарів, продукції та ін. По!друге, краї!
ни!члени ЄС мали статус країн з вільним рухом капіталів
та великим досвідом і відповідними перевагами, як чле!
ни СОТ та величезними можливостями як інвестиційни!
ми так і інноваційними.
Слід зазначити, що економіка України, особли!
во її зовнішня торгівля, зіткнулась з низкою про!
блем, причинами виникнення яких є зовнішньо!полі!
тичні та внутрішні чинники. Країна потребує невід!
кладних реформ та великого обсягу іноземних інве!
стицій.
Із втратою ринків окремих країн СНД виникла по!
треба швидкого освоєння нових ринків зі своїми, но!
вими для наших експортерів нетарифними вимога!
ми, особливо на ринку ЄС. Безперечно, це вимагає
часу та інвестицій, без яких марно очікувати онов!
лення виробництва, сучасних інноваційних техно!
логій та забезпечення еколого!соціально!економіч!
ного стійкого розвитку. Україна самостійно, без
підтримки ЄС не в змозі реалізувати позитивний
досвід Польщі та Чехії виходу на ринок ЄС. Вкрай
важливу роль для цих країн зіграло те, що за період
1991—2004 років Польща залучила в економіку 67
млрд дол. США прямих іноземних інвестицій, а Че!
хія з 1993—2005 років — 84 млрд дол. США. Завдя!
ки цьому, а також своєчасно проведеним реформам,
ці країни виробляють більше товарів конкурентосп!
роможних на зовнішніх ринках, змінилась структу!
ра їх економік, особливо експорту.
За офіційною інформацією Міністерства економіч!
ного розвитку і торгівлі [5], в рамках запровадження
системи державної підтримки експорту: здійснюється
робота з підготовки проекту Плану заходів з розвитку
та реалізації експортного потенціалу України і розши!
рення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних вироб!
ників на період до 2020 року, яким передбачається вне!
сення змін до розпорядження КМУ від 16.11.2011 р.
№1206 "Про затвердження плану заходів з розвитку та
реалізації експортного потенціалу України і розширен!
ня зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаро!
виробників на період до 2015 року"; відповідно до ви!
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мог Закону України від 20.12.2016 № 1792!VIII "Про за!
безпечення масштабної експансії експорту товарів
(робіт, послуг) українського походження шляхом стра!
хування, гарантування та здешевлення кредитування
експорту" створюється експортно!кредитне агентство
(ЕКА), яке має забезпечити, зокрема захист українсь!
ких експортерів від ризику не платежів та фінансових
втрат, створення сприятливих умов для доступу до фі!
нансових ресурсів, виходу українських виробників на
зовнішні ринки; затверджено Положення про Міністер!
ство економічного розвитку і торгівлі, яке надає йому
право здійснювати свої повноваження, у тому числі, че!
рез торгові представництва у складі закордонних дип!
ломатичних установ; для інформаційної підтримки ук!
раїнських експортерів готується спільний наказ двох
міністерств "Щодо порядку взаємодії МЗС, Мінеконом!
розвитку стосовно інформаційного наповнення веб!пор!
талу "Комплексна система інформаційно!консультатив!
ної підтримки та розвитку експорту".
Проводиться також інша робота, у тому числі Пред!
ставництвом України при ЄС, з популяризації онлайн
ресурсу Європейської комісії, веб!сервісу "Центр
підтримки експортерів", які надають можливість отри!
мувати широкий спектр інформації щодо діючих в краї!
нах ЄС стандартів, тарифів, мит і квот, податків, префе!
ренцій та ін.
До цього слід додати створення Офісу з просуван!
ня експорту, як консультативно!дорадчий орган при
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, який пра!
цює у чотирьох напрямках: інформація; освіта (тренін!
ги, семінарі, вебінари); послуги (оцінка, послуги, кон!
салтинг, пошук партнерів); бізнес!можливості (торгові
місії, виставки, зустрічі).
Розробляючи національні, державні та інші стратегії
розвитку та підтримки експорту, плануючи досягнення
певних показників, зокрема і забезпечення паритетності
в торгових відношеннях з країнами світу і в першу чергу
ЄС, важливо реально оцінювати наявність інноваційно!
технологічного відставання нашого виробництва, а та!
кож орієнтацію Великобританії, Франції, Німеччини,
Польщі, Чехії, Болгарії, Турції та ін. країн на посилення
присутності своїх національних виробників товарів і
послуг на внутрішньому ринку України.

ВИСНОВКИ
Слід пам'ятати про товарну і географічну незбалан!
сованість експорту та імпорту України, особливо зараз,
в умовах конфлікту з РФ та її протидії торгово!економ!
ічному співробітництву з окремими країнами та регіо!
нальними групами, а також зміни векторів присутності
українських суб'єктів господарювання — виходу із
ринків РФ і СНД та поступовому нарощуванню присут!
ності на ринках ЄС та ін. країн світу.
При цьому треба враховувати, що в умовах існую!
чого впливу глобальних і регіональних процесів на роз!
виток економіки України та занадту її відкритість,
відсутність виваженої експортно!імпортної стратегії
нашої країни може призвести до важких кризових явищ,
як в окремих галузях так і національної економіки в ціло!
му.
Потрібно якомога швидше, з врахуванням усунен!
ня існуючих недоліків, прийняти Експортну стратегію

України: Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі
2017—2021 рр., винесену на громадське обговорення,
та розпочати виконання заходів по її реалізації, особ!
ливо тих, що знаходяться у середньостроковій перспек!
тиві (1—3 роки) та віднесених до пріорітету 2!го рівня,
що мають пряме відношення до становлення і розвитку
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
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БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ОСНОВНІ
ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ
A. Karpuk,
Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental
Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv
Iu. Nestoriak,
postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT FOR BIODIVERSITY REPRODUCTION:
MAIN TRENDS, ISSUES AND PRIORITIES
У статті обгрунтовано необхідність формування сучасного інструментарію фінансовоінвес
тиційного забезпечення збереження та відтворення біорізноманіття як необхідної передумови
нарощення асиміляційного потенціалу територій та збільшення обсягів генерування природ
ними комплексами екосистемних послуг. Виявлено основні тенденції фінансування заходів з
охорони навколишнього природного середовища за рахунок видатків Зведеного бюджету Ук
раїни та місцевих бюджетів, а також визначено питому вагу видатків на збереження біорізно
маніття в загальному обсязі природоохоронних видатків. Виявлено зрушення у структурі капі
тальних інвестицій та поточних витрат на збереження біорізноманіття та середовища існуван
ня. Доведено, що нарощення масштабів відтворення біорізноманіття стане можливим за умо
ви диверсифікації джерел фінансовоінвестиційного забезпечення.
The article substantiates the necessity to form modern tools of financial and investment support
for preservation and reproduction of biodiversity as a necessary prerequisite for increasing the
assimilation potential of territories and increasing the amounts of ecosystem services generation by
natural complexes. The main trends of financing environmental protection measures using the funds
of the Consolidated Budget of Ukraine and local budgets have been revealed. The share of
expenditures on biodiversity conservation in the total amount of environmental expenditures has
been determined. The changes in the structure of capital investments and current expenditures on
biodiversity conservation and environment have been revealed. It is proven that increasing the scale
of reproduction of biodiversity will become possible provided that sources of financial and investment
support have been diversified.
Ключові слова: біорізноманіття, фінансовоінвестиційне забезпечення, природнозаповідний фонд, ка
пітальні інвестиції, поточні витрати, місцеві бюджети.
Key words: biodiversity, financial and investment support, natural reserve fund, capital investments, current
expenditures, local budgets.

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

ти вимагають пошуку нових резервів нарощення природ!
но!ресурсного та асиміляційного потенціалу для ство!
рення сприятливих умов життєдіяльності та формуван!
ня ресурсної бази поступального розвитку світової еко!
Загострення комплексу екологічних проблем роз! номіки. Вичерпність та невідтворюваність окремих при!
витку людства і збільшення кількості населення плане! родних ресурсів актуалізували проблему підвищення
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ефективності надання природними комплексами екоси!
стемних послуг, які, з однієї сторони, допомагатимуть
долати екологічні негаразди, а з іншої — забезпечува!
тимуть необхідний рівень капіталізації господарського
освоєння природно!ресурсного потенціалу в цілому.
Між масштабами генерації екосистемних послуг та тем!
пами відтворення біорізноманіття має місце пряма за!
лежність.
Тому й не дивно, що збереження, відтворення та ви!
користання біорізноманіття є однією з найважливіших
глобальних проблем, які постали перед людством.
Більше того, саме біорізноманіття є головним середо!
вищеутворюючим ресурсом планети, який формує при!
родні екосистеми, створює передумови для нарощення
асиміляційного потенціалу територій, збереження сере!
довища існування для людини і біологічних ресурсів
загалом [2]. Велика кількість техногенних та антропо!
генних впливів на біорізноманіття вимагає значних
фінансових асигнувань для упередження деструктивно!
го та природоруйнівного впливу. Тому в останній час як
на рівні держави, так і на рівні регіонів і громад визріла
необхідність розробки сучасного інструментарію фінан!
сово!інвестиційного забезпечення збереження та
відтворення біорізноманіття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У зв'язку із домінуванням залишкового принципу у
фінансуванні заходів стосовно охорони навколишньо!
го природного середовища в останні роки актуалізува!
лися дослідження відносно диверсифікації джерел,
методів та способів фінансово!інвестиційного забезпе!
чення природоохоронних заходів.
Значною актуальністю відзначаються підходи фі!
нансування капітальних інвестицій та поточних витрат в
збереження, відтворення і відновлення біорізноманіт!
тя та середовища існування, оскільки тут існують значні
обмеження як в частині капіталізації природних активів,
так і в частині отримання швидкого прибутку з огляду
на значні часові горизонти у відтворенні природно!ре!
сурсних благ. У працях Н.Зіновчук, О.Сакаль, А.Сохни!
ча, М.Харачко, М.Хвесика, А.Якимчук та інших виокрем!
люються найбільш важливі аспекти фінансування про!
ектів, пов'язаних із відтворенням біорізноманіття [1; 3—
6].
Основними завданнями фінансування збереження
біорізноманіття, на переконання А.Якимчук, є: сприян!
ня капіталовкладенням у вивчення і збереження біоло!
гічних видів для отримання екологічних, економічних і
соціальних ефектів, підготовки кадрів в цій області; ви!
ділення коштів для заходів формування у населення
екологічної культури і бережливого ставлення до біо!
логічних видів, тобто системи уявлень про цінності кож!
ного рідкісного виду, його біологічні і екологічні особ!
ливості [5].
Особлива увага приділяється інвестиційному забез!
печенню збереження та відтворення біорізноманіття на
природно!заповідних територіях, необхідності імпле!
ментації позитивного іноземного досвіду фінансування
проектів нарощення потенціалу екосистемних послуг,
які генеруються потенціалом біорізноманіття, залучен!
ню до реалізації проектів екологічного ре інжинірингу

природоохоронних територій суб'єктів приватного
бізнесу.
Але недостатньою мірою є висвітленими реальні
зрушення в динаміці фінансування капітальних інвес!
тицій у збереження та відтворення біорізноманіття та
середовища існування в розрізі основних джерел фінан!
сового забезпечення, а також обгрунтованими конк!
ретні форми інвестування проектів нарощення потен!
ціалу біорізноманіття, в тому числі і на природоохорон!
них територіях.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є аналіз основних тенденцій фінансо!
во!інвестиційного забезпечення відтворення біорізно!
маніття та середовища існування, зокрема збереження
природно!заповідного фонду в розрізі бюджетів різно!
го таксономічного рівня, виявлення зрушень у структурі
видатків Зведеного та місцевих бюджетів, а також об!
грунтування сучасних форм та методів активізації інве!
стиційної діяльності у природоохоронній діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Утримання об'єктів природоохоронної інфраст!
руктури та раціоналізація використання природних
ресурсів потребують значних обсягів як капітальних
інвестицій, так і поточних витрат на обслуговування
основного капіталу природоохоронної діяльності та
упорядкування території концентрації природних
благ. Це напряму стосується і витрат на відтворення,
збереження біорізноманіття і середовища існування.
Тому при виборі пріоритетів залучення фінансових
ресурсів у відтворення та збереження біорізноманіт!
тя мова має йти про формування сучасного інструмен!
тарію фінансово!інвестиційного забезпечення, який
охоплюватиме інструменти фінансування як капіталь!
них, так і поточних витрат, спрямованих на примно!
ження флори і фауни, а також збереження середови!
ща існування.
У цілому структура капітальних інвестицій на збере!
ження біорізноманіття і середовища існування у 2015 р.
виглядала так: на захист і відновлення чисельності видів
тваринного, рослинного світу та збереження середови!
ща її існування було витрачено 14,5% загального обся!
гу капітальних інвестицій; на збереження природних і
ландшафтних об'єктів, створення, оголошення та збе!
реження територій і об'єктів природно!заповідного
фонду витрачено 77,8% всієї сукупності капітальних
асигнувань; частка капітальних інвестицій на аналітичні
виміри, контроль та лабораторні дослідження станови!
ла 0,3%; інші витрати, пов'язані із збереженням біоріз!
номаніття і середовища існування складали 7,4% (рис.
1).
Деякою мірою відрізняється від структури капіталь!
них інвестицій структура поточних витрат на збережен!
ня біорізноманіття і середовища існування у 2015 р. Так,
на захист і відновлення чисельності видів тваринного,
рослинного світу та збереження середовища їх існуван!
ня спрямовувалось 35,6% сукупних поточних витрат, які
виділялися на збереження біорізноманіття і середови!
ща існування. Частка на збереження природних і ланд!
шафтних об'єктів, створення, оголошення та збережен!

29

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
0,3%

7,4%

14,5%

77,8%
захист і відновлення чисельності видів тваринного, рослинного світу та збереження середовища їх існування
збереження природних і ландшафтних об'єктів, створення, оголошення та збереження територій і об'єктів
природно-заповідного фонду
аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т.п.
інші витрати, пов'язані із збереженням біорізноманіття і середовищ а існування

Рис. 1. Структура капітальних інвестицій у збереження біорізноманіття
і середовища існування у 2015 році
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

ня територій і об'єктів природно!заповідного фонду ста!
новила 55,8%; на аналітичні виміри, контроль, лабораторні
дослідження витрачалось 0,1% витрат, призначених на
збереження біорізноманіття і середовища існування; інші
витрати, пов'язані із збереженням біорізноманіття і сере!
довища існування складали 8,4% (рис. 2).
У регіональному розрізі сума поточних витрат на
збереження біорізноманіття і середовища існування
значно різниться за величиною, виходячи із площі при!
родно!заповідних територій та різного роду терито!
ріальних особливостей, пов'язаних із необхідністю ре!
алізації заходів по відновленню втрачених окремих
видів флори та фауни. У 2015 р. найбільші обсяги по!
точних витрат на збереження біорізноманіття і сере!
довища існування було профінансовано у Волинській
(20,3 млн грн), Закарпатській (16,2 млн грн), Київській
(45,9 млн грн), Луганській (26,1 млн грн), Миколаївській
(20,9 млн грн), Полтавській (19,9 млн грн), Харківській
(55,3 млн грн), Херсонській (25,5 млн грн) та Чернігів!
ській (30,8 млн грн) областях (табл. 1).
0,1%

Найвищий приріст фінансування поточних витрат на
збереження біорізноманіття і середовища існування у
2015 р. порівняно з 2007 р. спостерігався у Волинській
(13,3 млн грн), Житомирській (12,1 млн грн), Київській
(45,6 млн грн), Миколаївській (13,7 млн грн), Полтавській
(14,4 млн грн), Харківській (43,6 млн грн), Херсонській
(16,4 млн грн), Чернігівській (19 млн грн) областях та м.
Києві (16,4 млн грн). У 2013 р. порівняно з 2007 р. на 5,5
млн грн зменшилися обсяги фінансування поточних вит!
рат на збереження біорізноманіття і середовища існу!
вання у Івано!Франківській області.
Прикметною рисою співвідношення капітальних
інвестицій та поточних витрат у загальній величині вит!
рат на збереження біорізноманіття і середовища існу!
вання є те, що питома вага поточних витрат у розрізі
регіонів коливалася в діапазоні 70—100% від загаль!
ної величини витрат за названою статтею сукупних вит!
рат на охорону навколишнього природного середови!
ща (рис. 3). Так майже 100% загальної величини витрат
на збереження біорізноманіття і середовища існування

8,4%

35,6%

55,8%

захист і відновлення чисельності видів тваринного, рослинного світу та збереження середовищ а їх існування
збереження природних і ландшафтних об'єктів, створення, оголошення та збереження територій і об'єктів
природно-заповідного фонду
аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т.п.
інші витрати, пов'язані із збереженням біорізноманіття і середовищ а існування

Рис. 2. Структура поточних витрат у збереження біорізноманіття
і середовища існування у 2015 році
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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Таблиця 1. Фінансування поточних витрат на збереження біорізноманіття
і середовища існування за регіонами у 2007—2015 роках, тис. грн
2007

2009

2010

2011

2014

Відхилення 2015/2007
Абс.
Відн.,%

2015

АР Крим

3200,5

5059

24298,1

30906,3

-

-

-

-

Вінницька

1530,1

3323,3

1531,4

1280,9

2095,6

2388,4

858,3

56,1

Волинська

6965,4

7332,2

9016,7

11694,5

12342,6

20266,2

13300,8

191,0

Дніпропетровська

6054,6

6914,3

8521,8

21749,6

42104

12695,2

6640,6

109,7

Донецька

2202,9

21088,1

17539,4

20097,3

8405,3

5555

3352,1

152,2

Житомирська

684,5

1229,8

1487,1

1695,1

2509,7

12812,9

12128,4

1771,9

Закарпатська

7189,1

9858,7

5225,4

1315,4

14624,1

16211,1

9022

125,5

Запорізька

1273,4

2797,8

3635,1

5300,5

5688,3

6276,9

5003,5

392,9

Івано-Франківська

8804,1

1012,2

2288,1

2418,8

6939,9

3253,4

-5550,7

-63,0

Київська

202

73,8

11014

5447

19626,3

45866,2

45664,2

22606,0

Кіровоградська

819,3

1002,9

1346,5

1853,3

2027,9

2320,2

1500,9

183,2

Луганська

24646,5

43043,4

54143,5

56694,7

23207,1

26139,6

1493,1

6,1

Львівська

116,6

227,2

96,8

147,9

5834,2

7395,1

7278,5

6242,3

Миколаївська

7188,6

10641,4

14125,3

16291,1

13641,3

20940,5

13751,9

191,3

Одеська

-

439,4

2,9

1231,5

15161

16083,3

-

-

Полтавська

5445,7

10113,4

9802,5

13219,2

15978

19881,5

14435,8

265,1

Рівненська

4529,8

4753,1

5982,9

6480,1

9217,8

11013,2

6483,4

143,1

Сумська

3670,6

4573,6

6817,4

9069,4

11204,5

8949,2

5278,6

143,8

Тернопільська

654,7

1026,5

1212,2

1244

1524,9

714,9

60,2

9,2

Харківська

11701,5

21763,9

21387,2

36557,1

49686,1

55348,7

43647,2

373,0

Херсонська

9079,1

15458,4

14911,5

17442,2

20862,9

25526,8

16447,7

181,2

Хмельницька

1213,9

2001,6

2193

2964

3179,1

3728,2

2514,3

207,1

Черкаська

90,5

162,2

255,1

130

312,8

556,9

466,4

515,4

Чернівецька

2359,7

3949

4514,9

5857,5

6191,9

7182,3

4822,6

204,4

Чернігівська

11732,2

15531,5

14910,6

16398,2

22310,6

30794,7

19062,5

162,5

м. Київ

16,9

694

141,5

41439,6

43767,8

16500,7

16483,8

97537,3

м. Севастополь

13,2

28,4

0,2

2,9

-

-

-

-

Всього

121385,4

194099,1

236401,1

328928,1

11490,9

378401,1

257015,7

211,7

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

спрямовувалося на фінансування поточних витрат у
Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано!Фран!
ківській, Київській, Луганській, Полтавській, Херсон!
ській та Черкаській областях. Це свідчить про те, що у
більшості регіонів витрати на збереження біорізнома!
ніття і середовища існування мають поточну, а не капі!
тальну спрямованість, що у середньостроковій та дов!
гостроковій перспективі призведе до значного підви!
щення рівня фізичного спрацювання об'єктів природо!
охоронної інфраструктури, які відіграють вагому роль
у розширеному відтворенні і збереженні біорізнома!
ніття, в першу чергу на природно!заповідних територі!
ях.
Негативним моментом державної політики фінансу!
вання збереження біорізноманіття і середовища існу!
вання є те, що на фінансування капітальних інвестицій
спрямовується незначний відсоток всієї сукупності вит!
рат. Більше того, в окремих областях капітальні інвес!
тиції у збереження біорізноманіття і середовища існу!
вання є взагалі відсутніми. Так, у 2015 р. фінансування
капітальних інвестицій не відбувалось у Вінницькій,
Івано!Франківській, Київській, Луганській, Полтавській
та Черкаській областях (табл. 2). Зменшення обсягів

фінансування капітальних інвестицій на збереження біо!
різноманіття і середовища існування у 2015 р. порівня!
но з 2007 р. спостерігалося у Волинській, Закарпатській,
Сумській, Херсонській областях та м. Києві.
Недостатність фінансово!інвестиційного забезпе!
чення відтворення біорізноманіття та середовища існу!
вання відмічає А.Якимчук, вказуючи, що аналіз щоріч!
ного фактичного фінансування засвідчив невідпо!
відність між реальною вартістю (цінністю або продук!
тивністю) екосистем та державними інвестиціями на їх
утримання. Зокрема економічна віддача екосистем що!
найменше в 9,4 рази більша, ніж державні сукупні що!
річні бюджетні інвестиції в охорону природи. Витрати
на збереження біорізноманіття мають становити окре!
мий рядок у Державному бюджеті [6].
Основним ареалом збереження і відтворення біо!
різноманіття виступають природно!заповідні території,
тому фінансування природно!заповідного фонду є ва!
гомою і необхідною складовою фінансово!інвестицій!
ного забезпечення природоохоронної діяльності. Вихо!
дячи з того, що переважна більшість об'єктів природо!
охоронної інфраструктури та ресурсів дикої флори і
фауни перебуває у державній власності, основний тя!
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Сума поточних витрат на збереження біорізноманіття і середовища існування за регіонами у 2015 році, млн.грн
Питома вага поточних витрат в загальній величині витрат на збереження біорізноманіття і середовища існування за регіонами у 2015 році, %

Рис. 3. Сума поточних витрат на збереження біорізноманіття і середовища існування
та їх питома вага в загальній величині витрат на збереження біорізноманіття
і середовища існування за регіонами
Джерело: (розраховано за даними Державної служби статистики України.

Таблиця 2. Фінансування капітальних інвестицій на збереження біорізноманіття
і середовища існування за регіонами у 2007—2015 роках, тис. грн
2007
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
Всього

325,7
5,3
165,3
1512,2
110,8
425,6
1252,5
5,8
10,5
475,1
25
2848,5
5,8
292,3
389
141,9
1033,8
366,2
141,2
106,5
27
7721
815,9
18202,9

2009
557,0
26,9
37,3
969,9
20145,1
6,5
112,9
806,5
1504,3
2,1
31,6
692,9
58,1
3292,7
73,9
40,0
103,9
555,1
1112,9
473,9
961,3
255,8
29,3
31849,9

2010
174,4
9,7
61,3
406,7
13319,4
902,1
30
11,3
703,5
429
104
420,6
2047,1
526,8
267,8
12,3
32
19458

2011
213,3
103,2
647,4
530
7032
2075,1
1796,7
24,5
62,6
36
15,5
15,9
409,3
17,4
345
430,5
414,1
100
32,6
2677,2
551,6
874,8
18404,7

2014
19
1764,7
47,3
1
588,3
30,8
4
0,5
519,8
3192,2
361,4
119,4
3270
445,2
216,7
436
3,2
471,4
11490,9

2015
20
3801,5
323,1
25,6
125
2639,3
42,9
599,3
5396,2
210,1
1860,2
66,8
70,3
4100,3
145,1
54,8
1323
399
1148,2
22350,7

Відхилення 2015/2007
Абс.
Відн.,%
-145,3
-87,9
2289,3
151,4
212,3
191,6
-300,6
-70,6
1386,8
110,7
574,3
2297,2
2547,7
89,4
1567,9
536,4
-322,2
-82,8
3958,4
2789,6
-888,7
-86,0
-311,4
-85,0
1216,5
1142,3
372
1377,8
-6572,8
-85,1
4147,8
22,8

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Видатки Зведеного бюджету України на охорону навколишнього середовища
у 2007—2016 рр., млн грн
Статті видатків

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Запобігання та
ліквідація забруднення
навколишнього
природного
середовища
Охорона та
раціональне
використання
природних ресурсів
Утилізація відходів
Ліквідація іншого
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Збереження природнозаповідного фонду
Фундаментальні та
прикладні
дослідження і
розробки у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища
Інша діяльність у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища

1718,8

2177,5

1967,8

2255,6

2790,5

4222,1

4714,5

2888,6

4295,1

5234,5

Відхилення
2016/2007
Відн.,
Абс.
%
3515,7 204,5

627,1

990,7

935,6

1159,3

1049,3

2229,6

3111,4

1543,1

1819,9

2370,6

1743,5

278,0

435,3
656,4

515,1
671,6

328,3
704,0

266,4
829,9

450,3
1290,9

738,9
1253,7

418,6
1184,5

376,1
969,4

565,2
1910,0

520,7
2343,2

85,4
1686,8

19,6
257,0

98,7

132,3

151,7

219,4

245,4

102,5

87,4

71,8

113,4

259,3

160,6

162,6

56,4

75,5

53,5

59,2

68,0

68,4

69,4

65,6

81,3

84,8

28,3

50,1

367,3

379,4

365,8

338,2

786,8

904,9

723,0

455,8

1039,8

676,8

309,5

84,3

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.

гар у фінансуванні проектів збереження і відтворення
біорізноманіття на землях природно!заповідного фон!
ду припадає на Зведений бюджет України, а в умовах
форсування децентралізації та реформи місцевого са!
моврядування підвищується вагомість і місцевих бю!
джетів.
Враховуючи те, що видатки на збереження природ!
но!заповідного фонду є складовою загальних видатків
на охорону навколишнього природного середовища,

для поглибленого аналізу необхідно прослідкувати ос!
новні тенденції як фінансування природоохоронних ви!
датків в цілому, так і природно!заповідного фонду.
У 2016 р. порівняно з 2007 р. видатки Зведеного
бюджету України зросли по всіх основних напрямах,
пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Це
значною мірою зумовлено інфляційно!девальваційни!
ми процесами, які спонукають до збільшення номіналь!
ної величини видатків. У 2016 р. порівняно з 2007 р. ви!

Таблиця 4. Видатки місцевих бюджетів на охорону навколишнього середовища
у 2007—2016 рр., млн грн
Статті видатків
Запобігання та ліквідація
забруднення навколишнього
природного середовища
Охорона та раціональне
використання природних ресурсів
Утилізація відходів
Ліквідація іншого забруднення
навколишнього природного
середовища
Збереження природно-заповідного
фонду
Фундаментальні та прикладні
дослідження і розробки у сфері
охорони навколишнього
природного середовища
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного
середовища

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

312,5

467,1

573,9

481,5

773,1

1028,9

880,5

749,5

749,5

1179,8

Відхилення
2016/2007
Відн.,
Абс.
%
867,3
277,6

185,4

299,3

382,4

329,4

485,7

615,5

643,9

604,0

604,0

853,9

668,5

360,7

50,5
76,7

89,5
78,3

104,6
86,8

66,3
85,8

151,9
135,5

262,1
151,3

111,8
124,8

57,3
88,1

57,3
88,1

136,9
189,0

86,4
112,4

171,3
146,6

10,2

20,1

31,3

20,0

24,6

32,5

26,0

26,3

26,3

49,7

39,5

386,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

109,6

47,3

109,4

78,2

84,5

101,1

92,6

108,9

108,9

254,4

144,8

132,1

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.
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Видатки Зведеного бюджету України на збереження природно-заповідного фонду у 2007-2016 р.р. в порівняних цінах 2006
року, млн.грн
Питома вага видатків на збереження природно-заповідного фонду в загальних видатках Зведеного бюджету України
на охорону навколишнього природного середовищ а, %

Рис. 4. Видатки на збереження природнозаповідного фонду та їх питома вага у загальних
видатках Зведеного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища
Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.

датки на запобігання та ліквідацію забруднення нав!
колишнього природного середовища збільшилися на
3,5 млрд грн (у 2 рази); видатки на охорону та раціо!
нальне використання природних ресурсів — на 1,7 млрд
грн (у 2,8 разу); видатки на утилізацію відходів збільши!
лися всього на 85,4 млн грн (на 19,6%), що пов'язано з
відсутністю реальних проектів розбудови індустрії по!
водження з відходами; на 160,6 млн грн у 2016 р. по!
рівняно з 2007 р. збільшилися видатки на збереження
природно!заповідного фонду (в 1,6 рази) (табл. 3).
Видатки на фундаментальні та прикладні досліджен!
ня і розробки у сфері охорони навколишнього природ!
ного середовища збільшилися на 28,3 млн грн (на
50,1%). Видатки Зведеного бюджету України на іншу
діяльність у сфері охорони навколишнього природно!
го середовища збільшилися на 309,5 млн грн (на 84,3%).
У цілому збільшення видатків, як уже зазначалося, по!
в'язане з інфляційно!девальваційними процесами, а не
з реальним збільшенням фінансування проектів віднов!
лення, відтворення та охорони навколишнього природ!
ного середовища.
Схожа картина спостерігається й в динаміці видатків
місцевих бюджетів на охорону навколишнього природ!
ного середовища у 2007—2016 рр. Зокрема у 2016 р.
порівняно з 2007 р. видатки на запобігання та ліквіда!
цію забруднення навколишнього природного середови!
ща збільшилися на 867,3 млн грн (у 2,7 рази); видатки
на охорону та раціональне використання природних ре!
сурсів збільшилися на 668,5 млн грн (у 3,6 рази); видатки
на ліквідацію іншого забруднення навколишнього при!
родного середовища зросли на 112,4 млн грн (в 1,5 разу)
(табл. 4). Не відбулося у 2016 р. порівняно з 2007 р. і
суттєвого зростання видатків місцевих бюджетів на збе!
реження природно!заповідного фонду. Так, видатки по
цій статті збільшилися на 39,5 млн грн Видатки з місце!

34

вих бюджетів на іншу діяльність у 2016 р. порівняно з
2007 р. збільшилися на 144,8 млн грн (в 1,3 рази).
За період 2007—2016 рр. у динаміці видатків Зве!
деного бюджету України на збереження природно!
заповідного фонду висхідний тренд спостерігався з
2007 по 2011 р. Якщо у 2007 р. з бюджетів всіх рівнів на
збереження природно!заповідного фонду виділялося
98,7 млн грн, у 2009 — 151,7 млн грн, то у 2011 — 245,4 млн
грн (рис. 4). Починаючи з 2012 р. і завершуючи 2014 р.
мало місце обвальне падіння бюджетних видатків на
збереження природно!заповідного фонду, що пов'яза!
но із зміною пріоритетів у фінансуванні заходів з охо!
рони навколишнього природного середовища.
У 2014 р. порівняно з 2011 р. обсяги фінансування з
бюджетів всіх рівнів проектів збереження природно!
заповідного фонду зменшилися у 3,4 рази. У 2015 р. та
2016 р. спостерігалося поступальне збільшення вели!
чини видатків Зведеного бюджету України на збережен!
ня природно!заповідного фонду. Зокрема у 2016 р. по!
рівняно з 2014 р. видатки збільшилися у 3,6 разу. Не!
зважаючи на збільшення номінальної величини видатків
Зведеного бюджету України на збереження природно!
заповідного фонду у 2016 р. порівняно з періодом
2012—2015 рр., у динаміці видатків в порівняних цінах
2006 р. (розмір видатків у порівняних цінах 2006 року
визначався шляхом ділення номінальної величини ви!
датків на індекс цін виробників промислової продукції)
не спостерігається висхідного тренду, що свідчить про
відсутність проявів реального збільшення асигнувань
держави та регіонів на реалізацію проектів по збере!
женню і відтворенню біорізноманіття природно!запо!
відних територій.
У цілому у 2016 р. порівняно з 2007 р. видатки Зве!
деного бюджету України на збереження природно!за!
повідного фонду у порівняних цінах 2006 р. зменшили!
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Рис. 5. Видатки на збереження природнозаповідного фонду та їх питома вага у загальних
видатках місцевих бюджетів на охорону навколишнього природного середовища
Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.

ся на 31,9 млн грн, порівняно з 2011 р. — на 56,3 млн
грн. Про послаблення уваги держави та регіонів до пріо!
ритетів збереження та відтворення біорізноманіття на
природно!заповідних територіях свідчить також пито!
ма вага даного виду видатків в загальних видатках Зве!
деного бюджету України на охорону навколишнього
природного середовища. Якщо у 2007 р. вона станови!
ла 4,4%, у 2010 р. — 7,6%, то у 2016 р. — 4,1%.
Не спостерігається за період 2007—2016 рр. чітко!
го висхідного тренду в динаміці видатків місцевих бюд!
жетів на збереження природно!заповідного фонду.
Висхідні тенденції мали місце у 2007—2009 рр., 2010—
2012 рр. та у 2015 р. порівняно з 2014 р. (рис. 5). У ціло!
му у 2016 р. порівняно з 2007 р. величина видатків місце!
вих бюджетів на збереження природно!заповідного
фонду збільшилася у 4,8 рази, порівняно з 2012 р. — у
1,5 рази. За аналізований період найбільша величина
видатків місцевих бюджетів на збереження і примножен!
ня біорізноманіття на природно!заповідних територіях
мала місце у 2015 р.
Якщо прослідкувати динаміку видатків місцевих
бюджетів на збереження природно!заповідного фонду
в цінах 2006 р., то висхідної тенденції не спостерігаєть!
ся. Зокрема у 2016 р. видатки місцевих бюджетів на
збереження природно!заповідного фонду порівняно з
2012 р. зменшилися на 4,6 млн грн. Динаміка видатків
місцевих бюджетів на збереження природно!заповідно!
го фонду як у номінальному вираженні, так і в порівня!
них цінах 2006 р. свідчить про те, що фінансова децент!
ралізація поки не вплинула на якісне покращення фінан!
сування пріоритетів збереження та відновлення біоріз!
номаніття у природно!заповідному фонді. Це підтверд!
жує також і динаміка питомої ваги цих видатків в загаль!
них видатках місцевих бюджетів на охорону навколиш!
нього природного середовища. Якщо у 2009 р. вона ста!
новила 4,4%, у 2015 — 4,0%, то у 2016 р. — 3,3%.

У теперішніх умовах тотального бюджетного дефі!
циту перспективи збільшення видатків Зведеного бюд!
жету України, в тому числі місцевих бюджетів, на відтво!
рення біорізноманіття та середовища існування є дуже
примарними. Тому вихід у цій ситуації — диверсифіка!
ція джерел фінансування капітальних інвестицій та по!
точних витрат. За нинішнього інституціонального сере!
довища найбільш реалістичним є залучення додаткових
фінансових ресурсів у відтворення біорізноманіття че!
рез реалізацію проектів в рамках міжнародних приро!
доохоронних конвенцій та в контексті реалізації 17 Ці!
лей сталого розвитку, затверджених ООН. З огляду на
значні обсяги асигнувань Європейським Союзом про!
ектів збереження природної спадщини пріоритетним
напрямом диверсифікації джерел фінансування відтво!
рення біорізноманіття має стати залучення грантових
коштів, зокрема через реалізацію проектів в рамках
програм Східного партнерства. Важливого значення
набуває також впровадження перевірених європейсь!
кою практикою систем господарювання на природно!
заповідних територіях, що дозволить підвищувати
рівень капіталізації природоохоронної діяльності та ге!
нерованих природними комплексами екосистемних по!
слуг і нарощувати інвестиційний потенціал відтворення
та збереження біорізноманіття.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У структурі видатків як Зведеного бюджету в цілому,
так і місцевих бюджетів зокрема на охорону навколишнь!
ого природного середовища питома вага видатків на збе!
реження біорізноманіття і середовища існування є незнач!
ною, що не забезпечує проривних результатів в питаннях
збереження і відтворення цінних і рідкісних видів флори і
фауни, що негативним чином впливає на функціонування
територіальних природно!господарських комплексів.
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Більше того, видатки на збереження біорізноман!
іття і відтворення середовища існування мають пере!
важно поточний, а не капітальний характер, що поси!
лює негативні процеси в динаміці модернізації і техні!
чного переоснащення об'єктів природоохоронної
інфраструктури, в тому числі і на природно!заповід!
них територіях. Занепокоєння викликає низька частка
капітальних інвестицій та поточних витрат на збережен!
ня біорізноманіття і середовища існування, на
здійснення аналітичних вимірів, контролю, лаборатор!
них досліджень, що не дає змоги забезпечувати повно!
цінний науковий супровід стосовно розробки проектів
збереження та відтворення біорізноманіття і середо!
вища існування.
Суттєве покращення фінансового забезпечення про!
ектів відтворення біорізноманіття пов'язане із диверси!
фікацією джерел інвестування шляхом імплементації
базових положень природоохоронних конвенцій в прак!
тику природоохоронної діяльності, залучення гранто!
вих коштів та впровадження європейських систем
здійснення господарської діяльності на територіях при!
родно!заповідного фонду.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
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FEATURES OF ATTRACTION OF INVESTMENTS IN AGRICULTURE: CURRENT STATE
AND DEVELOPMENT TRENDS
У статті досліджено теоретичні та практична аспекти розвитку та особливостей залучення
інвестицій у сільськогосподарський сектор економіки. Проведено аналіз сучасних проблем інве
стиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. У ході проведення оцінки інвестиційні
відносини у сфері сільського господарства встановлено, що вони не повною мірою відповіда
ють вимогам ринкової економіки, зокрема: недостатньо відпрацьований механізм інвестуван
ня; відсутня державна підтримка сільського господарства, забезпечує ефективне функціону
вання аграрного виробництва: збиткова діяльність сільськогосподарських підприємств не доз
воляє забезпечувати повернення отриманих інвестицій.
Надано оцінку ефективності інвестиційних процесів у секторі сільського господарства для
визначення можливих джерел залучення інвестицій у перспективі. Запропоновано у якості ос
новного джерела залучення фінансових ресурсів для сільськогосподарських підприємств об
рати лізингову систему , оскільки вона є вигідним інструментом інвестиційної політики. Роз
роблено практичні пропозиції щодо ефективного регулювання інвестиційної діяльності у
сільському господарстві.
In the article the theoretical and practical aspects of development and features of attraction of
investments into the agricultural sector of economy are investigated. The analysis of modern problems
of investment activity of agricultural enterprises is carried out. In the course of the evaluation,
investment relations in the field of agriculture have established that they do not fully meet the
requirements of a market economy, in particular: insufficiently worked out the mechanism of
investment; there is no state support for agriculture, it ensures the effective functioning of agricultural
production: the lossmaking activity of agricultural enterprises does not allow to secure the return
of the received investments.
The estimation of the efficiency of investment processes in the agricultural sector is given to
determine possible sources of investment in the future. It is proposed to choose the leasing system
as the main source of financial resources for agricultural enterprises, since it is a profitable investment
policy tool. Practical suggestions on effective regulation of investment activity in agriculture are
developed.
Ключові слова: сільське господарство, розвиток, ефективність, управління, інвестиції, лізинг.
Key words: agriculture, development, efficiency, management, investments, leasing.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

кого сектору повинен стати відправною точкою для
Сільське господарство — одна з галузей, від роз! відродження економіки, підвищення ефективності
витку якої залежить зростання всієї економіки Украї! інвестиційно!інноваційної та соціальної діяльності
ни. Саме виробничий потенціал сільськогосподарсь! країни.
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Станом на сьогодення, сільськогосподарське ви!
робництво не є привабливим об'єктом для інвестуван!
ня. Проблема залучення інвестицій залишається надзви!
чайно важливою, а її рішення може стати одним з го!
ловних факторів виходу агропромислового виробницт!
ва з критичного стану та забезпечення конкуренто!
спроможності його продукції. Інвестиції в основний ка!
пітал дозволять забезпечити системне оновлення і роз!
виток матеріально!технічної бази сільськогосподарсь!
ких підприємств, поліпшити інфраструктуру села. Тому
наразі питання залучення інвестицій в сільське госпо!
дарство залишається актуальним та одним із ключових
питань розвитку економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Завдяки своїй актуальності, питання залучення та
використання інвестицій у сфері сільського господар!
ства перебувають у центрі уваги багатьох науковців і
практиків. Зокрема, теоретичні та практичні питання
інвестиційної діяльності сільськогосподарських підпри!
ємств досліджували: Бондарчук В.Д. [4], Жила І. В. [7],
Захарін С.В. [8], Івченко Н.М. [9], Комарова А.І. [11],
Савицька О.П. [17] та інші.
Проблемам розвитку інвестиційних процесів на
рівнях держави та галузевого виробництва присвячені
наукові праці Крупка М.І. [12], Демчишак Н.Б. [12], Ма!
каров М.О. [13], Музика П.М. [14], О.Р. Жидяк [3], Ре!
вуцька Н. [16] та інші. Водночас питання стабілізації
ситуації в інвестиційному процесі сільськогосподарсь!
кого сектору економіки та ефективного використання
залучених ресурсів досліджені недостатньо.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Зважаючи на проведений теоретико!практичний
аналіз літературних та аналітичних джерел, слід заува!
жити, що інвестиційні відносини у сфері сільського гос!
подарства не повною мірою відповідають вимогам рин!
кової економіки: недостатньо відпрацьований механізм
інвестування; відсутня державна підтримка сільського
господарства, забезпечує ефективне функціонування
аграрного виробництва: збиткова діяльність сільсько!
господарських підприємств не дозволяє забезпечувати
повернення отриманих інвестицій. Тому вказана пробле!
матика вимагає подальших теоретико!практичних, ана!
літичних, узагальнюючих розвідок та досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні теоретичних та
практичних аспектів розвитку та особливостей залучен!
ня інвестицій у сільськогосподарський сектор економі!
ки.
Зважаючи на поставлену мету, головним завданням
статті є аналіз сучасних проблем інвестиційної діяль!
ності сільськогосподарських підприємств та оцінка
ефективності інвестиційних процесів у секторі сільсько!
го господарства для визначення можливих джерел за!
лучення інвестицій у перспективі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестиції — це об'єкти цивільних прав, що мають
грошову оцінку, призначені (виділені) для внесення в
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будь!який об'єкт діяльності, що не носить протиправ!
ного характеру з метою отримання позитивного соціаль!
ного ефекту [2, c. 28]. У широкому сенсі інвестиції за!
безпечують механізм, необхідний для фінансування,
росту і розвитку економіки країни.
На основі проведеного аналізу [4; 7; 8; 11; 12] щодо
елементів визначень терміну "інвестиції" нами пропо!
нується таке його трактування: інвестиція — це капітал
у будь!якій формі та вигляді, вкладений на встановле!
ний термін власником чи уповноваженою установою в
об'єкти чи суб'єкти національної економіки з метою
досягнення визначених цілей.
Практика і досвід ринкових перетворень дозволя!
ють зробити висновок, що запуск інвестиційного про!
цесу, що створює основу для стійкого зростання
вітчизняного виробництва, може і повинен початися з
галузей орієнтованих на кінцевий споживчий попит, і в
першу чергу, як це не парадоксально, з сільськогос!
подарського виробництва, з тієї галузі, яка сьогодні
відчуває найбільший спад [12, c. 27]. Особливе значен!
ня сільського господарства для стимулювання інвес!
тиційної діяльності зумовлено, по!перше, низькою ка!
піталоємністю і найменшими термінами окупності ка!
пітальних вкладень; по!друге, для продукції цієї галузі
характерний масовий і стійкий попит на внутрішньому
ринку. Крім того, сільське господарство має сильні
міжгалузеві зв'язки, внаслідок чого інвестиції в його
розвиток створюють найбільший кумулятивний ефект,
стимулюючи попит на продукцію суміжних галузей і
формуючи в них власний інвестиційний потенціал [17,
c. 392].
Інвестиції в сільське господарство мають свої особ!
ливості. Вони проявляються в тому, що поряд з вкла!
денням капіталу в об'єкти результатів праці людини, як
в інших галузях економіки, в сільському господарстві
вони здійснюються ще і в об'єкти природи, що при інших
рівних умовах робить їх діяльність більш капіталоміст!
кою з тривалим терміном окупності та високими ри!
зиками, оскільки природа живе за своїми законами,
управління якими сьогодні або неможливо, або дорого
[13, c. 28].
Для організації залучення та освоєння інвести!
ційних ресурсів необхідно застосовувати методи ре!
гулювання, що спрямовані на підвищення ефектив!
ності інвестиційної діяльності, яка повинна відповіда!
ти відповідному рівню розвитку (циклу) національної
економіки. Питання регулювання інвестиційної діяль!
ності в сільському господарстві є ключовими в ре!
алізації національних цілей та інтересів України. Вони
переслідують рішення таких завдань. Для держави:
забезпечення сталого економічного зростання,
підвищення добробуту та рівня життя населення за ра!
хунок модернізації економіки і, відповідно, розши!
рення інвестиційної діяльності, здійснення ефектив!
ного перетворення економічної системи країни з ме!
тою підвищення результативності та гнучкості її інсти!
тутів, захист національних інтересів у зовнішньоеко!
номічних відносинах.
Для суб'єкта господарювання: розробка стратегії
(тактики) розвитку підприємства, що потребуватиме ви!
значення напрямів інвестиційної діяльності, обгрунту!
вання інвестиційних витрат, джерел їх здійснення,
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Рис. 1. Динаміка населення, зайнятого в сільському господарстві,%
Джерело: побудовано автором за даними Держстату [5].
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Рис. 2. Питома вага інвестицій в основний капітал,%
Джерело: побудовано автором за даними Держстату [2].

фінансових результатів, періоду окупності, ефектив!
ності здійснення інвестицій; організація виконання
заходів у рамках інвестиційної діяльності; контроль і,
за необхідності, уточнення плану здійснення інвести!
ційної діяльності [10].
За даними Державної служби статистики України,
загальний обсяг освоєних інвестицій у сільському, лісо!
вому і рибному господарствах у I півріччі 2016 року ста!
новив 9,4 млрд грн. Це на 9,6% перевищує показник у
8,5 млрд грн січня — червня 2015 року. Тобто на фоні
загальних негативних тенденцій в економіці України
інвестиції в АПК дещо збільшилися. Однак це незначне
пожвавлення інвестиційної активності в аграрному сек!
торі економіки пов'язано перш за все з інфляційними
процесами. Зокрема, індекс споживчих цін за першу по!
ловину 2016 року склав 139,9% [5].
Оцінка інвестиційного потенціалу в цілому країни і
окремо взятих регіонів є аналізом факторів, що впли!
вають на рівень його розвитку з метою порівняння його
сьогоднішнього рівня з ідеальними уявленнями про
рівень розвитку інвестиційного потенціалу конкретно
взятої галузі. В першу чергу, фактором, що безпосе!
редньо впливає на інвестиційний потенціал будь!якої
галузі, в тому числі і сільського господарства, є
кількість постійного населення. Адже людський потен!
ціал — це невід'ємний компонент у розвитку будь!яко!
го процесу.
Офіційні дані служби державної статистики дають
змогу зробити висновок, що динаміка відсотка населен!
ня, зайнятого в сільському господарстві має негативну
тенденцію. За аналізований період значення даного по!
казника знизилося на 3,5% (рис.1) [3].
Поряд з цим, за останні роки були задіяні не тільки
величезні трудові ресурси України, але і був зафіксо!
ваний значний ріст валового обсягу виробництва про!
дукції сільськогосподарської сфери. Варто зазначити,
що сільське господарство порівняно з іншими галузями

народного господарства від впливу економічної фінан!
сової кризи 2010 року постраждало в меншій мірі. Не!
зважаючи на те, що в абсолютному вираженні вихід
продукції в 2015 році зменшився практично в 2,5 рази,
частка сільського господарства в структурі ВВП збіль!
шилася на 0,5% [5].
Поряд зі вже озвученими чинниками, що вплива!
ють на інвестиційний потенціал галузі, варто, безумов!
но, виділити інвестиції в основний капітал. Так, при зни!
женні інвестицій в сільське господарство, зростає без!
робіття серед робітників сільськогосподарських про!
фесій, що призводить до зниження їх сукупних доходів.
Згодом, при подальшому скороченні в сільське госпо!
дарство інвестицій, це негативно впливає на галузі, які
є постачальниками матеріалів для сільського господар!
ства і т.д. [9, с. 25]. У загальній структурі інвестицій в
основний капітал на сільське господарство приходить!
ся у середньому 3,3% (за період з 1995 по 2014 рр.).
Найбільша питома вага спостерігається в 1992 році
(рис. 2) [5].
Отже, інвестиційна привабливість сільського гос!
подарства України зі кожним роком знижувалася, що
безпосередньо вплинуло на обсяги інвестування галузі.
Крім того, науково!технічний прогрес зумовив, у
більшій мірі, найбільш привабливі сфери для капіта!
ловкладень, до числа яких сільське господарство не
увійшло.
Зважаючи на вказане, можна зробити висновок, що
інвестиції в основний капітал як фактор, який впливає
на інвестиційний потенціал галузі, чинить негативний
вплив у зв'язку із падінням обсягів надходження.
Поряд з інвестиціями в основний капітал, у за!
гальній структурі інвестицій присутні і прямі іноземні
інвестиції, які також є одним з факторів, які безпосе!
редньо впливають на інвестиційний потенціал галузі.
Варто відзначити, що у загальній структурі прямих іно!
земних інвестицій, на сільське господарство припадає
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близько 10%, більша частина яких (понад 80%) — це
інші іноземні інвестиції (торгові кредити, інші креди!
ти) [11, с. 148].
Успіхи розвитку сільського господарства багато в
чому залежать від впровадження передових досягнень
науково!технічного прогресу, інтенсифікації виробниц!
тва, високої організації праці. Тривала криза в АПК
може бути подолана тільки за умови великих інвестицій
в сільське господарство як з боку держави, так і при!
ватних інвесторів [8, с. 15].
У межах Концепції Державної цільової програми
розвитку аграрного сектору економіки на період до
2020 року передбачено новий механізм, який забезпе!
чує реалізацію принципів приватно!державного парт!
нерства. Це відомчі цільові програми, спрямовані на
консолідацію коштів федерального, регіонального бюд!
жетів і приватного капіталу з метою створення сприят!
ливих умов розвитку АПК і вирішення актуальних зав!
дань в окремих галузях.
Найкращі перспективи щодо розвитку механізму
приватно!державного партнерства в сфері АПК по!
в'язані з використанням коштів Інвестиційного фонду
України [3]. Засоби інвестиційного фонду виділяються
на реалізацію найбільш привабливих інвестиційних
проектів.
Починаючи з першого року його функціонування в
сільське господарство було направлено 124,9 млн грн
інвестицій, потім з року в рік сума інвестицій в сільське гос!
подарство зростала, і в 2013 р. вона склала 2 076,9 млн грн,
в 2014 р. — 171,270 млн грн. За період 2010—2015 рр. з
інвестиційного фонду було виділено 3 713,1 млн грн на
реалізацію 60 проектів, 42 з яких вже впроваджено [15].
Фінансування здійснюється на поверненій і платній
основі. Інвестиції виділяються під 8% річних, і їх опла!
та повинна здійснюватися з першого року отримання
кредиту без відстрочок, що є досить проблематичним
для сільського господарства з тривалим виробничим
циклом. У зв'язку з цим відразу ж з'являється заборго!
ваність у підприємств перед бюджетом. Доцільно
відстрочити погашення кредиту до початку стабільного
виробництва продукції в сільському господарстві.
Урядом України доручено забезпечити підвищення
ефективності використання коштів Інвестиційного фон!
ду України, звернувши особливу увагу на визначення
порядку та механізмів спрямування фінансових ресурсів
на надання державної підтримки інвестиційним проек!
там, що мають регіональне або міжрегіональне значен!
ня [1; 2; 6].
У зв'язку з цим, актуальним є введення поняття "ком!
плексний інвестиційний проект", що дає можливість за
рахунок коштів Інвестиційного фонду розвивати комп!
лексну інфраструктуру, необхідну для реалізації кількох
проектів, у яких можуть бути різні комерційні інвесто!
ри, вирішальні взаємопов'язані завдання. Виходячи з
цього, слід визначити обсяг коштів Інвестиційного фон!
ду для фінансування проектів, спрямованих на комплек!
сний розвиток інфраструктури АПК.
Міністерством аграрної політики та продовольства
України [6;10] в якості перспективних інвестиційних про!
ектів, що володіють, за попередніми оцінками, високою
соціально!економічною ефективністю і є на достатньо!
му рівні економічно розробленими, можуть бути запро!
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поновані: проекти щодо створення високопродуктивних
і багатопрофільних комплексів з виробництва і глибо!
кої переробки продукції тваринництва і проекти, які
об'єднують в єдиний інноваційний комплекс підприєм!
ства з вирощування високоенергетичних культур і пе!
реробні виробництва з випуску комбікормів і біологіч!
них добавок до палива.
Для фінансування зазначених проектів доцільно
встановити галузеву квоту для об'єктів АПК. На сучас!
ному етапі питання гарантій залишається ключовим для
інвестицій в сільськогосподарське виробництво. Дер!
жавні гарантії повинні надаватися тільки на частину не!
обхідного кредиту для придбання обладнання та по!
дальшої передачі його сільськогосподарським підприє!
мствам.
Гарантійні фонди можуть виступати в якості стра!
хувальників, надаючи гарантії кредиторам лізингових
компаній з повернення їм лізингових платежів, а та!
кож гарантії з повернення кредитів, наданих з проек!
тного фінансування. У зв'язку з цим вважаємо за не!
обхідне використовувати бюджетні кошти не стільки
для фінансування незначної кількості окремих інвес!
тиційних проектів, скільки для формування гарантій!
них фондів, що дозволяють залучити значно більший
обсяг коштів.
Державну підтримку сільських товаровиробників
за рахунок централізованих інвестицій слід здійсню!
вати з урахуванням переходу від безповоротного бюд!
жетного фінансування до кредитування на поверненій
і платній основі [4, с. 11]. При цьому виділені кошти
повинні повертатися державі в цінах того року, за яким
здійснюється їх повернення. Кошти районного бюдже!
ту на безповоротній основі повинні направлятися на
реалізацію програм з підготовки кадрів, виконання
великих природоохоронних заходів, розвиток ветери!
нарної служби та служби хімзахисту і інших бюджет!
них організацій.
Участь сільськогосподарських підприємств в дер!
жавних програмах, які передбачають бюджетне фінан!
сування, має здійснюватися на конкурсній основі під
відповідні проекти і програми. Повернення державних
інвестицій має забезпечуватися зобов'язаннями одер!
жувача, які необхідно фіксувати в договорі, що укла!
дається за підсумками конкурсу. Масштабне зростання
інвестицій можливе тоді, коли у інвесторів з'явиться
впевненість у тому, що влада розуміє необхідність роз!
робки цілеспрямованої інвестиційної політики, що по!
в'язана з адекватною правовою базою, і вживатиме за!
ходів, що спрямовані на поліпшення інвестиційного
клімату, а також збільшення припливу іноземних інвес!
тицій у сільське господарство з розширенням пільг і га!
рантій.
За умов ринкових відносин держава повинна регу!
лююче впливати на інвестиційний процес шляхом забез!
печення науково обгрунтованого ціноутворення, прове!
дення гнучкої кредитної, податкової та амортизаційної
політики, збільшення можливостей лізингу, стимулюван!
ня підприємницької діяльності та надання пільг інвесто!
рам при приватизації, цільового державного фінансу!
вання, виділення пріоритетних напрямків інвестування
та інших видів фінансування, складання індикативних
планів капітальних вкладень [14, c.121].
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Загалом нові підходи до вирішення проблем інве!
стиційної політики створять передумови для стабілі!
зації виробничого потенціалу сільського господар!
ства і подальшого розвитку АПК. Тільки інтенсифіка!
ція сільськогосподарського виробництва на основі
впровадження нової системи машин, прогресивних
технологій дозволить підвищити обсяг виробництва і
якість продукції, а отже, і збільшити заробітну плату,
щоб забезпечити сільському населенню гідний рівень
життя.
Специфіка аграрного сектору така, що, на наш по!
гляд, є доцільним створення Регіонального фонду
управління інвестиціями АПК, який повинен поєднувати
у собі функції гарантійного агентства та інформаційно!
консультаційного центру. Основними видами діяльності
Регіонального фонду управління інвестиціями у АПК
можуть стати:
— видача гарантій по кредитах, що надаються сіль!
ськогосподарським товаровиробникам з проектного
фінансування та лізингових операцій;
— інформаційне та аналітико!прогнозне обслуго!
вування підприємств, які з тих чи інших причин не бажа!
ють або не в змозі самостійно створювати і підтримува!
ти достатню інформаційне та аналітико!прогнозоване
забезпечення своєї управлінської діяльності.
Цей фонд міг би зосередити достатній кадровий і
технологічний потенціал, здатний підтримувати сучас!
ний рівень інформаційно!аналітичного забезпечення.
Для ефективного регулювання інвестиційної діяль!
ності у сільському господарстві необхідно здійснити такі
заходи:
— надавати за рахунок коштів місцевого бюджету
субсидії на відшкодування частини витрат на сплату
відсотків за іпотечними кредитами, отриманими сіль!
ськогосподарськими товаровиробниками на придбан!
ня у власність земельних ділянок для розвитку сільсько!
господарського виробництва, проведення землевпоряд!
них та інших робіт по формуванню земельних ділянок;
— упорядкувати процес реєстрації прав власності
на земельні ділянки зі складу земель сільськогоспо!
дарського призначення;
— ініціювати припинення прав власності осіб, які не
займаються виробництвом сільгосппродукції і не оброб!
ляють земельні ділянки протягом 2 років від дати ви!
никнення прав власності;
— розробити порядок і створити інфраструктуру
управління земельними ресурсами, забезпечувати викуп
земельних ділянок сільськогосподарського призначен!
ня, на які направлено стягнення за іпотечними кредита!
ми і які не були реалізовані на публічних торгах;
— створити здорове конкурентне середовище і роз!
винену інфраструктуру ринку іпотечного кредитування,
що включає обслуговуючих і допоміжним учасників
інвестиційно!іпотечних процесів з урахуванням розме!
жування прав власності;
— посилити контроль за витрачанням банками бюд!
жетних коштів, а при виявленні порушень позбавляти їх
можливості їх отримувати;
— прийняти Урядом України порядок надання дер!
жавних гарантій України за запозиченнями емітентів
боргових цінних паперів, які здійснюють іпотечне кре!
дитування сільгоспвиробників.

Основними джерелами залучення фінансових ре!
сурсів для сільськогосподарських підприємств, на нашу
думку, повинні бути лізинг як вигідний інструмент інве!
стиційної політики і інвестиційний кредит з подальшим
субсидуванням відсоткової ставки.
На нашу думку, щоб забезпечити доступність кре!
дитних ресурсів для всіх учасників сільського ринку,
необхідно розвивати сільську кредитну кооперацію як
незалежну структуру, яка об'єднує районні та обласні
кооперативи. Інше важливе джерело фінансування інве!
стицій — кошти бюджетів різних рівнів.
Бюджетне фінансування може здійснюватися у ви!
гляді фінансової підтримки високоефективних інвести!
ційних проектів на конкурсній основі, а також як цент!
ралізоване фінансування (часткове або повне) держав!
них інвестиційних програм, через дотації, субсидії.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан сільськогосподарського виробницт!
ва та тенденції залучення інвестицій для його розвитку
свідчать про необхідність перегляду інвестиційної по!
літики у сільськогосподарській галузі. Її цілі повинні вра!
ховувати особливості сільськогосподарського вироб!
ництва і, відповідно, бути спрямованими на відтворен!
ня родючості земель, забезпечення нормального фун!
кціонування біологічних організмів, забезпечення про!
довольчої безпеки держави, а також на соціальний за!
хист та забезпечення нормальних умов життя населен!
ня сільських місцевостей. Врахування факторів специ!
фіки інвестиційної діяльності в сільському господарстві,
на нашу думку, допоможе досягти ефективної роботи
галузі, раціонального використання інвестиційних ре!
сурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Незважаючи на рівень опрацювання ряду питань,
пов'язаних з аналізом особливостей залучення інвес!
тицій у сільське господарство, за межами наукового
розгляду залишається ще багато проблемних аспектів,
дослідження і вирішення яких буде сприяти сталому
розвитку сільськогосподарської сфери, тому подальші
наукові дослідження слід спрямувати у даному напрям!
ку.
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SME FINANCING: TENDENCIES, OPPORTUNITIES, RISKS
У статті досліджуються особливості розвитку та проблеми фінансування компаній сектору
малого та середнього бізнесу (МСБ). Розкрито роль малих і середніх компаній в економіці та
соціальній сфері України, а також виявлено нові тенденції у зміні галузевої структури сектору
МСБ, що визначає специфіку його фінансування. Зокрема зафіксовано посилення частки
сільськогосподарських компаній і зниження сегменту послуг в загальних офіційно задекларо
ваних обсягах реалізації продукції, що може свідчити про загострення проблем тінізації галу
зей, які мають бути джерелом росту в постіндустріальній економіці, втім лишаються за пери
метром банківського фінансування в Україні. Проведено емпіричний аналіз структури фінансу
вання та індикаторів кредитоспроможності МСБ у розрізі секторів економіки за період 2012—
2016 рр. Значна увага приділяється впливу системної фінансової нестабільності та диспро
порцій у структурі капіталу МСБ на рівень доступу до банківських кредитних ресурсів. На основі
результатів емпіричних досліджень надано рекомендації щодо шляхів активізації процесу зов
нішнього фінансування МСБ.
The article investigates the development of small and medium enterprises (SME) and their problems
of financing. The role of small and medium enterprises in the economy and social sphere of Ukraine
is revealed, as well as new trends in changing the sectoral structure of the SME sector, which
determines the specificity of its financing. In particular, there was a strengthening of agricultural
companies share in the total officially declared sales volumes. Conversely, a decrease declared sales
volumes in the segment of services was observed. That tendency may indicate a rise shadow economy
in industries that should be a source of growth in the postindustrial economy, but feel lack of bank
financing in Ukraine. An empirical analysis of the financing structure and SME lending indicators in
the context of main sectors of the economy during the 2012—2016 period has been carried out.
Considerable attention is paid to the impact of systemic financial instability and imbalances in the
SME capital structure on the level of access to bank lending resources. Based on the results of
empirical studies, recommendations were made on ways to intensify the process of external financing
of SMEs.
Ключові слова: МСБ, малий та середній бізнес, структура капіталу, фінансування, банківське креди
тування, структурні диспропорції, фінансова нестабільність.
Key words: SMEs, small and medium enterprises, capital structure, financing, bank lending, structural imbalances,
financial instability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

економіках зазвичай перевищує 90% від загальної
Компанії малого та середнього бізнесу (МСБ) тра! кількості функціонуючих компаній. Саме малий та се!
диційно відіграють важливу роль у функціонування еко! редній бізнес є драйвером впровадження інновацій як у
номіки будь!якої країни. Так, частка МСБ у розвинених виробництві, так і у сфері обслуговування. Попри вищу
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Рис. 1. Динаміка кількості підприємств за розміром
Джерело: [5].

Рис. 2. Динаміка кількості
найманих працівників за типами фірм,
млн осіб
Джерело: [5].

технологічну гнучкість, компанії МСБ є більш чутливи!
ми до ринкових коливань та криз, не маючи запасу міц!
ності, що притаманний більшості великих підприємств.
Сектор МСБ виконує також важливу соціальну функ!
цію, забезпечуючи робочими місцями близько 75%
працівників.
Несприятлива економічна ситуація, фінансова кри!
за та недосконале інституційне середовище спричини!
ли значні диспропорції у структурі капіталу малих та се!
редніх підприємств — значне переважання короткост!
рокових позикових ресурсів, які зазвичай є коштами
пов'язаних компаній, наданих на умовах квазіпозики чи
короткострокових банківських кредитів у формі овер!
драфту. Крім того, вітчизняні компанії малого та серед!
нього бізнесу дуже часто є складовими потужних аграр!
них чи промислових холдингів, що значно спотворює
розуміння природи функціонування МСБ та перероз!
поділ кредитних та бюджетних ресурсів. У таких умо!
вах розширення доступу реальних малих і середніх ком!
паній до зовнішнього фінансування та довгострокових
банківських кредитів може стати потужним джерелом
для розвитку та активізації процесу позитивної селекції
найбільш ефективних підприємств МСБ.

Рис. 3. Динаміка розподілу найманих працівників за типами фірм, %
Джерело: [5].
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Рис. 4. Динаміка обсягу реалізованої продукції за розміром фірм, млрд грн
Джерело: [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку та фінансування малого та се!
реднього бізнесу присвячені праці низки вітчизняних
науковців. Зокрема З.С. Варналій та Т.Г. Васильців [1]
досліджували пріоритетні напрями державної підтрим!
ки МСБ; Ю.М. Галіцейська [2] та О.В. Дзюблюк [3]
вивчали проблеми кредитування МСБ; С.В. Іванов та
Н.В. Захарченко [4] дослідили потенційні джерела
фінансування малого та середнього бізнесу.
Традиційно малі та середні підприємства розгля!
дають як єдиний сектор, проте, зважаючи на окрес!
лені вище особливості їхнього функціонування, вва!
жаємо доцільним аналізувати фінансовий стан та кре!
дитоспроможність компаній МСБ у розрізі видів еко!
номічної діяльності, а також розглянути специфіку ок!
ремо малих та середніх підприємств. Такий підхід
Рис. 5. Структура обсягів продажу МСБ у
надає можливості для моніторингу секторальних
розрізі секторів економіки у 2010—2016 рр., %
трендів, формування адекватної кредитної політики
Джерело: [5].
банків та більш точних регуляторних рішень органів
державної влади.
леної мети вбачається у реалізації таких завдань: а) оцін!
МЕТА СТАТТІ
ка ролі МСБ у економічній та соціальній сфері; б) аналіз
Мета статті — сформувати ризик!профіль, досліди! динаміки фінансового стану малих і середніх компаній
ти структурні тенденції розвитку та запропонувати шля! в розрізі найбільш важливих видів економічної діяль!
хи підвищення кредитоспроможності МСБ для акти! ності; в) виявлення та характеристика диспропорцій у
візації зовнішнього фінансування. Досягнення постав! структурі капіталу МСБ, що значно знижують кредитну
Таблиця 1. Види економічної діяльності
Код економічної діяльності
A
B+C+D+E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S

Назва виду економічної діяльності
сільське, лісове та рибне господарство
промисловість
будівництво
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
тимчасове розміщування й організація харчування
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
професійна, наукова та технічна діяльність
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
освіта
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
надання інших видів послуг
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Рис. 6. Чиста маржа малих компаній
за секторами економіки, %
Джерело: [5].

Рис. 7. Чиста маржа середніх компаній за
секторами економіки, %
Джерело: [5].

привабливість компаній; г) надання рекомендацій щодо
Високе соціальне значення сектору МСБ в Україні
активізації процесів зовнішнього фінансування, особ! підтверджується тим , що малі та середні підприємства
ливо банківського кредитування МСБ.
забезпечують робочі місця 3/4 найманих працівників,
при чому на середніх за розміром підприємствах зосе!
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
реджено 50% робочої сили.
В Україні спостерігається низхідна динаміка загаль!
За даними статистики, візуалізованими авторами на
ної кількості підприємств. Дані рисунка 1 свідчать про рисунку 4, ключовим драйвером приросту загальної ви!
значне переважання малих підприємств у загальній чи! ручки українських компаній у кризові часи був сектор
сельності, втім, їхня кількість почала різко скорочува! МСБ. Проте слід пам'ятати, що ріст виручки, номінова!
тись починаючи з 2014 р.
ної у гривнях, не відображає реального падіння обсягів
Враховуючи, що Державний комітет статистики виробництва в країні з огляду на девальвацію та інфля!
надає дані без врахування компаній з тимчасово окупо! ційні процеси, відтак у реальному вираженні можна го!
ваної території Автономної Республіки Крим, м. Севас! ворити лише про нижчі темпи падіння обсягів випуску
тополя та частини зони проведення антитерористичної МСБ у порівнянні з великими корпораціями під час
операції, таке різке скорочення пов'язане з процесами 2014—2016 рр.
концентрації ринків та припиненням діяльності компаній
Підсумовуючи аналіз динаміки абсолютних показ!
МСБ внаслідок макроекономічної нестабільності.
ників, можна стверджувати, що сектор МСБ зберігає
Водночас, за результатами проведеного досліджен! ключове соціально!економічне значення в Україні, за!
ня, з точки зору зміни загальної чисельності найманих безпечуючи зайнятість близько 75% найманих праців!
працівників та обсягів реалізованої продукції (рис. 2— ників та генеруючи 60% обсягу реалізованої продукції,
4) сектор МСБ виявився більш стійким до кризових явищ при чому позиції таких компаній зміцнюються порівня!
у порівнянні з великими корпораціями. Це свідчить про но з великими. Втім, варто розуміти, що значна частина
високу адаптивність бізнес!моделей МСБ в Україні до малих та середніх підприємств попри юридичну неза!
макроекономічних шоків. Як показує динаміка чисель! лежність де факто є складовими найбільших бізнес хол!
ності працівників, сектор МСБ не зазнав таких суттєвих дингів, а тому статистичні дані не відображають реаль!
скорочень персоналу порівняно з великим бізнесом у ного стану речей і відносну частку сектору МСБ можна
кризові часи 2014 —2016 рр. (рис. 3).
вважати дещо завищеною.

Рис. 8. Ліквідність малих компаній
за секторами економіки, %
Джерело: [5].
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Рис.9. Ліквідність середніх компаній
за секторами економіки, %
Джерело: [5].
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Рис. 10. Частка позикового капіталу в пасивах
малих компаній, %
Джерело: [5].

Рис. 11. Частка позикового капіталу в пасивах
середніх компаній, %
Джерело: [5].

Крім того, щоб розкрити роль малих і середніх ком!
паній в економіці та соціальній сфері України, варто дос!
лідити нові тенденції у зміні галузевої структури секто!
ру МСБ за допомогою методу вертикального аналізу
складових загальної виручки, результати якого відоб!
ражені на рисунку 5. Ми свідомо вилучили з бази ана!
лізу дані про виручку найбільшого сектору торгівлі (G)
для уникнення подвійного підрахунку, оскільки через
баланси торгових компаній проходить переважна біль!
шість обсягу реалізованої продукції решти секторів еко!
номіки.
Розшифровка кодів видів економічної діяльності
представлена в таблиці 1.
Як бачимо, протягом останніх 7 років спостерігаєть!
ся збільшення частки аграрного сектору (A) з 9,1% до
16,3% у загальній виручці МСБ за винятком сектору
торгівлі. Також зростає питома вага ключового секто!
ру — промисловості (BCDE), тоді як решта галузей еко!
номіки починаючи з 2013 р. скоротилась майже вдвічі з
48% до 26%. Це може бути свідченням тінізації діяль!
ності підприємств МСБ у сфері послуг в умовах макро!
фінансової нестабільності 2014—2016 рр., однак дана
гіпотеза вимагає додаткового тестування. Таке посилен!
ня частки сільськогосподарських компаній і зниження
сегменту послуг в загальних офіційно задекларованих
обсягах реалізації продукції, на думку авторів є нега!
тивним трендом, що йде в розріз глобальним тенденці!

ям постіндустріальної епохи, коли компанії зі сфери
послуг (у т.ч. інформаційно!консультаційних, науково!
технічних) у світі набувають ваги ключового джерела
економічного росту та наповнення бюджетів, утім, в Ук!
раїні лишаються за периметром державного регулюван!
ня та банківського кредитування.
З іншого боку, динаміка показників прибутковості
МСБ красномовно пояснює причини росту аграрного
сектору у порівнянні зі сферою послуг. Оскільки за ре!
зультатами розрахунків чиста маржа (NPM) середніх та
малих підприємств відрізняється, на рисунках представ!
лена динаміка досліджуваного показника середніх та
малих підприємств окремо у розрізі галузей (рис. 6—
7). Рентабельність продажу в аграрному секторі істот!
но вища порівняно з рештою галузей як для малих, так
і для середніх підприємств і становить 20—25% і не заз!
нала негативного впливу кризи 2014—2016 рр. На!
томість, по решті секторів економіки був відчутний спад
чистої маржі за підсумками 2014 р. з подальшим посту!
повим виходом у напрямі до позитивного фінансового
результату, який навіть у 2016 р. вдалося досягти не всім
галузям.
Таким чином, стан дохідності як складової креди!
тоспроможності МСБ у більшості секторів економіки
залишається вкрай несприятливим для залучення пози!
кових коштів. Аналогічні тренди спостерігалися під час
оцінки рентабельності активів. Варто також зазначити,

Рис. 12. Частка короткострокових зобов'язань
малих компаній, %

Рис. 13. Частка короткострокових зобов'язань
середніх компаній, %

Джерело: [5].

Джерело: [5].

47

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Рис. 14. Частка "коротких" кредитів у
зобов'язаннях малих компаній, %
Джерело: [5].

що значна кількість малих та середніх аграрних ком!
паній, які потрапили у цю категорію за методикою Дер!
жкомстату, насправді є складовими потужних бізнес
груп. Відтак аномально високі показники рентабель!
ності малих компанії аграрної галузі можуть опосеред!
ковано свідчити про їх використання у якості центрів аку!
муляції прибутків споріднених агрохолдингів з метою
податкової оптимізації.
Результати проведеного емпіричного дослідження
вказують і на поступове загальне зниження забезпече!
ністю ліквідними коштами підприємств МСБ у більшості
досліджуваних галузей у період 2012—2015 рр. (рис.
8—9). Найнижчі рівні ліквідності демонструють промис!
ловість та агросектор на рівні близько 10%. Краща си!
туація у будівництві та торгівлі, де відбулося незначне
зниження досліджуваного показника. У той час, як ліде!
ром з нарощування ліквідності є малі та середні підприє!
мства, які працюють у сфері інформаційних технологій.
Підприємства у сфері наукової та професійної діяль!
ності також мають найвище забезпечення грошовими
коштами з огляду на низький рівень зобов'язань та тра!
диційне використання великими фінансово!промисло!
вими групами у якості центрів акумуляції та перерозпо!
ділу ліквідних ресурсів.
Коефіцієнт левериджу (відношення зобов'язань до
активів) за досліджуваний період 2012—2015 рр. посту!
пово зростав як для сегменту малих, так і середніх
підприємств (рис. 10—11). Цей процес ми схильні по!
в'язувати зі зростанням боргового навантаження пара!
лельно з накопиченням непокритих збитків у власному
капіталі в період макроекономічної кризи.
Посилення боргового тиску як і низька рента!
бельність та падіння ліквідності сектору МСБ негатив!
но впливають на кредитоспроможність та доступ фінан!
сування. Найбільш закредитованими секторами МСБ
виявились торгівля та будівельна галузь — 90—110%.
Найкраще співвідношення запозичених ресурсів до ва!
люти балансу спостерігається в аграрній галузі — 59%.
Розраховані дані свідчать, що середні за розміром
підприємства характеризуються меншою часткою по!
точних зобов'язань в загальних зобов'язаннях на рівні
71% (рис. 12), що можна пояснити кращим доступом
до довгострокового позикового фінансування. На!
томість у малих підприємствах середня частка корот!
кострокових зобов'язань складає 76% (рис. 13).
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Рис. 15. Частка "коротких" кредитів
у зобов'язаннях середніх компаній, %
Джерело: [5].

Найвищу частку короткострокових пасивів на рівні
87% мають компанії аграрного сектору, найнижчу —
на рівні 55—65% — компанії зі сфери ІТ та будівницт!
ва. При цьому переважну частину короткострокових зо!
бов'язань складає кредиторська заборгованість, оскіль!
ки короткострокові кредити банків займали не більше
10% у 2015 р. від загальних джерел фінансування. Вод!
ночас за досліджуваний період 2012—2015 рр. відбу!
лося значне скорочення на 3—6 п.п. частки коротко!
строкових банківських кредитів в зобов'язаннях (рис.
14—15).
Гостру нестачу банківських кредитних ресурсів
відчувають компанії МСБ таких галузей, як будівництво
та IT, які зорієнтовані на самофінансування або ж
мають можливості для залучення позикових ресурсів з
альтернативних джерел через фонди співфінансування
чи ангельські інвестиції.
На жаль, Державний комітет статистики не надає
інформацію щодо довгострокових банківських кре!
дитів, проте зважаючи на значну частку короткостро!
кових джерел фінансування, їхня частка в пасивах не є
суттєвою, що негативно впливає на довгострокове пла!
нування та поширення вартісно!орієнтованого менедж!
менту. Попри відмінності у розрізі величини компаній
чи галузей діяльності, частка короткострокових пасивів
є досить вагомою, що вказує на системні проблеми з
доступом до довгострокових джерел фінансування. Що,
в свою чергу, значно обмежує інвестиційні можливості
компаній МСБ та ускладнює їхній інноваційний розви!
ток.
Загалом окреслена проблематика фінансування
МСБ з одного боку свідчить про низький доступ до кре!
дитних банківських ресурсів, а з іншого відображає тен!
денцію до використання компаній МСБ в цілях транзиту
коштів, згенерованих великими корпораціями з метою
оптимізації оподаткування. Адже додатковим факто!
ром, що зумовив аномальне нарощення обсягів небан!
ківських пасивів були реінвестиції власників під вигля!
дом позикового капіталу.
Таким чином, аналіз показав, що, по!перше, МСБ
мають дуже обмежений перелік джерел фінансування,
а по!друге, більшість компаній не відповідають вимо!
гам банків щодо надання кредитів. За таких умов до!
цільно впроваджувати заходи щодо диверсифікації фі!
нансування МСБ. Зокрема, країни ОЄСР спрямовують
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свої зусилля з підтримки фінансування МСБ за такими
напрямами:
— надання кредитних гарантій банкам, що забез!
печують фінансування МСБ. Зокрема такі заходи за!
проваджені в Італії та Ірландії;
— зменшення залежності від банківського фінан!
сування, зокрема через нарощення можливостей залу!
чення капіталу на фінансових ринках;
— створення сприятливого законодавчого поля для
розвитку краудфандингу;
— створення спеціальних пільгових умов для функ!
ціонування МСБ, спрямованих на створення інновацій
та здійснення науково!дослідницької діяльності;
— збільшення кількості консультаційних послуг
поряд з розширенням доступу до фінансування. Зок!
рема дані свідчать, про важливість фінансової осві!
ченості та розуміння природи фінансових інстру!
ментів для забезпечення ефективного функціонуван!
ня бізнесу [6].
Варто зазначити, що за останній 2017 рік з'явився
ряд ініціатив з боку українських регуляторних органів
та міжнародних фінансових організацій, що спрямовані
на посилення кредитування МСБ, втім, досі перебува!
ють на початковій стадії реалізації:
По!перше, стартувала програма ЄС, яка дозволить
Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) підтримати
малі та середні підприємства в Україні в рамках ініціа!
тиви EU4Business, що має на меті поліпшення бізнес!
середовища, економічного росту та створення нових
можливостей для зайнятості у країнах Східного парт!
нерства. ЄІБ допомагає приватним клієнтам з сектору
МСБ отримати кращий доступ до кредитування з боку
фінансових посередників шляхом надання кращих умов
кредитування, що дозволяє локальним банкам прийма!
ти на себе вищі кредитні ризики для охоплення раніше
недостатньо покритих банківським сервісом сегментів
економіки через інструменти розподілу ризику та до!
даткові консультаційні послуги [7].
По!друге, Верховною Радою України розглянуто
та повернуто на доопрацювання "Проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення довіри між банками та їх клієнта!
ми" [8]. Посилення прав кредитора, що передбачене
законопроектом, cприятиме зниженню ризиків банків
і здешевленню кредитних ресурсів, що в свою чергу
зробить банківське кредитування доступнішим для
малого і середнього бізнесу. Зростання обсягів зов!
нішнього банківського фінансування МСБ, за слова!
ми авторів законопроекту, зумовить "збільшення об!
сягів виробництва, наявність ресурсу для модернізації
національних підприємств з метою посилення їх кон!
курентоспроможності, в тому числі і на зовнішніх рин!
ках".
По!третє, НБУ розпочав щомісячне оприлюднення
статистичних даних щодо кредитів, наданих банками
великим, малим та середнім підприємствам (МСП), та
процентних ставок за такими кредитами. За першими
даними, опублікованими на офіційному інтернет!сайті
НБУ, станом на жовтень 2017 року процентні ставки за
новими кредитами у гривні для суб'єктів малого і серед!
нього підприємництва (16,1—16,8%) були значно вищи!
ми в порівнянні із вартістю кредитів для великих корпо!

рацій (13,5%). Найвищу ціну за кредитний ресурс виму!
шені сплачувати суб'єкти мікропідприємництва з річним
доходом від 50 тис. євро до 500 тис. євро — 21,3% [9].
Вища інформаційна прозорість процесу кредитування
у розрізі величини компаній допоможе фінансовим
інституціям переорієнтуватись на дохідні та перспек!
тивні сегменти малих і середніх позичальників, що в
довгостроковій перспективі сприятиме зниженню кре!
дитних ставок для МСБ.

ВИСНОВКИ
На основі отриманих результатів емпіричних дослі!
джень з метою вдосконалення існуючого законодавства
у сфері активізації фінансування інноваційної діяльності
МСБ сформульовано ряд рекомендацій:
1. Оптимальний розподіл як державного фінансу!
вання так і приватних банківських кредитних ресурсів
вимагає методологічного уточнення нормативних кри!
теріїв приналежності компаній до малого і середньо!
го бізнесу. Зокрема при прийнятті рішень про зара!
хування компаній до сектору МСБ слід враховувати
їхні корпоративні зв'язки з великими бізнес!групами.
Якщо компанія за рядом ознак (спільні бенефіціари,
директори, співпадіння адрес, номерів телефонів
тощо) є пов'язаною з групою компаній, сукупна ви!
ручка, активи або чисельність персоналу яких вихо!
дять за рамки, визначені законодавством для МСП,
то замість формального віднесення до когорти малих
чи середніх підприємств її варто ідентифікувати як
частину великого бізнесу. Такий підхід допоможе
підвищити ефективність цільового використання дер!
жавних, приватних чи донорських коштів, виділених
на підтримку МСБ та уникнути кредитних та юридич!
них ризиків, притаманних великим корпораціям в Ук!
раїні.
2. Пропонуємо замість галузевих преференцій в
рамках державної підтримки МСБ сконцентрувати зу!
силля та ресурси на формуванні сприятливих умов та
інфраструктури для ведення малого і середнього
бізнесу в Україні. Зокрема, на думку авторів, аграр!
ний сектор, який за більшістю показників є лідером
по кредитоспроможності та розвитку на цьому етапі
не потребує такої кількості дотацій та пільг, особли!
во якщо взяти до уваги фактор приналежності бага!
тьох компаній!реципієнтів до великих аграрних
бізнес!груп. Як свідчить досвід зарубіжних країн, для
стимулювання ефективного росту МСБ вагому роль
можуть відігравати зниження адміністративного тис!
ку на бізнес, програми з підвищення фінансової осв!
іченості підприємців, а також розвиток fintech!екоси!
стем, що генерують альтернативні канали зовнішнь!
ого фінансування такі, як P2P lending, credit чи
donation crowdfunding.
3. Зниження вартості кредитування малого та се!
реднього бізнесу окрім вдосконалення інструментарію
монетарного регулювання, що через механізм ефектив!
ного інфляційного таргетування здатне зменшити ціну
на банківські ресурси, вимагає ряд заходів, спрямова!
них на зниження премії за ризик неповернення кредитів.
Процесів макрофінансової стабілізації, що зумовили
зниження рівня депозитних ставок протягом 2016—
2017 рр., виявилось не достатньо для повноцінного
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відновлення кредитування. Щоб підвищити мотивацію
українських банків до кредитування МСБ з нижчою пре!
мією за ризик, варто підсилити законодавчу базу щодо
захисту прав кредиторів, зокрема внести довгоочікувані
правки на базі Законопроекту № 6027 від 03.02.2017
[8] чи аналогічних законодавчих ініціатив, що мають
унормувати судову практику з відшкодування збитків за
проблемними кредитами.
4. З іншого боку, законодавчі ініціативи без інсти!
туційного реформування судової та правоохоронної
системи та викорінення існуючих практик нехтування
правами кредиторів можуть лишитись малодієвим сти!
мулом для відновлення кредитування. Водночас не!
обхідні зусилля не лише регуляторів, а й банків (зокре!
ма, покращення систем ризик!менеджменту, корпора!
тивного управління, роботи з проблемними кредитами)
та самих малих і середніх підприємств (підготовка більш
реалістичної фінансової звітності, формування ефектив!
них бізнес!моделей, зниження обсягів схемної діяль!
ності з уникнення оподаткування, надання додаткових
гарантій щодо повернення коштів).
5. Доступ компаній МСБ до кредитування можна
покращити завдяки вирішенню проблем у сфері забез!
печеності кредитів. Верховенство права, захист приват!
ної власності у поєднанні з ефективною земельною ре!
формою та приватизацією збиткових держпідприємств
здатні суттєво розширити можливості для отримання
нових кредитів невеликим українським компаніям, особ!
ливо аграрним, котрі зможуть запропонувати фінансо!
вим інституціям якісну заставу. Додатковим стимулом
до здешевлення кредитних ресурсів через механізм
кращої забезпеченості кредиту може стати надання з
боку міжнародних фінансових організацій кредитних
гарантій банкам, що кредитують МСБ.
Розвиток зовнішнього фінансування українських
малих і середніх компаній є одночасно новою можли!
вістю та викликом для учасників кредитного процесу,
який вимагає виважених рішень та високого рівня дові!
ри, звітності та інформаційної прозорості, що можливі
за умов проактивної державної участі в формуванні най!
кращих умов для вільного та безпечного підприємницт!
ва.
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NEOFPROTECTIONIST POTENTIALS OF MONETARY POLICY
Статтю присвячено виокремленню серед інструментів монетарної політики тих із них, що володіють
неопротекціоністським потенціалом, який втілюється у здатності країн, що зберегли монетарний суве
ренітет, ефективно досягати цілей, закріплених у мандаті Центрального Банку та здійснювати стиму
лювальний вплив на посткризове відновлення економіки. Виокремлено основні трансмісійні канали
від'ємних відсоткових ставок. Доведено, що монетарна політика має бути складовою поміркованої та
збалансованої стратегії, що має також предбачати проведення комплексних структурних реформ, сти
мулюючої фіскальної політики та пруденційної політики, яка б забезпечила міцність та стійкість фінан
совго сектору.
The article aims to identify the group of monetary policy instruments with neoprotectionist potentials within
the set of monetary policy instruments, where neoprotectionist potentials refer to the capacities of countries
that could preserve the monetary sovereignty to achieve, in effective ways, the goals fixed in the mandate of
Central Bank, and to have stimulating effects for the postcrisis recovering of the economy. The main
transmission channels of negative interests are defined. It is demonstrated that monetary policy needs to be
a component of moderate and balanced strategy designed for implementation of comprehensive structural
reforms, stimulating policy and prudential policy that would secure strength and stability of the financial sector.

Ключові слова: монетарний неопротекціонізм, монетарна політика, монетарна трансмісія, політика
кількісного пом'якшення, від'ємна процентна ставка.
Key words: monetary nonprotectionism, monetary policy, monetary transmission, quantitative easing policy,
negative interest rate.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Процеси глобалізації, фінансової дерегуляції та
структурної трансформації фінансового сектору призве!
ли до вагомих змін у сфері фінансового та монетарного
регулювання в останні десятиліття. Стає актуальним дос!
лідження нових умов формування монетарної політики
та відповідної трансформації інструментів монетарного
регулювання та каналів трансмісії. Особливого значен!
ня набуває дослідження наслідків модифікації монетар!
ної політики розвинених країн, з огляду на їх системний
вплив на світову економіку. Незаперечним є й той факт,
що кризові явища у світовій економіці та посткризові
зміни в економічній політиці на міжнародному рівні чи!
нять вплив на національні економіки і вимагають відпов!
ідних трансформацій у макроекономічній політиці, в тому
числі в грошово!кредитному регулюванні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Основоположник школи монетаризму М. Фрідмен
запропонував класичний аргумент на користь правил, а
не свободи дій в макроекономічній політиці: монетарна
влада може, керуючись найкращими намірами, погірши!
ти економічне становище, стабілізуючи економіку диск!
реційними методами. На думку М. Фрідмена, ЦБ пови!

нен відмовитись від дискреційної політики на користь
монетарного правила антициклічної політики [1]. В.Лі Хос!
кінс і О.Ф. Хампейдж [2] під монетарним протекціоніз!
мом розуміли монетарні маніпуляції номінальним валют!
ним курсом з метою досягнення поточних цілей грошо!
во!кредитної політики. Попри політичну привабливість
монетарного протекціонізму, його вплив на умови торгівлі
невизначений з причини високих інфляційних ризиків.
К.Дж. Нілі [3] монетарний протекціонізм ідентифікував
як маніпулятивний інструмент монетарної політики. Як
елемент економічного інтервенціонізму розглядав моне!
тарну політику Т.А. Зіммерман. До арсеналу маніпуля!
тивних монетаристських інструментів Центральних
банків, які призводять до викривлення торгівлі і сповзан!
ня у протекціонізм через свої негативні побічні ефекти,
він відносив скорочення процентних ставок, кількісне по!
м'якшення та валютні інтервенції. Інтервенційні дії уря!
ду, на думку Т.А. Зіммермана, є не стільки свідченням
його потужності, скільки ознакою ерозії його дієвості [4].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у виокремленні серед інстру!
ментів монетарної політики тих із них, що володіють
неопротекціоністським потенціалом, який виражається
у здатності країн, що зберегли монетарний суверенітет,
ефективно досягати цілей, закріплених в мандаті Цент!
рального Банку та здійснювати стимулювальний вплив
на посткризове відновлення економіки.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасній практиці численних розвинених країн та
країн, що розвиваються, в мандаті ЦБ закріплено дві
основні цілі, якими ЦБ керується в процесі розробки мо!
нетарної політики:
1. Досягнення низького та стабільного рівня безро!
біття. Мають бути закладені оптимальні основи грошо!
во!кредитної політики, що забезпечуватимуть високий
та стабільний рівень виробництва товарів і послуг, за
якого досягатиметься низький рівень безробіття.
2. Досягнення низького та стабільного рівня інфляції.
На наступному етапі ЦБ визначають проміжні цілі гро!
шово!кредитної політики. Проміжна ціль — це економіч!
на змінна, яку ЦБ обирає для контролю, оскільки вважає,
що вона узгоджується з основними цілями (бажаним
рівнем безробіття та інфляції, над якими ЦБ немає прямо!
го контролю). Доцільно виокремити два фактори, що по!
яснюють використання ЦБ проміжних цілей. По!перше,
вкрай важко спрямувати інструменти грошово!кредитної
політики безпосередньо на досягнення основних цілей. По!
друге, навіть якщо ЦБ досконало знає механізм функціо!
нування економіки, він зазвичай не володіє достатньою
інформацією для прийняття найкращого рішення для пря!
мого досягнення основних цілей. При виборі проміжних
цілей ЦБ послуговується переліком критеріїв, зокрема
проміжна ціль має задовольняти такі умови:
1. Узгодженість з основними цілями ЦБ.
2. Вимірюваність: у ЦБ не має бути сумніві щодо
розміру економічної змінної, що використовується як
проміжна ціль.
3. Своєчасність: надійна інформація про проміжну
ціль має своєчасно надходити до ЦБ.
4. Контрольованість: необхідно чітко розуміти за!
лежність між інструментами політики ЦБ та змінною,
щоб контролювати значення проміжною змінної.
До проміжних цілей грошово!кредитної політики
належать, в першу чергу, змінні фінансового ринку, які
ЦБ напряму контролює: відсоткові ставки (таргетування
номінальної відсоткової ставки); грошова маса (тарге!
тування грошової маси); таргетування кредитних агре!
гатів (або обсягу банківского кредитування, або загаль!
ного обсягу кредитування в економіці) [5].
Водночас не завжди варто обмежуватися змінними
фінансового ринку. Серед інших проміжних цілей гро!
шово!кредитної політики доцільно виокремити номі!
нальний дохід (таргетування номінального національ!
ного доходу), рівень товарних цін (на товарний кошик
або специфічні товари), різницю в ставках (спред) за
довгостроковими та короткостроковими цінними папе!
рами [5]. Таргетуючи різницю в ставках, дії ЦБ виходять
за рамки регулювання однієї ставки. Різниця в ставках
на фінансові інструменти з різними термінами погашен!
ня значною мірою залежить від очікувань щодо май!
бутніх короткострокових ставок. Тому таргетуючи
спред, ЦБ вживає заходи монетарної політики, що за!
лишають незмінними очікування щодо відсоткових ста!
вок. Безумовно, вибір проміжних цілей монетарної по!
літики визначений поточними ринковими умовами та
економічними очікуваннями суб'єктів господарювання,
докорінні зміни в яких породжують відповідні зміни у
виборі проміжних цілей.
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Згідно з методологією, запропонованою МВФ, виді!
ляють наступні монетарні режими, які відрізняються так
званим монетарним якорем (або проміжним цільовим ор!
ієнтиром), що лежить в основі монетарної пролітики: тар!
гетування валютного курсу (номінальний якір — валют!
ний курс); монетарне трагетування (номінальний якір —
один з грошових агрегатів); таргетування інфляції (про!
міжний цільовий орієнтир — прогноз інфляції або
інфляційні очікування); інші режими монетарної політики.
Традиційно в теорії та практиці монетарної політики існу!
вала дилема між монетарними правилами та свободою дій.
Залишається відкритим питання, чи повинна політика ЦБ виз!
начатися на основі певних монетарних правил (політика за
правилами) чи повинна гнучко реагувати на обставини (диск!
реційна політика). Правила грошово!кредитної політики —
це стратегія політики, за якої ЦБ бере на себе зобов'язання
дотримуватися визначеного правила незалежно від тенденцій
розвитку економіки ти фази циклу. Існують численні прикла!
ди правил грошово!кредитної політики: зобов'язання
підтримувати відсоткову ставку на незмінному рівні х%,
збільшувати грошову масу на х% при кожному зростанні
відсоткової ставки на 1%, підтримувати різницю в х% між
відсотковою та обліковою ставками, щорічно збільшувати
грошову масу на х%. Правило грошово!кредитної політики
необов'язково вимагає ЦБ підтримувати на незмінному рівні
змінну, що є проміжною чи основною ціллю. Правило — це
зафіксоване зобов'язання дотримуватися визначеної стра!
тегії незалежно від динаміки макроекономічних показників
та економічної кон'юнктури.
Вочевидь, свобода дій в грошово!кредитній політиці оз!
начає відсутність правил. Дискреційна політика передбачає
зміну поточної політики, швидке реагування ЦБ у відповідь
на зміну ринкових умов та економічної кон'юнктури, еко!
номічні негаразди та виклики з мінімальними обмеженнями
на операції на відкритому ринку, рефінансування чи резервні
вимоги. Свобода дій знаходить свій прояв у діях ЦБ кожного
разу, коли він незаплановано реагує на ринкові умови [6].
Для досягнення поставлених цілей застосовуються різні ме!
тоди грошово!кредитного регулювання. Залежно від харак!
теру впливу на об'єкти регулювання розрізняють наступні
методи грошово!кредитного регулювання:
— Адміністративні (прямі) методи державного ре!
гулювання, які передбачають встановлення державою
або її органом обов'язкових для суб'єктів грошово!кре!
дитного регулювання норм та нормативів.
— Економічні (непрямі) методи державного регу!
лювання.
— Змішані, тобто поєднання адміністративних та
економічних методів [7, c. 203—204].
Базове правило економічної політики передбачає,
що кількість різноманітних засобів (інструменттів) еко!
номічної політики у розпорядженні ЦБ має відповідати
кількості встановлених ним цілей. Теоретично інстру!
ментарій грошово!кредитної політики доволі широкий.
Інструменти грошово!кредитної політики — це сукуп!
ність конкретних заходів і методів державного регулю!
вання економіки, спрямованих на зміну показників гро!
шової маси і обсягів кредитування в екоміці. До основ!
них інструментів грошово!кредитної політики належать:
— Встановлення прямих лімітів кредитування.
— Пряме регулювання депозитних та кредитних від!
соткових ставок.
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— Інтервенції на валютному ринку.
— Регулювання резервних вимог. З метою підтрим!
ки обсягу грошової маси у визначених межах, регулю!
вання банківської ліквідності та зниження рівня інфляції
ЦБ змінюють норму обов'язкових резервів комерційних
банків, що зберігаються на рахунках в ЦБ в якості за!
безпечення банківських зобов'язань за кредитами;
— Регулювання облікової ставки. Облікова ставка
використовується ЦБ в операціях з комерційними бан!
ками з обліку короткострокових державних облігацій,
комерційних векселів та інших цінних паперів, що відпо!
відають кредитним вимогам ЦБ. ЦБ, встановлюючи
рівень облікової ставки, визначає вартість залучення
ресурсів комерційними банками. Чим вищий рівень офі!
ційної облікової ставки, тим вища вартість кредитів ре!
фінансування ЦБ (і навпаки).
— Операції на відкритому ринку (купівля!продаж ЦБ
цінних паперів). У результаті придбання ЦБ цінних паперів
в рамках операцій на відкритому ринку збільшується об!
сяг власних резервів комерційних банків та банківської
системи в цілому, що призводить до зміни вартості кре!
диту, і як наслідок, попиту на гроші. Продаж ЦБ цінних
паперів використовується для вилучення надлишкової
грошової маси з обігу. Операції на відкритому ринку роз!
різняють залежно від умов угоди: купівля!продаж на умо!
вах спот або купівля на термін з обов'язковим зворотнім
продажем (зворотні операції або РЕПО). Зворотні опе!
рації мають більш м'який вплив на грошовий ринок і вва!
жаються більш гнучким методом регулювання, завдяки
чому зростає як привабливість РЕПО, так і масштаби
їхнього застосування [7, c. 205—206].
Важливим фактором, що визначає дієвість монетар!
ної політики, тобто її здатність стримувати інфляцію в
межах визначеного цільового діапазону, вважається
ефективність та якість трансмісійного механізму, в рам!
ках якого дії ЦБ (зміна ключової ставки, валютні інрет!
венції, публічні звернення керівництва ЦБ щодо намірів)
призводять бо прогнозованої реакції фінансового і
реального секторів економіки, а також прогнозованої
динаміки цін. Якщо фінансові інститути недостатньо
розвинені, то сигнали, які надсилає ЦБ будуть спотво!
рені і не досягнуть поставленої мети, а проведена мо!
нетарною владою політика буде недієвою. Якість
трансмісії залежить від рівня структурованності та роз!
витку фінансового сектора, що є необхідною умовою
досягнення стабільно низьких темпів зростання цін.
Монетарний неопротекціонізм, на нашу думку, пе!
редбачає застосування інструментів нетрадиційної мо!
нетарної політики як форми антициклічної політики,
покликаної попередити негативні наслідки кризових
процесів у фінансовому секторі і здійснювати стимулю!
вальний вплив на відновлення потенціалу зростання ре!
альної економіки. Монетарний неопротекціонізм має за
мету регулювання "дилеми несумісної трійці" і перед!
бачає встановлення компромісу між проведенням неза!
лежної монетарної політики, контролем обмінного кур!
су, зберіганням відкритим капітального рахунку, а та!
кож управлінням потоками капіталів.
До його проявів ми відносимо:
1. Реалізацію політики кількісного пом'якшення.
До цього заходу вдавались США, ЄС та Японія.
Кількісне послаблення сприяє знеціненню валюти країни

двома шляхами: по!перше, воно впливає на очікування спе!
кулянтів щодо можливості падіння вартості валюти; по!дру!
ге, значне збільшення пропозиції національної валюти при!
зводить до зниження внутрішньої відсоткової ставки в по!
рівнянні з відсотковими ставками країн, у яких кількісне
послаблення не застосовується [8; 9]. У свою чергу, це спри!
чиняє зростання обсягів капіталу в девальвованій валюті,
що переміщується до країн із вищими відсотковими став!
ками, для збільшення вигоди від інвестування і торгівлі, що
призводить до подорожчання валюти цих країн. Таким чи!
ном, експорт країни!одержувача капіталу буде підірвано
внаслідок зростання її валютного курсу, а зростання імпорту
з країни, що здійснила кількісне послаблення, спричинить
порушення торговельного балансу на користь ініціатора
кількісного послаблення). Вплив політики кількісного по!
м'якшення на країни, що розвиваються, різниться залежно
від: рівня їхньої сконцентрованості на торговельних та
фінансових зв'язках з розвиненими країнами; стадії бізнес!
циклу, на якій вони перебувають; здатності монетарних
органів регулювати потоки капіталів.
2. Маніпулювання політикою процентної ставки, у
тому числі встановлення негативної процентної ставки.
До основних каналів трансмісії від'ємних відсотко!
вих ставок належать такі:
1. Через зміну структури портфелю активів: нижчі
безризикові ставки заохочували інвесторів купувати
активи, більш ризикові за урядові цінні папери — акції,
корпоративні облігації, нерухомість. На додаток до того,
нижчі ставки дозволили здешевити вартість ресурсів для
великих корпорацій, які можуть напряму залучати
фінансування через випуск комерційних паперів та кор!
поративних облігацій [10].
2. Через канал банківського кредитування (тобто че!
рез зміну банками кредитних і депозитних ставок). Однак
вплив відємних відсоткових ставок на відсоткову політику
банків значною мірою залежить від їхнього функціональ!
ного профілю, операційних моделей та основних каналів
залучення коштів. У переважній більшості випадків відбу!
лося зниження банківських кредитних ставок з моменту
запровадження від'ємних відсоткових ставок.
3. Через валютний курс. Переструктурування порт!
фелів в деяких випадках супрводжувалося відтоком
капіталу з країни та знеціненням національної валюти
(зокрема в Данії), в той час як в інших країнах курсові
коливання були викликані іншими факторами. [11].
Негативні реальні відсоткові ставки зустрічаються як
в розвинених країнах, так і країнах, що розвиваються, в
умовах, коли темпи інфляції перевищують рівень номі!
нальних відсоткових ставок [12;13]. Впродовж десятиріч
відбувалося зниження реальних відсоткових ставок, вик!
ликаного такими фундаментальними структурними фак!
торами як старіння населення та активна участь в світовій
економіці Китаю, що має надлишок заощаджень. Якісно
новим явищем для світової економіки є саме від'ємні но!
мінальні відсоткові ставки, які встановлюються на кош!
ти комерційних банків або їх частину, що зберігаються
на рахунках в центральних банках. Вони покликані за!
безпечити додаткові стимули та полегшити умови фінан!
сування, необхідні, в свою чергу, для підтримки сукуп!
ного попиту та ціної стабільності. Однак існують обме!
ження на період панування від'ємних відсоткових ставок
та максимальну нижню межу [11].
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Тривалий час панувала думка, що ЦБ не можуть опу!
стити відсоткові ставки нижче нуля. Інакше, в такому
випадку комерційні банки змушені були б переглянути
власні депозитні ставки у бік зниження. Це б могло при!
звести до масштабного вилучення коштів з банківської
системи суб'єктами господарювання. Однак політика
від'ємних відсоткових ставок не позбавлена змісту.
В умовах, коли комерційні банки несуть витрати при
утриманні надлишкової ліквідності на рахунках в ЦБ,
з'являється стимул надавати більше коштів в кредит су!
б'єктам господарювання, які, в свою чергу, більше спо!
живатимуть та більше інвестуватимуть у нові виробничі
потужності. Зростатиме економіка і зменшуватимуться
ризики дефляції. Від'ємні відсоткові ставки покликані
стимулювати приватний сектор витрачати більше, підви!
щувати сукупні витрати, полегшувати доступ до фінан!
сових ресурсів та забезпечувати цінову стабільність. У
випадку малих економік від'ємні відсоткові ставки мо!
жуть також застосовуватися для попередження прито!
ку капіталу та зростання вартості національної валюти
[11].
Загалом, оскільки від'ємні відсоткові ставки покли!
кані стимулювати внутрішній сукупний попит, банки мо!
жуть отримати додаткові вигоди від підвищення кредит!
ної якості, зменшення кількості безнадійних кредитів,
зростання попиту на кредитні ресурси, а також додат!
кові капітальні доходи на активи, які вони утримують на
балансах. Вочевидь, для банків, нездатних генерувати
більше доходів завдяки розширенню обсягів кредиту!
вання або стягненню додаткових комісій з вкладників,
від'ємні відсоткові ставки можуть загрожувати знижен!
ням прибутковості [14, c. 19].
Хоча і практика застосування від'ємних відсоткових
ставок поки доволі обмежена, накопичений досвід вка!
зує на те, що застосування від'ємних відсоткових ста!
вок сприяло формуванню додаткових монетарних сти!
мулів і мало загальний позитивний ефект для покращен!
ня кредитних умов та підтримки сукупного попиту [11].
Від'ємні відсоткові ставки допомогли знизити вартість
залучення фінансування для банків та підвищити
вартість активів на балансах банків. На додаток до того,
від'ємні відсоткові ставки сутєво зміцнили сигнальний
ефект монетарної політики ЄЦБ.
У деяких країнах також відбулося зниження ставок
за кредитами для суб'єктів господарювання, що дозво!
лило частково розширити кредитування та пожвавити
економічне зростання. Побоювання щодо скорочення
прибутковості банків поки переважно не справдились.
Однак варто зазначити, що хоч м'яка монетарна по!
літика і вкрай необхідна для стимулювання дуже слаб!
кого економічного зростання та попередження деф!
ляції, існують обмеження щодо тривалості панування та
рівня від'ємних відсоткових ставок. Подальше скоро!
чення відсоткової ставки може послабити механізм мо!
нетарної трансмісії, оскільки кредитні ставки знижува!
тимуться повільно, а депозити будуть вилучатися і зро!
статиме обіг готівки. Скорочення прибутковості банків
може перешкодити бажаному розширенню кредитуван!
ня та, в результаті, поставити під сумнів успішність про!
ведення ультрам'якої монетраної політики. В перспек!
тиві пом'якшення монетраної політики має відбуватися
переважно за рахунок програм кредитного пом'якшен!
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ня (зокрема розширення програм придбання активів).
Монетарна політика має бути складовою поміркованої
та збалансованої стратегії, що має також предбачати
проведення комплексних структурних реформ, стиму!
люючої фіскальної політики та пруденційної політики,
яка б забезпечила міцність та стійкість фінансовго сек!
тору.
3. Трансформацію механізму монетарної трансмісії.
Трансформація монетарної політики супроводжува!
тиметься змінами в каналах передачі впливу заходів
політики, викликаних незворотніми структурними зміна!
ми у фінансовому секторі. У структурі послуг фінансо!
вого сектору спостерігається поступовий, проте не!
ухильний рух від банківського кредитування до випус!
ку боргових цінних паперів та відповідного розширен!
ня присутності та ролі небанківських фінансових уста!
нов. Останні мають відмінні від банків операційні мо!
делі та регуляторні режими. Підтвердженням цього слу!
гує зростання частки боргового фінансування по відно!
шенню до банківського кредитування як у розвинених
країнах, так і в країнах, що розвиваються [15, c. 50].
Посилення ролі небанківських фінансових установ може
позначитися на механізмі монетарної трансмісії. Тради!
ційно ключова роль була закріплена за банками, тому
не виключено, що небанківські установи реагуватимуть
інакше на заходи монетарної політики, змін зазнають
масштаби та характер операцій як банків, так і небан!
ківських установ.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Практика проведення монетарної політики розви!
нених країн світу вказує на те, що останні були при!
бічниками дискреційної політики. Саме дискреційна
монетарна політика в результаті докорінних структур!
них змін у світовій економіці, що загострилися в пері!
од світової фінансової кризи, еволюціонувала в нетра!
диційну монетарну політику як форму антициклічної
політики, покликаної попередити падіння фінансово!
го сектору та реальної економіки в розвинених краї!
нах світу. Монетарна політика змушена була присто!
совуватись та реагувати на зміни в механізмі трансмісії,
породженні структурними змінами у фінансовому сек!
торі. З наведеного вище стає очевидним, що монетар!
ний неопротекціонізм дедалі активніше стає інструмен!
том як стабілізаційної, так і стимулювальної політики
розвинених країн, що яскраво демонструє всі перева!
ги володіння монетарним суверенітетом. Використан!
ня дискреційних інструментів монетарної політики
уможливлює гнучке реагування на мінливі умови.
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THEORETICAL BASICS OF THE FORMING OF COMPANY'S RISKFMANAGEMENT
Доведено, що під управлінням ми розуміємо діяльність, спрямовану на зниження або повне уникнен
ня впливу несприятливих наслідків ризиків на результати господарських операцій.
Встановлено, що при використанні економікоматематичних методів, окрім імовірності ризику, роз
раховуються такі специфічні показники, як дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт
варіації, після чого на основі їх значень визначається рівень ризику управлінського рішення.
Ризикменеджмент можна розглядати як інтегровану систему управління ризиками і відносинами,
які виникають у процесі цього управління, що передбачає наявність певних специфічних складових,
ознак і функцій. Ризикменеджмент складається із двох підсистем — об'єкта управління та суб'єкта уп
равління. Об'єктом управління у ризикменеджменті є ризик, ризикові вкладення капіталу та економічні
відносини між господарюючими суб'єктами в процесі реалізації ризику. Суб'єкт управління в ризик
менеджменті — це спеціальна група людей (фінансові та ризикменеджери, спеціалісти зі страхуван
ня, аквізатори, актуарії, андерайтери та ін.), які через різні способи і прийоми управлінського впливу
здійснюють цілеспрямоване функціонування об'єкта управління.
It is proved that under management we understand the activity that is focused on decreasing or full avoidance
of risk adverse effects influence over effects of transactions.
Using economic and mathematical methods except risk probability such specific indexes as dispersion,
mean square deviation and variation coefficient, and then on their basis the risk level of managerial decision
is defined.
Risk management can be considered as integrated system of risks and relations which arise during this
managing and foresees the presence of certain specific components, attributes and functions. Risk
management consists of two subsystems — subject of management and management entity. The subject of
management in risk management is risk itself, risky investments and economic activities among business
units underway the risk. Management entity in risk management is the specific group of people (financial and
risk managers, insurance specialists, acquirers, actuaries, underwriters etc.) who through different methods
and ways of managerial impact accomplish objectoriented functioning of the subject of management.

Ключові слова: ризик, менеджмент, управління, підприємство, метод.
Key words: risk, management, managing, company, method.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з найважливіших факторів досягнення ста!
більного економічного зростання будь!якої країни є
підвищення ефективності діяльності виробничо!підпри!
ємницьких структур. Однак у діяльність самих під!
приємців часто втручаються незаплановані, раптові фак!
тори, здатні порушити діяльність, а іноді навіть привес!
ти до банкрутства. Підприємницька діяльність носить
ризиковий характер, обумовлений невизначеністю май!
бутнього.
Актуальність питань ризик!менеджменту нині вик!
ликана низкою причин. По!перше, зростаючим впливом
ризиків на економічну діяльність виробничо!підприєм!
ницьких структур. По!друге, підйомом промислового
виробництва та зростанням рівня конкуренції. По!третє,
ускладненням і взаємозв'язком ризиків самих різних
аспектів діяльності виробничо!підприємницьких струк!
тур.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання ризик!менеджменту у виробничо!підприє!
мницьких структурах розглядаються в досить обме!
женій кількості наукових праць. Дослідження вітчизня!
них вчених у значній мірі присвячені окремим аспектам
ризик!менеджменту, наприклад, ризик!менеджменту
інвестиційних проектів, або окремих етапах процесу
управління ризиками.
Науковий доробок із проблем управління ризиком
значний і включає наукові праці відомих українських та
зарубіжних вчених: В.В. Вітлінського, В.М. Гранатуро!
ва, О.Л. Устенка, О.І. Ястремського, А.Д. Штефанича,
А.П. Альгіна, Г.Б. Клейнера, І.Т. Балабанова, Є.А. Ут!
кіна, С.М. Ілляшенко, В.В. Черкасова, Г.В. Чернової,
В.В. Глущенка, М.В. Хохлова, В.А. Москвіна, О.С. Шап!
кіна, А. Мура, К. Хлардена та інших, праці яких присвя!
чені дослідженню сутності ризику, визначенню факторів
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і причин його виникнення, характеристиці методів оцін!
Активне управління означає максимальне викорис!
ки ступеня ризику.
тання наявної інформації та засобів для мінімізації ри!
зиків. За такого підходу управлінський вплив має випе!
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
реджувати ризикові фактори та події, які можуть впли!
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето! нути на реалізацію виконуваної операції. Такий підхід
дологічних положень щодо формування системи ризик! передбачає витрати на прогнозування та оцінку ризиків,
менеджменту підприємства.
а також організацію їх безперервного контролю та мо!
ніторингу.
ВИКЛАД
Адаптивний підхід до управління ризиком базуєть!
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ся на принципі адаптації до ситуації, що склалася. За
Нині ризики виникають практично у всіх сферах гос! такого підходу управлінський вплив здійснюється у ході
подарської діяльності і торкаються інтересів різних проведення господарської ситуації як реагування на
підрозділів, що вимагає комплексного і скоординова! зміну середовища. У цьому випадку є можливість уник!
ного впливу на них. Щоб оптимізувати функціонування нути лише частини втрат.
окремих підприємств такий вплив зазвичай здійснюєть!
При консервативному підході управлінський вплив
ся безперервно і об'єднує низку процесів виявлення, затримується. Якщо ризикова подія настала, шкода від
оцінки, мінімізації та контролю ризиків. Тому на рівні неї поглинається усіма учасниками операції. У такому
окремих господарюючих суб'єктів цей процес перетво! випадку управління спрямовано на локалізацію шкоди,
рюється у систему управління підприємницькими ризи! нейтралізацію її впливу на наступні події. Найчастіше
ками, характерною рисою якої є комплексний характер витрати на управління ризиком за такого підходу міні!
і націленість на досягнення конкретних результатів. мальні, однак можливі втрати можуть бути дуже висо!
Задачі управління ризиками і забезпечення економіч! кими [2].
ної стійкості підприємств доцільно вирішувати за сфе!
Нині поступово відбувається перехід до нової мо!
рами прояву ризику: виробничий, маркетинговий, фінан! делі управління ризиками, особливістю якої є те, що
совий, інвестиційний.
вона має тотальний характер і координується у рамках
У практиці менеджменту використовуються різні усього підприємства та напрямів його діяльності. Підхо!
підходи до управління ризиками. Під управлінням ми ро! ди до управління ризиками зміщені нині від фрагмен!
зуміємо діяльність, спрямовану на зниження або повне тарної, епізодичної, обмеженої моделі до інтегрованої,
уникнення впливу несприятливих наслідків ризиків на безперервної та розширеної.
результати господарських операцій. На практиці це пе!
Відповідно до визначених цілей здійснюється про!
редбачає пошук компромісу між вигодами від зменшен! цес управління ризиками, який має безперервний цик!
ня ризику і необхідними для цього витратами, а також лічний характер і складається із специфічних стадій, що
прийняття рішення про те, які дії для цього необхідно відрізняються від стадій загального циклу управління.
реалізувати (включаючи відмову від будь!яких дій) [1]. При цьому через відсутність у вітчизняній практиці єди!
У системі внутрішньофірмового менеджменту управ! них стандартів управління ризиками можна розглядати
ління ризиками найчастіше асоціюється із процесом декілька варіантів виділення цих стадій, запропонова!
впливу суб'єкта управління на об'єкт управління, спря! них різними авторами.
мований на оптимізацію діяльності підприємства. Однак,
Розглянуті підходи мають відмінності у формулю!
на відміну від загальної системи управління, цей про! ванні виділених стадій та їх кількості, однак проведене
цес передбачає вирішення специфічних задач і, як на! узагальнення свідчить про необхідність реалізації у ході
слідок, має ряд конкретних цілей здійснення. Так, основ! управління ризиками процесів передбачення ризиків,
ними цілями управління ризиками є: зниження імовір! оцінки їх імовірних розмірів, розробки заходів щодо
ності виникнення негативних ситуацій у майбутньому; уникнення та мінімізації пов'язаних із ризиками втрат, а
своєчасне уникнення та мінімізація негативних наслідків також періодичного моніторингу поточного профілю
для господарської діяльності; підвищення стійкості роз! ризиків.
витку підприємства. Окрім цього, як суб'єкт управління
Такі стадії виділяються більшістю науковців і є не!
ризиками найчастіше виступає не весь управлінський обхідними для прийняття ефективних управлінських
апарат, а спеціально підготовлені фахівці (ризик!менед! рішень, спроможних знизити та нейтралізувати ризики.
жери, спеціалісти по страхуванню, фінансові менедже! Тому для досягнення позитивних результатів процес
ри та ін.), а як об'єкти — ризикові вкладення капіталу, управління ризиками має включати у себе послідовність
безпосередньо ризики та економічні відносини між гос! із п'яти етапів.
Реалізація розглянутих етапів потребує здійснення
подарюючими суб'єктами у процесі їх реалізації.
При розробці підходів до управління ризиками не! ряду послідовних дій, які різняться залежно від підходів,
обхідно базуватися на таких основних принципах: мож! запропонованих авторами. Однак у межах кожного із
ливість передачі ризиків; обгрунтоване прийняття ри! них не обійтися без проведення певних процедур, які
зиків; порівняння рівня прийнятих ризиків із дохідністю; зазначаються усіма авторами. Узагальнивши ці операції,
економічність управління ризиками; урахування часо! можна одержати найбільш повне уявлення про процес
управління ризиками на підприємстві.
вого фактора.
Із позиції своєчасного вживання заходів щодо ней!
Згідно з наведеними даними, управління ризиками
тралізації та зниження можливих втрат розрізняють на! необхідно починати із підготовчих процедур, спрямо!
ступні підходи до управління ризиками: активне управ! ваних на одержання комплексного уявлення про ризи!
ління, адаптивний підхід, консервативний підхід.
кову ситуацію. Ця ситуація буде залежати від специфі!
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ки підприємства, тому у ході попереднього етапу необ!
хідно узагальнити ризики, які характерні для підпри!
ємств цієї галузі, вивчити їх природу, а також зібрати
щонайбільше інформації про структуру бізнесу, стра!
тегії, ринкові операції та про конкурентні позиції
підприємства.
Крім того, на цьому етапі необхідно уточнити цілі,
напрями управління ризиками та визначити масштаби
дій, які здійснюються. Як відзначають науковці, ціллю
підприємства може бути управління ризиками певного
проекту (наприклад, впровадження інформаційної сис!
теми), оперування окремими, найбільш вагомими ризи!
ками (наприклад, ризик ліквідності) або побудова ком!
плексної системи управління ризиками. При цьому в
кожному конкретному випадку необхідно визначитися
із термінами управління, а також порівняти одержаний
ефект із витратами, які були завдані.
Метою етапу ідентифікації ризиків є виявлення та
оцінка усіх можливих загроз, із якими стикається
підприємство на певному етапі або протягом усього
процесу функціонування. Взявши за ціль підприємства
побудову комплексної системи управління ризиками,
необхідно звернути увагу на всеосяжний характер та!
кого виявлення. Основною метою складання такого до!
кументу є документування усіх груп ризиків, які мож!
ливі у діяльності підприємства, однак не відображають
основних параметрів кожного із них. Тому додатковою
процедурою, яку необхідно здійснювати у процесі до!
кументування ризиків, є складання карток ризику. На
кожній картці зазначається сутність, причини та дже!
рела ризику, а також залишається місце для внесення
результатів їх якісної та кількісної оцінки. У провідних
зарубіжних та вітчизняних корпораціях існує практи!
ка складання карток. Наприклад, RMC!карти (risk
management cart), які можуть вестися в електронному
вигляді і тим самим давати можливість сортувати
відібрані ризики, а також просто вносити зміни в інфор!
мацію про них [3].
Сутність кожного із розглянутих етапів управління
ризиками передбачає використання різних методів і
прийомів ризик!менеджменту. Зокрема підготовчий
етап характеризується використанням загальних ме!
тодів аналізу стану внутрішнього та зовнішнього сере!
довища і формуванням прогнозів розвитку підприємства
у поточній ринковій ситуації. Більшість із цих підходів
не мають чіткого формалізованого характеру та вико!
ристовуються з метою попереднього збору інформації,
тому одержані у ході їх реалізації результати є осно!
вою подальшої ідентифікації існуючих ризиків.
На етапі ідентифікації ризиків можуть використову!
ватися специфічні процедури, спрямовані на виявлення
тих ситуацій і подій, які можуть зумовити негативні на!
слідки для підприємства. Як правило, відповідальні осо!
би та учасники виявляють ризики на основі власного
набутого досвіду, або шляхом логічних міркувань. Тому
серед загальних методів ідентифікації ризиків можна
виділити історичний аналіз, а також різноманітні екс!
пертні оцінки. При цьому невеликий процент керівників
може також використовувати складний аналіз імовір!
ності та аналітичні методи (моделювання, аналіз за схе!
мою "причина — наслідок", аналіз таблиць достовір!
ності і т.д.).
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Історичний аналіз об'єднує операції вивчення ризи!
кових ситуацій, які виникли у попередньому періоді і в
ході реалізації попередніх проектів. До його процедур
можна віднести вивчення складеного раніше портфеля
ризиків та їх категорій, врахованої імовірності їх впли!
ву, планів відповідних дій та зроблених висновків, а та!
кож аналіз усіх наявних документів.
Найбільш поширеними експертними методами,
спрямованими на узагальнення думок фахівців, заінте!
ресованих осіб та співробітників, можна вважати нара!
ду, анкетування та інтерв'ю. Метою нарад, присвячених
виявленню та оцінці ризиків, є використання спільного
досвіду для збору якомога більшої кількості категорій
ризиків у короткі терміни часу. Тому у ході їх проведен!
ня найбільш ефективною є техніка мозкового штурму,
учасниками якого є керівники підрозділів підприємства
і менеджери проектів. Використання такої техніки по!
кращує кількісні та якісні результати, однак не покри!
ває усіх можливих ризиків через наявність низки су!
б'єктивних факторів. Тому цю техніку необхідно вико!
ристовувати у поєднанні із анкетуванням та інтерв'ю, які
є переважно анонімними [4].
Найбільшої ефективності від використання розгля!
нутих підходів можна досягнути шляхом поєднання
відкритих та анонімних методик, а також за викорис!
тання таких комбінованих методів, як техніка номіналь!
ної групи і дельфі!техніка. При їх реалізації шляхом по!
слідовного використання опитувальних листів, анкет і
нарад формується загальний список ризиків, які супро!
воджуються коментарями експертів.
По закінченні розглянутих процедур можна перехо!
дити до етапу оцінки ризиків, необхідної для визначен!
ня ступеня їх потенційного впливу на функціонування
підприємства. Тому у процесі його реалізації необхідно
відібрати індикатори ризику і розробити процедуру їх
виявлення на основі якісних та кількісних параметрів.
На етапі оцінки ризиків визначається ступінь їх по!
тенційного впливу на функціонування підприємства
із використанням методів якісної та кількісної оцінки.
Основна відмінність цих методів полягає у тому, що оц!
інка за допомогою якісного підходу потенційних втрат
базується на дослідженні загальних сценаріїв розвитку
ризикової ситуації, а кількісні методи передбачають
обрахування конкретних числових показників (імовір!
ність настання несприятливих подій і загального розмі!
ру втрат). Тому якісний підхід найчастіше використо!
вується на початковому етапі і передбачає розгляд дек!
ількох варіантів розвитку подій. А потім проводиться
кількісна оцінка, яка включає вимір імовірності настан!
ня несприятливої події для кожного досліджуваного
варіанта.
Відповідно до цього методи якісної оцінки ризиків
базуються на використанні логічних процедур, причо!
му найбільш поширеними із них є імітаційне моделю!
вання, аналіз чутливості, сценарний аналіз і стрес!тес!
тування.
Імітаційне моделювання (what!if аналіз, аналіз "що,
якщо …") дозволяє визначити рівень зміни ключових
параметрів при зміні значень параметра, який впливає
за принципом "Що буде, якщо …?". Наприклад, дає змо!
гу визначити частку недоодержаного (або одержаного
понад план) прибутку у різних випадках виконання пла!
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ну підприємства за обсягами продажу. Процедури та!
кого аналізу найчастіше використовуються для оцінки
ризиків інвестиційних проектів, а окремим випадком
його використання є аналіз чутливості. Сутність остан!
нього полягає у дослідженні впливу змін найбільш важ!
ливих для проекту вхідних параметрів (рівень інфляції,
стан економіки) на стійкість оцінок його ефективності
(внутрішня норма дохідності, чистий приведений дохід
та ін.). Однак значення параметра, що впливає,
змінюється у невеликому діапазоні, що дозволяє виз!
начити фактори, невелика зміна яких веде до значного
зниження ефективності проекту. Як наслідок, ці факто!
ри мають бути визнані критичними і пов'язаними із най!
більшими ризиками, що повинно зумовити розробку
заходів щодо зниження рівня їх впливу.
Сценарний аналіз являє собою метод прогнозуван!
ня висококваліфікованими експертами декількох мож!
ливих варіантів розвитку ситуації та пов'язаної з цим
динаміки основних показників проекту. Основу кожно!
го сценарію становлять експертні гіпотези про напрями
і величини зміни ринкових факторів вартості проекту
(обсяги виробництва, процентні ставки, курси обміну
валюти, ціни акцій і товарів і т.д.), відповідно до перед!
бачуваних змін яких відбувається переоцінка вартості
проекту. Одержані зміни вартості будуть оцінкою по!
тенційних втрат.
Сценарний підхід реалізується і в процедурі тесту!
вання інвестиційного проекту на стійкість (стрес!тесту!
вання), для чого як сценарій можуть бути вибрані ви!
падки найбільш несприятливих факторів (ланцюг роз!
витку небажаних подій). Метою такого аналізу є пере!
вірка спроможності системи управління ризиками про!
тидіяти найбільш несприятливому розвитку подій, а та!
кож формування чіткої послідовності дій у ризиковій
ситуації. Наприклад, для організації може бути змоде!
льована ситуація значного зростання цін на сировину і
матеріали, проведено аналіз наслідків такого зростан!
ня, на основі чого робляться висновки і вживаються
відповідні заходи [5].
Використання розглянутих підходів не потребує
визначення імовірності досліджуваних подій і, як на!
слідок, характеризується суб'єктивізмом. Тому у ряді
випадків одержаної інформації недостатньо для роз!
робки процедур протидії виявленим загрозам, що при!
зводить до необхідності проведення кількісної оцінки
ризиків. Технології такої оцінки можуть бути поділені
на декілька груп, а найбільш поширеними із них є стати!
стичні, експертні та аналогові методи.
Методи економіко!статистичного аналізу спрямо!
вані на вивчення статистики втрат, які мали місце у по!
дібних видах підприємницькій діяльності, з метою вста!
новлення фактичної частоти і прогнозування імовірності
їх виникнення у розрахунковому об'єкті. При викорис!
танні цих методів окрім імовірності ризику розрахову!
ються такі специфічні показники, як дисперсія, серед!
ньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації, після
чого на основі їх значень визначається рівень ризику
управлінського рішення.
Експертні методи використовуються у випадку
відсутності на підприємстві необхідних інформаційних
даних для здійснення розрахунків статистичними мето!
дами. Як і у випадку із ідентифікацією ризиків, ці мето!

ди базуються на опитуванні та анкетуванні кваліфіко!
ваних фахівців, які дають оцінку імовірності ризику і
визначають суми можливих втрат [6].
На думку більшості авторів, для оцінки ступеня
впливу ризиків можуть використовуватися 3 основні
показники — ступінь впливу ризику, імовірність ризи!
ку і сума можливих втрат, а їх ідентифікація має про!
водитися із використанням методів якісного та кіль!
кісного аналізу.
Якісний аналіз передує кількісному і включає вив!
чення причин і факторів виникнення і динаміки ризиків
з метою одержання уявлення про їх вплив на функціо!
нування підприємства. Зазвичай у ході аналізу не дають!
ся формалізовані оцінки, а визначаються конкретні ва!
ріанти розвитку подій, а також загальна імовірність і
рівень впливу ризику відповідно до встановленої якіс!
ної шкали. Тому результати його проведення можуть
стати основою для кількісної оцінки, необхідної для
надання кожному ризику конкретних числових та вар!
тісних критеріїв, та використовуватися для виявлення
імовірності ризику та суми можливих втрат у грошово!
му вигляді (абсолютна величина втрат на випадок про!
яву ризику).
Метод аналогій дозволяє визначити імовірність і
рівень впливу ризиків за аналогією із показниками по!
дібних операцій, які проводилися у попередньому пе!
ріоді. При цьому порівнянні може бути використаний як
власний, так і зовнішній досвід здійснення операцій у
різних ризикових ситуаціях. Окрім розглянутих методів,
у цілому ряді випадків для визначення рівня ризику і
вибору оптимальних рішень можуть використовувати!
ся специфічні методи, до яких можна віднести метод
"дерева рішень" і методологія VaR.
Методика "дерева рішень" передбачає графічну
побудову різних варіантів розвитку подій у ризиковій
ситуації. За "гілками дерева" співвідносять суб'єктивні
та об'єктивні оцінки можливих подій (експертні оцін!
ки, розміри втрат і доходів і т.д.). Рухаючись уздовж
побудованих "гілок", використовуючи спеціальні ме!
тодики розрахунку імовірності, оцінюють кожний ва!
ріант шляху. Це дозволяє досить обгрунтовано підійти
до визначення рівня ризику і вибору оптимального
рішення.
Концепція розрахунку ринкової вартості VaR (Value
at Risk — вартість під ризиком) та її похідні CFaR (Cash
Flow at Risk) і EaR (Earning at Risk — грошовий потік під
ризиком) спочатку використовувалися для оцінки рин!
кового ризику комерційних банків, однак нині стали
популярними і серед нефінансових інститутів. Показник
ризику, визначений за методологією VaR, відображає
виражену у грошових одиницях величину, яку не пере!
вищать очікувані втрати впродовж визначеного періо!
ду часу та заданою імовірністю. Цей показник розрахо!
вується із використанням трудомістких розрахунків та
спеціальних програмних продуктів, проте доцільність
його визначення зумовлена необхідністю одержання
об'єктивної незалежної оцінки ризику, який бере на себе
підприємство [7].
Розглянуті методи можуть доповнювати один одно!
го або використовуватися окремо, що буде залежати
від цілі управління ризиками, важливості передбачува!
них втрат і досвіду співробітників. Наприклад, визначен!
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ня імовірності ризику на основі кількісних методів може
доповнюватися оцінкою можливих наслідків на основі
вибраної шкали і навпаки. Однак у будь!якому випадку
результатом їх реалізації мають стати конкретні оцін!
ки, які дозволяють у подальшому провести процедуру
ранжування ризиків.
Метою проведення цієї процедури є виявлення
найбільш вагомих ризиків, що потребують специфічних
дій, і відбору ризиків, які не є пріоритетними. Тому на
цьому етапі необхідно відсортувати усі виявлені ризики
із використанням специфічних способів сортування. На
думку науковців, скласти об'єктивну оцінку про ризики
може сигнальна картка, на якій показуються ризики,
характерні для кожної бізнес!одиниці, і визначається
показник загальної корпоративної дохідності до ризи!
ку [8]. Однак ми вважаємо, що більш ефективним інстру!
ментом при ранжуванні ризиків є побудова карт, які яв!
ляють собою графічне відображення ризикових подій
у системі координат "імовірність настання ризикової
події" — "збитки, із цим пов'язані". Ці карти ризиків
можуть бути побудовані як на основі кількісних, так і на
основі якісних показників, а також дозволяють виділя!
ти кольором ступінь небезпеки тієї чи іншої події для
підприємства, тому їх можна вважати універсальним
інструментом для візуального уявлення усіх можливих
ризиків [9].
Результатом цих дій має стати складання списку
пріоритетних ризиків, який повинен включати не більше
двадцяти складових і стати основою для розробки кон!
кретних дій щодо їх уникнення. Однак, на думку
більшості авторів, на заключній стадії етапу оцінки ри!
зиків може виникнути необхідність у проведенні ряду
процедур, до яких можна віднести документування не!
значних ризиків, складання списку найбільш вагомих
ризиків, а також визначення рівня загального ризику.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, сучасний ризик!менеджмент можна розгля!
дати як інтегровану систему управління ризиками і
відносинами, які виникають у процесі управління, що
передбачає наявність певних специфічних складових,
ознак і функцій. Зокрема, як і будь!яка інша система
управління, ризик!менеджмент складається із двох
підсистем — підсистеми, якою управляють (об'єкта уп!
равління), і підсистеми, яка управляє (суб'єкта управлі!
ння). Об'єктом управління у ризик!менеджменті є ризик,
ризикові вкладення капіталу та економічні відносини
між господарюючими суб'єктами в процесі реалізації
ризику. До таких економічних відносин належать відно!
сини між страхувальником і страховиком, позичальни!
ком і кредитором, між підприємцями (партнерами, кон!
курентами) тощо. На цьому фоні суб'єкт управління в
ризик!менеджменті — це спеціальна група людей
(фінансові та ризик!менеджери, спеціалісти зі страху!
вання, аквізатори, актуарії, андерайтери та ін.), які
різними способами і прийомами управлінського впливу
здійснюють цілеспрямоване функціонування об'єкта
управління. При цьому процес впливу суб'єкта на об'єкт
управління, тобто сам процес управління, може здійсню!
ватися лише за наявності відповідної інформації, яка б
дозволила приймати конкретні рішення в умовах ризи!
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ку, і, як наслідок, — звести до мінімуму імовірність втрат
і збільшити прибуток. Така інформація є сукупністю ста!
тистичних, економічних, комерційних, фінансових та
інших даних і об'єднує низку специфічних відомостей.
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THE ROLE OF UNIVERSITY IN THE SECTORAL STRUCTURE OF KNOWLEDGE ECONOMY
Побудова в Україні моделі "економіки знань" вимагає поєднання існуючих культурних традицій і на
явних людських ресурсів із вимогами глобальної економіки та сучасними соціальними реаліями. У су
часних умовах для України вкрай важливим є створення університетів світового класу. Ця робота ве
деться не перший рік і наразі потребує зміни стратегії і концентрації на тих ВНЗ, які вже сьогодні займа
ють лідерські позиції, хоча б з точки зору національних рейтингових систем. Очевидним є те, що пріо
ритетним є формування ефективного фінансового механізму та колективу висококваліфікованих кадрів
на базі створених прогресивних "острівцях" поєднання науки та освіти.
The process of building a "knowledge economy"model in Ukraine requires a combination of existing cultural
traditions and available human resources with the requirements of the global economy and modern social
realities. In today's conditions, the creation of worldclass universities is extremely important for Ukraine.
This work has been started many years ago and now needs to change the strategy and concentration on the
universities that already hold leadership positions, at least in terms of national rating systems. It is obvious
that the establishment of an efficient financial mechanism and a team of highly skilled personnel on the basis
of already created progressive "islands" of the combination of science and education is a priority.
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Велика частина завтрашньої економіки
народжується сьогодні в університетських
дослідницьких лабораторіях [1]

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформаційні зміни, що в останні десятиліття ста!
ли неодмінним атрибутом сучасного плинного світу, вкот!
ре привертають увагу теоретиків і практиків до вищої
освіти як одного з драйверів таких перетворень. На су!
часному етапі розвитку суспільства та посилення розвит!
ку економіки знань провідні країни концентрують свою
увагу на тих університетах, які займають перші позиції.
Це, як правило, дослідницькі університети, які виступа!
ють як організаційні посередники для кооперації освітніх
і наукових структур із бізнесом та урядом задля об'єднан!
ня зусиль та активізації інноваційної діяльності й вирішен!
ня міждисциплінарних завдань освіти і науки. За період
2007—2013 рр. у світі збільшилася частка вчених на 20%,
а витрати на науку на 30, 7%, випередивши зростання
глобального ВВП на 20% [2]. В Україні, ми маємо дещо

іншу статистику, а також можемо спостерігати розпоро!
шення державного фінансування на науку, гонитву
більшості університетів за певними кількісними показни!
ками, які нав'язані чи то МОН, чи то керівництвом самого
ВНЗ. Тому, на нашу думку, в Україні на цьому етапі, вар!
то сфокусувати свою увагу на конкретних університетах,
які вже показали достатньо істотні результати, на найре!
зультативніших наукових колективах та перспективних
вчених, підтримці молодих дослідників. Саме універси!
тети мають стати основними учасниками національних
інноваційних систем/структур і отримувати найбільшу
питому вагу фінансування від держави аби мати мож!
ливість здійснювати високопродуктивну наукову та осві!
тню діяльність. Ці університети сприятимуть якісному
економічному зростанню країни і формуванню інтелек!
туального капіталу нації.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Відомий американський вчений Ф. Альтбахом
відзначає, що всі бажають мати університет світового
класу, але не кожен знає означає такий університетсь!
кий статус і яким чином його можна досягти [3]. В. Са!
цик стверджує, що "конкурентоспроможний універси!
тет виникає тоді, коли перетинаються можливості для
залучення талановитих викладачів і студентів, наявні
значні фінансові ресурси, а також використовується
ефективна модель управління. За обмеженості ресурс!
ної бази для становлення висококонкурентних універ!
ситетських закладів критично важливою є активна дер!
жавна підтримка у цій сфері за різними функціональни!
ми напрямами — як через забезпечення належного кон!
курентного середовища на ринку послуг вищої освіти,
так і шляхом прямого інвестування фінансових ресурсів
у розбудову освітнього і дослідницького потенціалу
ВНЗ" [4, c. 97—98]. Джеміль Салмі в своїх досліджен!
нях зробив висновок, що "в основі видатних результатів
діяльності університетів світового класу, таких як висо!
ка репутація випускників, сучасні наукові дослідження і
їх впровадження, лежать три взаємодоповнюючі фак!
тори: 1) високою концентрацією талантів серед викла!
дачів та студентів; 2) достатність ресурсів для створен!
ня сприятливих умов навчання і проведення передових
наукових досліджень та 3) управлінська структура ВНЗ,
яка сприяє розвитку стратегічного бачення, інноваціям
та гнучкості, що дозволяє ВНЗ приймати рішення та
здійснювати управлінську діяльність без бюрократич!
них перешкод" [5, c. 7]. У своїх працях С. Курбатов роз!
глядає університет світового класу як матеріалізацію
ідеї елітного навчального закладу ХХІ сторіччя і аналі!
зує три стратегії його побудови [6], які і запропонував в
свій час той же Джеміль Салмі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз ролі і місця університету в сек!
торній структурі економіки знань, його інноваційного
потенціалу, експлікація феномену дослідницького уні!
верситету.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У світовій літературі давно шириться концепція еконо!
міки знань або ще її прийнято називати інтелектуальна еко!
номіка, де в основі лежать наукові знання та інтелектуаль!
на власність як стимули та визначальні фактори стійкого
зростання національної економіки. Фундаментальною ос!
новою економіки знань звичайно є високоякісна змістовна
освіта. У звіті Світового банку "Побудова суспільства знань:
нові виклики для вищої освіти" [7] визначено такі основні
чотири функції вищої освіти, що спрямовані на підтримку
наукоємного економічного зростання:
— спроможність навчати кваліфікованих та здатних
адаптуватися працівників, включаючи науковців високо!
го рівня, фахівців, техніків, вчителів для базової та се!
редньої освіти, а також майбутніх представників влади;
— здатність генерувати нові знання;
— спроможність отримати доступ до існуючих гло!
бальних знань та адаптувати їх до місцевого викорис!
тання;
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— передача норм, цінностей, поглядів та етики як ос!
нови соціального капіталу, необхідного для побудови здо!
рових громадянських суспільств та об'єднаних культур.
Інтелектуальна економіка створює, розповсюджує
та використовує знання для забезпечення свого зрос!
тання та збагачення усіх сфер (сектори, галузі, суб'єкти,
процеси) суспільства. Економіка знань володіє також
високим соціальним значенням, базується на принципах
покращення якості життя, доступності інформації, гу!
манізації, збереження культурного різноманіття та ба!
гатомовності у світі загальної освіти [8].
Сучасна освіта, основана на економіці знань, поді!
лена на три таких сегменти — той, що фокусується на
викладанні; той, в основі якого лежать наукові дослід!
ження та той, який орієнтований на прикладні навички
та компетенції. Саме вони складають комплексне уяв!
лення про сферу національної освіти.
Сучасна економіка!це інноваційна економіка, в якій
знання дозволяють генерувати безперервний потік но!
вовведень, що відповідає мінливим динамічним потре!
бам, а досить часто — формує ці потреби. Знання тільки
тоді мають значення в економічному сенсі, коли вони
реалізуються у формі інновацій. Діяльність із виробни!
цтва, поширення і використання знань відіграє нині як
ніколи важливу роль, визначає істотні риси і темпи роз!
витку економіки. Між наукою і технологією виникає нова
взаємодія, все більш секторів економіки стають науко!
місткими, зростає частка інвестицій в знання, освіту,
нематеріальні активи. Мова йде, в першу чергу, про клю!
чову роль людського капіталу, який за певних інститу!
ційних умов перетворюється на найважливіший чинник
розвитку економічної системи, заснованої на знаннях.
Ми вважаємо, що в основі системи національної осв!
іти повинні знаходитися провідні вищі навчальні заклади
України, навколо ж цього ядра будуть такі елементи, як
дошкільні навчально!виховні заклади, загальноосвітні
навчальні заклади, позашкільні навчально!виховні зак!
лади, середні спеціальні навчальні заклади, інші ВНЗ, зак!
лади післядипломної освіти, науково!дослідні установи,
заклади неформальної освіти, он!лайн освітні платфор!
ми, департаменти розвитку персоналу на підприємствах.
Чому саме провідні ВНЗ ми поставили в серце освітньої
системи? Ми вважаємо, що якісна освіта та наука можуть
бути каталізатором накопичення і розвитку загального
людського та соціального капіталів, які виступають, з
одного боку, джерелом економічних можливостей су!
спільства, а з іншого — забезпечують спроможність еко!
номіки у досягненні економічного зростання.
Формуючи інноваційний потенціал економічної си!
стеми, посилення інтеграції науки і освіти активно впли!
ває на відтворювальні контури суспільного виробницт!
ва. Науково!освітня інтеграція покликана стати генера!
тором подолання кризи в економічній системі, надання
їй ознак інноваційності, формування нових структурних
пропорцій, фактором переходу до траєкторії економіч!
ного зростання [9, c. 5—6].
Становлення освітнього сектору в економіці знань
вимагає створення механізмів формування та функціо!
нування інноваційної інфраструктури, в основі якої ле!
жатимуть нові знання та науково!технічна інформація.
Саме ця інфраструктура буде зв'язуючою ланкою осві!
ти, науки та виробництва.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Як правило, в центрі таких інноваційних інфраструк!
тур знаходяться університет. Так, в американській мо!
делі, наукові парки створюються на великих земельних
ділянках, які закріплені державою на довготривалий
термін за великими університетами і провідними науко!
во!технічними інститутами. Ці університети здають зем!
лю інноваційному бізнесу, які здійснюють практичну
реалізацію інноваційних ідей університету/інститут.
Звичайно, найбільш відомими приладами є Кремнієва
долина та Шосе 128, які виникли власне завдяки новіт!
нім розробкам місцевих університетів. У змішаній мо!
делі можна навести приклад найстарішого наукового
парку Шотландії — Херіот!Уоттського, де, наприклад,
дозволено тільки проведення науково!дослідних робіт
і заборонене масове виробництво інноваційної про!
дукції. Ці університети, як правило, носять назву дослі!
дницьких і являються ядром інноваційної системи в
тріаді "наука!освіта!бізнес".
Роль університетів в інноваційній структурі су!
спільств можна виразити через функції університетів,
бо ця роль експліцитно чи імпліцитно присутня в кожній
з них. Виділяють такі основні функції університетів [10]:
— генерування знань;
— підготовка кваліфікованої робочої сили.
— механізм селекції та соціалізації домінуючих еліт;
— роль ідеологічного апарату, що виражає існую!
чу в усіх суспільствах ідеологічну боротьбу.
Слід відмітити, що сучасний університет намагається
частково дистанціюватися від функції ідеологічного апа!
рату. Зокрема у Великій Хартії Університетів (Magna
Charta Universitatum) міститься положення про мораль!
ну та інтелектуальну незалежність університетів: "Для за!
доволення потреб навколишнього світу його дослідниць!
ка і викладацька діяльність повинна бути морально й інте!
лектуально незалежною від будь!якої політичної й еко!
номічної влади" [11]. Однак це твердження носить все ж
таки інтенціональний характер, оскільки існують універ!
ситети, які вже своєю назвою декларують приналежність
до певної системи цінностей, ідеології, релігії. Проте це
не позбавляє їх, в свою чергу, можливості бути залуче!
ними до інноваційного розвитку шляхом репрезентації
альтернативних можливостей, адже опозиція до існую!
чого є класичним джерелом творення нового.
Необхідно наголосити також на тому, що хоча інно!
ваційна структура суспільства позначається значною ди!
версифікацією, її складові можуть набувати різних
організаційних та інституційних форм (центри трансфе!
ру технологій, бізнес!інкубатори, технопарки тощо), ун!
іверситети займають унікальне місце в інноваційному
розвитку. Адже жодна інша інституція не поєднує ви!
робництво знань з розробкою, застосуванням та поши!
ренням навичок та можливостей виробництва нових
знань. А це, в свою чергу, значно розширює кількість
потенційних каналів трансферу знань [12].
З нашої точки зору, до ключових атрибутивних ха!
рактеристик університетів, що дозволяють розглядати їх
як вагомий чинник розвитку інноваційної структури сус!
пільства слід віднести трансформаційний потенціал уні!
верситетів, що проявляється у здатності вищої освіти:
— розвивати потенціал на всіх рівнях суспільства,
допомагаючи талановитим людям отримати додаткові
знання/навички;

— створити пул високоосвічених осіб, який, досяг!
нувши критичного розміру, стане ключовим національ!
ним ресурсом;
— розглядати теми, чий довгостроковий вплив для
суспільства перевершує їхню нинішню цінність для сту!
дентів та роботодавців (наприклад, гуманітарні науки);
— забезпечити простір для вільного та відкритого
обговорення ідей та цінностей [13].
Показовим в плані вивчення масштабу трансформац!
ійного потенціалу університетів є дослідження "Роль уні!
верситетів у трансформації суспільств" [14], що об'єдна!
ло зусилля дослідників з 15 країн світу та було спрямова!
не на з'ясування питання про те, що відбувається у су!
спільствах, які зазнали певних економічних, соціальних чи
політичних трансформації у своїй нещодавній історії та про
те, яку роль університети відіграли в процесі даних транс!
формацій. Результати дослідження засвідчують, що вплив
університетів можна розглядати за такими вимірами:
— економіка: формування людського капіталу;
— державність: створення та підтримка державних
та цивільних інституцій; вибір і
— соціалізація політичних та соціальних груп;
— соціальна структура: основи соціальної стратифі!
кації, ступінь та механізми мобільності для різних груп;
— культура: виробництво та поширення ідей, вплив
на критику вищезазначеного та надання критики.
Світовий досвід доводить, що ключовим суб'єк!
томнаціональної інноваційної системи, який має високу
самостійність і давно став рівноправними партнером
бізнесу в інтеграції науки, освіти, виробництва є дослі!
дницький університет.
Сутність класичного дослідницького університету —
поєднання, інтеграція навчального процесу та фунда!
ментальних наукових досліджень — уперше системно
була визначена В. Гумбольдтом у ХІХ ст. [9, с. 94]. У
меморандумі заснованого В. фон Гумбольдтом у 1809 р.
Берлінського університету, який став прототипом кла!
сичного університету дослідницького типу, були закрі!
плені такі основні принципи дослідницького універси!
тету: — єдність науки і викладання; — свобода викла!
дання; — академічне самоврядування [4, с. 9].
За вихідною класифікацією Фонду Карнегі [15] до!
слідницькі університети поділяються на:
1. Дослідницькі університети, що присуджують док!
торський ступінь (екстенсивні). Установи вищої освіти,
які пропонують широкий набір програм бакалаврата,
проводять підготовку елітних наукових кадрів з навчан!
ням у докторантурі з присудженням 50 або більше сту!
пенів PhD на рік, принаймні, з 15 дисциплін.
2. Дослідницькі університети, що присуджують док!
торський ступінь (інтенсивні). Установи вищої освіти, які
пропонують широкий набір програм бакалавратури,
проводять підготовку елітних наукових кадрів з навчан!
ням у докторантурі з присудженням, принаймні, 10 сту!
пенів PhD на рік по 3!х або більше дисциплін, або до
20 ступенів PhD в рік загалом.
Критерії ідентифікації дослідницьких університетів,
що використовуються Фондом Карнегі з часом зміню!
вались, але до основних слід віднести:
1) наявність в університеті докторантури, в тому
числі з урахуванням числа дисциплін за якими універ!
ситетом присуджується ступінь PhD;
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2) обсяг отриманих федеральних наукових і освітніх
грантів;
3) наявність в університеті програм підготовки ба!
калаврів;
4) представництво в списку провідних університетів
за показником величини федеральної фінансової під!
тримки на проведення дослідницької роботи.
В Україні статус дослідницького до 2014 року нада!
вався національним вищим навчальним закладам, які мали
вагомі наукові здобутки, провадили дослідницьку та інно!
ваційну діяльність, забезпечували інтеграцію освіти та на!
уки з виробництвом, брали участь у реалізації міжнарод!
них проекті в і програм [16]. Статус дослідницького ВНЗ
могли отримати на основі 31 індикатора в науковій, інно!
ваційній, навчальній та міжнародній сферах. Кожен з інди!
каторів мав кількісну прив'язку, тому більшість ВНЗ пра!
цювали не на якість, а на кількість. Як наслідок, проведе!
не дослідження у 2013 році в рамках Шанхайського уні!
верситетського рейтингу засвідчило низький і навіть не!
задовільний стан роботи дослідницьких університетів в
Україні. На основі узагальнення даних 1200 дослідниць!
ких університетів було створено рейтинг дослідницьких
університетів (Global Research University Profile), в якому
наявним був лиш один ВНЗ України — Харківський націо!
нальний університет імені В.Н. Каразіна. Така ситуація зас!
відчила "недостатній рівень глобальної конкурентоспро!
можності українських ВНЗ, їх слабку представленість та
інтеграцію у світовий науково!освітній простір" [17].
У 2017 році за версією ще одного світового рейтин!
гу World University Rankings українські ВНЗ були при!
сутні у кількості 4, але після 800 місця. Ми не стверд!
жуємо, що усі ВНЗ країни повинні стати дослідницьки!
ми центрами, адже серед величезної кількості ВНЗ Ук!
раїни варто виділити лише ті, які дійсно здатні робити
якісні наукові дослідження, які можуть ефективно
співпрацювати з роботодавцями і разом з ними здійсню!
вати дослідження або ж апробувати його. Ті ВНЗ, які
наразі вже представлені у рейтингах, які за словами
Сергія Курбатова "можна розглядати як важливі меха!
нізми формування інституційного лідерства універси!
тетів та могутнього каталізатора прогресивних змін в
університетському середовищі" [18], мають стати потен!
ційними лідерами та своїм прикладом стимулювати інші
ВНЗ. Адже, можливо, деякі заклади вищої освіти ма!
ють на меті просто поширювати знання, а ніяким чином
не створювати науку чи займатися інноваціями.
Рівень розвитку освітньої і наукової сфери визна!
чає стан освітнього потенціалу країни, ефективне вико!
ристання якого відображається у здатності генерувати
нові ідеї та використовувати їх у процесі забезпечення
економічного зростання. Враховуючи сучасний інтер!
національний характер економічних і соціальних про!
цесів, Україна має докласти зусиль, щоб створити уні!
верситети, які відповідають світовому класу [19, с. 205].

ВИСНОВКИ
Ми вважаємо, що саме університет дослідницького
типу має стати центром освіти і науки. Адже це те місце,
де зростає інтелектуальний потенціал країни, де є мож!
ливість впроваджувати в практику наукові досягнення,
мати спільні програми з підприємствами, організаціями,
органами державного та муніципального управління, нау!
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ковими установами та міжнародними партнерами. Саме тут
здійснюється підготовка висококваліфікованих науково!
го!педагогічних кадрів, які здатні розв'язувати складні та
суспільно важливі завдання у різних галузях економіки.
Серед згаданих вище трьох стратегії Джеміль Салмі
щодо побудови університету світового класу, власне є
та, про яку ми описували вище, і яка вважається найш!
видшою та найдешевшою для країни — це модерніза!
ція кількох обраних університетів. Саме цієї стратегії,
починаючи з початку вісімдесятих років минулого сто!
річчя, дотримується Китай за допомогою цілого ряду
ретельно продуманих реформ та інвестиційних програм.
Ще однією стратегією є об'єднання вже існуючих уні!
верситетів у нові навчальні заклади. З фінансової точки
зору це затратний варіант, але перевагою злиття є те, що в
результаті створюються більш сильні ВНЗ, які здатні кап!
італізувати нову синергію та об'єднати людські та фінан!
сові ресурси. Але тут є одна небезпека — не здатність ство!
рити єдину академічної культуру і забезпечення внутріш!
ньої єдності новоствореного вузу. І третя, найдорожча,
стратегія побудови університету світового класу — це ство!
рення нових університетів. Тут виникає можливість зібра!
ти команду найкращих викладачів, дослідників та студентів
з усього світу, запровадити найсучаснішу управлінську
модель та адекватну управлінську культуру. Окрім того,
створення нових навчальних закладів змушує вже існуючі
вузи швидше реагувати на мінливі умови конкурентного
середовища. Але, як зазначав автор, яка б стратегія не
була обрана, її реалізація можлива якщо це завдання ста!
не загальнонаціональним пріоритетом. Враховуючи вище!
зазначене, ми вважаємо, що на даному етапі розвитку в
Україні потрібно серед широкого кола наукових дослід!
жень і підготовки кадрів, вибрати ті, які займають лідерські
позиції, де вже створені потужні наукові школи та є дос!
татня матеріальна база. І саме тут зосередити найкращий
людський та фінансовий капітал,адміністративно сприяти
на їх основі інтеграції науки та освіти. Таким чином, це буде
сприяти створенню університетів світового класу та ство!
ренню нових конкурентних університетів.
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MANAGEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE COMMERCIAL BANK
WITH THE AIM OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THEIR USE
У сучасних економічних умовах від стабільності банківської системи залежить розвиток та
функціонування всієї економіки. Керівництво банківських структур постійно вирішує важливі
питання щодо удосконалення управління фінансовими процесами таких структур. Це вимагає
неперервного планування фінансової діяльності банку з метою недопущення кризи ліквідності
та платоспроможності. Планування є досить важливим для управління та розвитку банківської
діяльності. З цієї точки зору надзвичайно важливим є процес розробки стратегії управління
його активами та пасивами.
In modern economic conditions, the development and functioning of the whole economy depends
on the stability of the banking system. Management of banking structures constantly solves important
issues in improving the management of financial processes of such structures. This requires a
continuous planning of the bank's financial activities in order to prevent a liquidity and solvency crisis.
Planning is very important for the management and development of banking activities. From this
perspective, the process of developing a strategy for managing its assets and liabilities is extremely
important.
Ключові слова: прибутковість, банківська система, активи, пасиви, процентний ризик, прибуток.
Key words: profitability, banking system, assets, liabilities, interest rate risk, profit.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У світовій міжнародній банківській практиці про!
цес управління активами та пасивами, а саме рівень
його ефективності розглядається як один із найваж!
ливіших чинників підвищення стабільності, фінансо!
вої стійкості, надійності, ліквідності та прибутковості
фінансової діяльності банку. Процес прийняття управ!
лінських рішень у сфері управління активами та паси!
вами банківських установ повинен враховувати всі ас!
пекти та особливості фінансової діяльності банку та
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його швидку адаптацію до змін навколишнього сере!
довища.
Кризові явища в економіці України та банківській
системі, а також необхідність забезпечення стабільно!
го функціонування банківських установ призводить до
того, що пріоритетним завданням менеджменту будь!
якого банку повинно буди ефективне управління акти!
вами і пасивами, як інтегрованого процесу, що охоплює
в собі активи, пасиви, їх структуру, ризики, що пов'я!
зані із ними та прибутки. Функціонування в банку інтег!

Інвестиції: практика та досвід № 24/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
2,103

рованого управління активами і пасивами потребує ство!
рення відповідної системи методів та інструментів, що
забезпечать виконання поставлених завдань та прибут!
кової діяльності, оскільки саме вона є метою діяльності
банку, як комерційної установи.

0,002

Кошти банків

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питання управління активами і паси!
вами банку присвячені праці таких зарубіжних та вітчиз!
няних вчених, як Д.Ф. Маршалл [6], Віпул К. Бансал [6],
Дж. Сінкі [10], Л.О. Примостка [9], Г.Т. Карчева [4],
Дзюблюк О.В. [3], Литвинюк О.В. [5], М.М. Бобрик [1],
але проблема підвищення ефективності їх використання
і досі є дискусійною і потребує подальшого розгляду.
Так, Д.Ф. Маршалл і Віпул К. Бансал дають наступне
визначення: "Управління активами і пасивами являє собою
спробу мінімізувати схильність цінового ризику за раху!
нок витримування певних пропорцій між активами і паси!
вами для досягнення цілей фірми (наприклад, досягнення
встановленого рівня доходів) з одночасною мінімізацією
ризику банку. Суть такого виду управління ризиками по!
лягає саме у знаходженні правильних співвідношень між
балансовими активами та пасивами" [6, с. 189].
Дж. Сінкі певним чином заповнює прогалину та виз!
начає процес управління активами і пасивами комер!
ційного банку як скоординоване управління банківсь!
ким балансом, яке приймає до уваги альтернативні сце!
нарії процентної ставки і ліквідності [10, с. 392]. Тобто
Дж. Сінкі під управлінням активами і пасивами розуміє,
в основному, методи управління чистою процентною
маржею та гепом.
Більш точно та повно, на нашу думку, сутність про!
цесу управління активами і пасивами банку у вітчизняній
практиці визначає Л.О. Примостка, яка під сутністю уп!
равління активами і пасивами розуміє скоординоване
управління фінансами банку, в процесі якого через уз!
годження управлінських рішень та досягнення певних
пропорцій між активними і пасивними операціями дося!
гається кілька цілей, таких як підвищення прибутку, зни!
ження ризиків, аналіз і контроль за ліквідністю, управ!
ління спредом [9, с. 249].
Як зазначає Г.Т. Карчева, "Виходячи з концепції бан!
ку, що динамічно розвивається, забезпечити фінансову
стійкість банку і його сталий розвиток можливо у разі
ефективного управління банківськими ризиками та гнуч!
кого управління активами і пасивами…" [4, с. 249].
Дзюблюк О.В. узагальнює визначення фінансової
стійкості банку є її трактування, як якісної характерис!
тики його фінансового стану, котрий відзначається до!
статністю, збалансованістю та оптимальним співвідно!
шенням фінансових ресурсів і активів за умов підтри!
мання на достатньому рівні ліквідності й платоспромож!
ності, зростання прибутку та мінімізації ризиків, і кот!
рий здатний витримати непередбачені втрати і зберегти
стан ефективного функціонування [3, с. 37].
Литвинюк О.В. вбачає, що забезпечення фінансо!
вої стійкості відноситься до основних завдань процесу
управління активами і пасивами банку [5, с. 228].
Узагальнюючи існуючі визначення стійкості, М.М. Боб!
рик пропонує визначати стійкість комерційного банку
як "якісний динамічний стан діалектичної рівноваги, при

Рахунки клієнтів
Інші зобов`язання
97,893

Рис.1. Структура зобов'язань ПАТ "ОТП Банк"
за 2016 рік, %
Джерело: побудовано автором на основі джерела [8].

якому реалізується його сутність і призначення в еко!
номіці, і яке зберігається протягом відносно тривалого
періоду часу в умовах впливу внутрішніх і зовнішніх фак!
торів, супроводжується розширенням відтворення його
діяльності з кількісної і якісної сторін у відповідності з
суспільними потребами" [1, с. 33].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення аналізу управління ак!
тивами та пасивами комерційного банку та виявлення
напрямів покрашення ефективності їх використання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах сьогодення Україна знаходиться у стані пол!
ітичних та економічних потрясінь. У 2016 році середній
рівень інфляції становив 13,9% у порівнянні з 48,7% у 2015
році. Стабілізація економічної ситуації в 2016 році призве!
ла до зростання ВВП приблизно на 1% та стабілізації ук!
раїнської гривні, що дозволило НБУ послабити деякі ва!
лютні обмеження, запроваджені протягом 2014—2015
років. Було зменшено обов'язкову частку продажу валют!
них надходжень до 65% і дозволено здійснювати випла!
ту дивідендів за кордон, однак дію деяких інших обме!
жень було продовжено. Протягом 2015—2016 років Ук!
раїна отримала перші транші за механізмом розширеного
фінансування, узгодженим із МВФ. Подальша стабіліза!
ція економічної та політичної ситуації залежить, великою
мірою, від успіху українського уряду, при цьому подаль!
ший розвиток передбачити складно.
Стратегія управління активами та пасивами комер!
ційного банку являє собою сукупність положень, що ви!
значають основи управління діяльністю банку в сфері
формування капіталу, залучення коштів, проведення ак!
тивних операцій, надання торгово!посередницьких та
інших послуг, з метою забезпечення сталого розвитку
банку. Отже, процес розробки та формування стратегії
є балансування між обмеженими можливостями та мож!
ливостями, що зумовлені станом зовнішнього середо!
вища банку. Різноманіття варіантів шляхів розвитку, які
можуть бути обрані керівництвом банку, обумовлюють
потребу в безперервному аналізі інформації стану внут!
рішнього та зовнішнього середовища. На підставі тако!
го аналізу формуються цілі розвитку банку — фінан!
сові орієнтири та орієнтири організаційного розвитку,
які витікають з оцінки майбутнього стану [4].
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Таблиця 1. Показники ефективності використання активів та пасивів
ПАТ "ОТП Банк" за 2014 — 2017 рр.
Показник
Рентабельність активів
Рентабельність статутного капіталу
Процентний прибуток
Чиста процентна маржа
Чистий операційний прибуток
Чиста не процентна маржа
ЧС

31.12.2014
-17,38
-230,07
2291741
10,99
-12,10
-0,04
0,28

31.12.2015
-12,55
-161,23
1822718
8,62
-8,41
-0,06
0,30

31.12.2016
3,84
37,26
1889361
7,61
9,14
0,05
0,26

30.06.2017
1,35
11,65
908090
3,56
4,33
0,02
0,12

Джерело: побудовано автором на основі джерела [8].

Отже, управління активами і пасивами залежить від
обраної керівництвом банку політики та стратегії. У від!
повідності з обраною стратегією формуються свої пор!
тфелі активів, зобов'язань та капіталу як сукупний пор!
тфель, спрямований на досягнення спільної мети. Такий
спосіб управління цілком обгрунтований, оскільки всі
банківські портфелі тісно взаємопов'язані і значною
мірою впливають один на одного.
Головна мета процесу управління активами і паси!
вами полягає в максимізації або стабілізації розміру
маржі управління банку за умови дотримання допусти!
мого рівня ризику. Завдяки цьому менеджмент має мож!
ливість управляти ризиком відсоткових ставок та ризи!
ком ліквідності, координуванням рішень щодо джерел
фінансування та напрямків розміщення коштів [3].
При проведенні аналізу управління активами та па!
сивами ПАТ "ОТП Банк" важливим є розгляд структу!
ри зобов'язань за 2016 рік , що представлено на ри!
сунку 1.
Розглянувши цей рисунок, помітно, що найбільшу
частку зобов'язань складають кошти клієнтів, а саме
21802425 тис. грн, що становить 97,89%.
Рентабельність (rate of return) — відносний показ!
ник економічної ефективності, який відображає рівень
ефективності використання ресурсів і капіталу банку.
Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношен!
ня операційного прибутку до активів, ресурсів або по!
токів, що її формують. Рентабельність може бути вира!
жена показниками прибутку в розрахунку на одиницю
вкладених коштів або показниками прибутку, що
міститься в кожній одержаній грошовій одиниці. Основ!
ними показниками, що характеризують рентабельність
банківської діяльності, є ROA, ROE.

Розрахунки за нормативами представлені в таблиці 1.
Чиста процентна маржа може обчислюватися щодо
працюючих або загальних активів. У деяких країнах орга!
ни регулювання банківської діяльності вважають за доц!
ільне знаменником цього показника брати активи, які при!
носять дохід (працюючі активи). Така думка грунтується
на тому, що процентний прибуток потрібно порівнювати
лише з тією частиною активів, яка генерує сукупні доходи
банку. Згідно з інструктивними матеріалами НБУ чиста
процентна маржа обчислюється щодо загальних активів
банку. Пропонований метод обчислення має на меті опти!
мізувати співвідношення працюючих та непрацюючих ак!
тивів банку, оскільки активи, за якими не отримується
дохід, значно знижують показник чистої процентної маржі.
Чиста маржа операційного прибутку визначається
відношенням різниці між операційними доходами та опе!
раційними витратами (включаючи процентні) до сукуп!
них активів банку.
Нижче представлено динаміку показників рента!
бельності активів та пасивів ПАТ "ОТП Банк" 2014—
2017 рр.
Згідно з розрахунками, помітно певне підвищення
показників за досліджуваний період та зниження рен!
табельності статутного капіталу в 2017 році.
Головною метою управління процентним ризиком є
зниження впливу зміни у відсоткових ставках на вартість
капіталу шляхом обмеження та скорочення розміру
можливих збитків, які банк може понести за відкрити!
ми позиціями у зв'язку зі зміною ситуації на фінансових
ринках. Метою політики по управлінню процентним ри!
зиком є опис та встановлення основних критеріїв для
керівництва щодо управління та контролю процентно!
го ризику у банку.
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Рис. 2. Динаміка показників рентабельності активів та пасивів ПАТ "ОТП Банк" 2014—2017 рр.
Джерело: побудовано автором на основі джерела [8].
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Рис. 3. Динаміка чутливості прибутку/збитку до зміни процентної ставки на один процентний
пункт за 2013—2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі джерела [8].

Стратегії управління процентним ризиком:
— управління гепом;
— управління дюрацією;
— управління шляхом використання строкових фі!
нансових інструментів (синтетичне управління).
З метою оцінки ступеня схильності бізнесу процен!
тному ризику (чутливість до коливань процентної став!
ки) звичайно проводиться аналіз розривів строкової
структури процентних активів і пасивів (геп!аналіз).
Для визначення показника гепу всі активи і пасиви
банку поділяються на групи:
— активи та пасиви, чутливі до зміни процентної
ставки;
— активи та пасиви, нечутливі до зміни процентної
ставки.
Активи і пасиви є чутливим і до зміни процентних ста!
вок протягом фіксованого проміжку часу, якщо виконуєть!
ся хоча б одна з таких вимог: дата перегляду плаваючої
ставки потребляє в межі зафіксованого часового інтерва!
лу; строк погашення настає в цьому інтервалі; термін про!
міжної або часткової виплати настає в цьому інтервалі.
Активи (пасиви), чутливі до зміни процентної став!
ки, включають:
— внески (депозити), за якими закінчується строк
договору;
— внески з плаваючою процентною ставкою;
— кредити, що будуть повернуті в аналізований пе!
ріод;
— кредити з плаваючою процентною ставкою;
— амортизація основної суми кредитів, строк до!
говору за якими не закінчується протягом даного пе!
ріоду;
— цінні папери (в т.ч. векселя, облігації), що пога!
шаються протягом даного періоду;
— цінні папери, за якими виплачується купонний
доход протягом даного періоду;
— інші активи і зобов'язання, включаючи фінансові
інструменти, що знаходяться поза балансом.
До нечутливих активів та зобов'язань належать такі,
доходи та витрати за якими протягом фіксованого ча!
сового інтервалу не залежать від зміни процентної став!
ки на ринку.
Нижче представлено кількісну оцінку процентного
ризику на підставі аналізу чутливості чистого процент!
ного доходу до зміни відсоткових ставок, а також зміну
економічної вартості капіталу в результаті рівномірно!
го зсуву кривих дохідності на один процентний пункт.

Материнський банк централізовано встановлює
ліміт на обсяг зменшення економічної вартості капіта!
лу для дочірніх банків — не вище 20% від обсягу регу!
лятивного капіталу, а завданням Комітету з управління
активами та пасивами є забезпечення мінімізації роз!
ривів між строками переоцінки процентних активів та
пасивів за рахунок зміни параметрів окремих великих
транзакцій та модифікації існуючих стандартів банківсь!
ких продуктів і цінової політики. Забезпечення запла!
нованого рівна процентного доходу здійснюється за
рахунок управління відсотковим спредом.
Таким чином, досвід економічно розвинених країн
з огляду на історичний розвиток методів управління
комерційним банком показує, що для досягнення ви!
щевказаної мети банк може використовувати три прості
стратегії управління:
— стратегію управління активами банку;
— стратегію управління пасивами банку;
— стратегію "управління фондами" (збалансований
підхід до одночасного управління активами і пасивами).
Під управлінням активами розуміють шляхи і поря!
док розміщення власних і залучених коштів. Стосовно
комерційних банків — це розподіл на готівку, інвестиції,
позики та інші активи. Очевидним вирішенням пробле!
ми розміщення коштів є "придбання" таких активів (на!
дання позик і інвестицій), які можуть принести найви!
щий дохід за того рівня ризику, на який готове піти керів!
ництво банку та підтримання необхідного рівня ліквід!
ності.
Тому така стратегія потребує виконання певних ви!
мог до організації її проведення, зокрема і накопичен!
ня банком високоліквідних активів, якими є якісний кре!
дитно!інвестиційний портфель. Окрім того, для ефек!
тивнішого управління активними операціями комерцій!
них банків необхідно також вдосконалити підходи до
встановлення оптимального співвідношення процентних
складових ресурсної бази філій комерційних банків на
підставі визначення залежності дохідності активів бан!
ку від частки залучених і запозичених коштів у струк!
турі балансів прибуткових банків [7, c. 74].
Сутність збалансованої стратегії управління поля!
гає в тому, що банки розглядають свої портфелі активів
і пасивів як єдине ціле, визначаючи роль сукупного пор!
тфеля в одержанні високого прибутку за прийнятного
рівня ризику. Спільне управління активами і пасивами
дає банку інструментарій для формування оптимальної
структури балансу та створення захисту від ризиків,
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спричинених значними коливаннями параметрів фінан!
сових ринків.
Відповідно, головним завданням менеджменту є
координування рішення щодо активів і пасивів усере!
дині кожного окремого банку, аби досягти найвищих
результатів, максимально контролюючи обсяги, струк!
туру, доходи та витрати як за активними, так і за пасив!
ними операціями банку. Контроль керівництва банку над
активами має координуватися з контролем над пасива!
ми, оскільки лише в такому разі можна буде досягти
внутрішньої єдності й за вдяки цьому максимізувати
різницю між доходами та витратами [2; 4].

ВИСНОВКИ
Відсутність відповідної системи методів та інстру!
ментів, що забезпечать виконання поставлених завдань
та прибутковість діяльності, оскільки саме вона є ме!
тою діяльності банку як комерційної установи. Вибір
відповідних методів стратегічного, поточного та опера!
тивного управління активами та пасивами банку дасть
змогу узгодити систему за всіма рівнями.
Отже, ефективне управління активами і пасивами
банку залежить від вибору стратегії управління, яка за!
безпечить досягнення цільової прибутковості, визначе!
ної метою банку, та мінімізує ризики. При цьому важли!
вим є формування ресурсної бази для протистояння
кризам і нестабільності, а також здатності оперативно
адаптуватися до змін зовнішнього середовища банку,
вагоме значення має формування та реалізація фінан!
сової стратегії управління активами і пасивами банку, в
тому числі співвідношенням чутливих до зміни ставки
відсотка активами та пасивами. Тому необхідним є про!
гнозування зміни облікової ставки Національного бан!
ку України і, як наслідок, планування знаку та розміру
гепу банку, а в якості критерію оптимізації його фінан!
сової стратегії може виступити прибуток у довгостро!
ковому періоді.
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FEATURES OF STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE AND FOREIGN
EXPERIENCE
Розвиток малого підприємництва має вагоме значення для країни в плані соціального та еко
номічного характеру. Для ефективного розвитку цього сектора економіки необхідна державна
підтримка на належному рівні, яка нині в Україні відсутня через велику кількість стримуючих
факторів.
Для розвитку малого підприємництва запропоновано низку заходів, серед яких універсальні
методи державного регулювання і прискорювання. Також для активізації діяльності суб'єктів
малого підприємництва було запропоновано розглянути досвід європейських країн, які на ви
сокому рівні отримують державну підтримку у своїй країні.
Мале підприємництво закордоном служить базою для стабільної економіки та становить
основу соціальноекономічного розвитку ЄС. Малий бізнес стимулює розвиток конкуренції,
впровадження новітніх технології. Тому європейське суспільство здійснює підтримку малого
підприємництва, головна мета якої — збалансувати інтереси держави і бізнесу, забезпечити
оптимальні умови для підприємницької діяльності, збільшити конкурентоспроможності мало
го бізнесу та країни зокрема. В Україні відсутня чітка стратегія регулювання малого підприєм
ництва, недосконалою є система фінансування становлення і розвитку малого бізнесу, не
відпрацьованими залишаються правові й організаційні питання діяльності мікропідприємств.
Підтвердженню неефективного розвитку малого підприємництва став аналіз його стану за низку
років.
The development of small business is important for the country in terms of social and economic
character. Effective development of this sector of the economy requires state support at the proper
level. Ukraine does not have such support because of the large number of deterrent factors.
A number of measures have been proposed for small business development. Among them — the
universal methods of state regulation and acceleration. Also, in order to stimulate the activities of
small businesses, it was proposed to consider the experience of European countries.
Small business abroad serves as a basis for a stable economy and is the basis for the EU's social
and economic development. Small business stimulates the development of competition, the
introduction of the latest technology. Therefore, European society supports small business, the main
purpose of which is to balance the interests of the state and business, provide optimal conditions for
entrepreneurship, increase the competitiveness of small business and the country in particular.
Ukraine has no clear strategy for regulating small businesses, the financing system for the formation
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and development of small businesses is imperfect, legal and organizational issues for micro
enterprises remain unmanageable. Confirmation of the ineffective development of small business
has become an analysis of its state for several years.
Ключові слова: мале підприємництво, державна підтримка, інфраструктура розвитку малого підприє
мництва, фінансування, регіональні програми, лізинг.
Key words: small business, state support, small business development infrastructure, financing, regional
programs, leasing.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання дуже важливим
є розвиток малого підприємництва в Україні, яке висту!
пає одним із складових сектора економіки країни і регі!
онів. Мале підприємництво може найшвидше реагувати
на кон'юнктуру ринку і надавати ринковій економіці не!
обхідної гнучкості. Основною складовою ефективного
розвитку малого бізнесу є стабільна його підтримка з
боку держави, проте це регулювання є недостатнім.
Задля покращення розвитку цього сектора економіки,
необхідно проаналізувати зарубіжний досвід держав!
ної підтримки малого підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблему державної підтримки малого підприєм!
ництва досліджено в наукових працях таких економістів
і науковців, як А. Алексєєв, І. Андрєєва, В. Бодров,
В. Буєв, А. Булатов, В. Воротін, З. Варналій, В. Гера!
симчук, Н. Джобава, Я. Жаліла, В. Загорський, Д. Іса!
ченко, В. Кіщак, І. Кіщак, І. Комарницький, Т. Кондра!
тюк, В. Литвин, Д. Ляпін, В. Ляшенко, Ю. Ольвінська,
К. Павлов, В. Папп, Т. Піхняк, М. Пивоварова, Д. Пиріг,
О. Тимченко, В. Труш, О. Туркало, В. Федорченко,
Н. Чала, М. Чумаченко, А. Чухно, І. Шапкін, Н. Ясин та
інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є сучасний стан розвитку малого під!
приємництва, розкрити особливості державної політи!
ки підтримки розвитку малого підприємництва в Україні
та зарубіжний досвід.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На жаль, сьогодні в Україні відсутній дієвий меха!
нізм підтримки, розвитку і захисту малого бізнесу і ма!
2500000

лого підприємництва. Про це свідчать недоліки і склад!
нощі, що зустрічаються в процесі функціонування
підприємств бізнесу. Тому перед урядом, зацікавлени!
ми організаціями відкривається широке поле діяльності.
При цьому синхронно слід розвивати як державну сис!
тему підтримки бізнесу, так і ініціативу підприємств по
об'єднанню зусиль у сфері державно!фінансової діяль!
ності [1].
В Україні існують фактори, що стримують розвиток
малого підприємництва, до яких належать:
— надмірний розвиток корупції та бюрократизму;
— високий рівень оподаткування, що ставить під
сумнів прибутковість діяльності малих підприємств,
підвищує вірогідність банкрутства;
— відсутність ефективних механізмів кредитуван!
ня та страхування суб'єктів малого бізнесу, незахи!
щеність банківських установ від різноманітних видів
ризику, пов'язаних із кредитуванням малих підприємств;
— недоступність бізнес!освіти для персоналу малих
підприємств, відсутність соціальних гарантій;
— політична та економічна нестабільність, а також
суперечливість та ускладненість законодавства [2].
Для детального аналізу стану малого підприємниц!
тва в Україні необхідно розглянути такий показник, як
динаміка зміни кількості суб'єктів малого підприємниц!
тва всього (рис.1) та окремо малих підприємств і фізич!
них осіб!підприємців (рис. 2) за період з 2010—2016
роки.
Як бачимо з рисунка 1, з 2012 по 2015 роки спосте!
рігалась тенденція до зростання суб'єктів малого
підприємництва, а вже у 2016 році було зменшення цієї
кількості.
З рисунку 2 видно, що найменша кількість малих
підприємств серед досліджуваного періоду становила
291154 у 2016 році, також у 2016 році зменшилась
кількість фізичних осіб!підприємців, порівняно з 2014 і
2015 роками.
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Рис. 1. Динаміка загальної кількості суб'єктів малого підприємництва у 2010—2016 роках
Джерело: [3].
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Рис. 2. Динаміка кількості малих підприємств та фізичних осібпідприємців у 2010—2016 роках
Джерело: [3].

Отже, зважаючи на тенденцію до зменшення
кількості суб'єктів малого підприємництва, необхідно
визначити шляхи і методи державної підтримки малого
підприємництва.
Під поняттям "державна підтримка малого бізнесу"
розуміють будь!які державні заходи з фінансового
сприяння в інтересах суб'єктів господарювання, що
створюють для цих суб'єктів прямі чи приховані пере!
ваги і мають грошову оцінку. Надання підприємствам
державної підтримки здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів шляхом зменшення
їх доходної частини (у разі податкових пільг), або за ра!
хунок грошових коштів державних підприємств та орган!
ізацій. Основні форми державної підтримки суб'єктів
економічної діяльності, у тому числі малого бізнесу:
— пряме бюджетне фінансування підприємств з
боку державного та місцевих бюджетів;

— податкові пільги;
— часткове покриття державою відсотків за креди!
тами та покриття інших фінансових витрат;
— державні гарантії за кредитами;
— обов'язкове державне страхування комерційних
ризиків;
— пільгові тарифи на товари та послуги, що
надаються державою або державним підприєм!
ством;
— списання заборгованості з податків і податкових
зборів, які підприємство не в змозі покрити самостійно
[4].
Одним із проблемних питань для України є вибір
найбільш ефективної інфраструктури розвитку малого
підприємства, яку можна поділити на такі складові:
фінансово!кредитна, консультаційно!інформаційна,
організаційно!правова [5].

Економічному розвитку регіону
Розвитку людського капіталу
Інвестиційно-інноваційному розвитку
Програма
регіонального
розвитку малого
підприємництва
повинна
сприяти:

Формуванню міжнародних зв’язків, транскордонному
співробітництву
Розвитку інфраструктури
Розвитку торгівлі, сільського господарства, туризму, рекреації,
будівництву, освіті тощо
Інформаційному клімату щодо створення, розвитку та
функціонування малого підприємництва
Захисту навколишнього середовища від виробничопідприємницької діяльності
Створенню сприятливого конкурентоспроможного
середовища

Рис. 3. Складові програми розвитку малого підприємництва регіону
Джерело: [8].
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Фінансово!кредитна інфраструктура, яка впливає на
розвиток малого підприємництва, має охоплювати:
фінансові установи, які здійснюють пільгове кредиту!
вання малого підприємництва, гарантійні фонди, кре!
дитні спілки, венчурні фонди і страхові компанії, дер!
жавна підтримка ( у вигляді спрощеної системи оподат!
кування, наданні пільг).
Підвищенню інформованості підприємців регіонів
України з різних аспектів їх діяльності сприяє мережа
інформаційно!консультативних установ. Метою такої
підтримки є: створення системи інформаційного та кон!
сультаційного обслуговування малого підприємництва
спеціалізованих фірм, що надають послуги малим
підприємствам (бухгалтерські та аудиторські фірми)
бізнес!центрів та центрів розвитку малого підприємниц!
тва, бізнес!інкубаторів, навчальних центрів з підготов!
ки та перепідготовки спеціалістів для роботи на малих
підприємствах, системи підготовки підприємців!по!
чатківців.
Організаційно!правова інфраструктура є сьогодні
серйозною проблемою, для підтримки малого підприє!
мництва, оскільки повинна бути комплексною і ефек!
тивною. Під організаційно!правовим впливом розуміють
спектр дій органів державної влади, спеціалізованих
установ та організацій, органів місцевого самоврядуван!
ня, посадових осіб зазначених органів, наділених пев!
ною компетенцією стосовно суб'єктів підприємництва,
в тому числі малого, які базуються на чинному законо!
давстві [6].
Основним інструментом координації підтримки
підприємництва є регіональні програми, що розробля!
ються на різних рівнях управління і базуються на 2 клю!
чових підходах до державної підтримки: програмно!
цільовому і координаційному, де перший формує мету,
шляхи і засоби їхньої реалізації з орієнтацією на кінцеві
результати, порівнюванням обсягів наявного і необхід!
ного ресурсного забезпечення, а другий визначає роль
і місце кожного рівня управління і досягненні поставле!
них завдань [7].
Регіональні програми розвитку малого підприємниц!
тва є інструментом державного управління. Складові
програми розвитку малого підприємства регіону наве!
дено на рисунку 3.
Однією з найефективніших форм державної під!
тримки малого бізнесу є лізинг. Фінансовий лізинг пе!
редбачає надання малим підприємствам обладнання, а
не грошей на їх придбання, що гарантує використання
грошей у повному обсязі за призначенням. Широке за!
стосування лізингу на малих підприємствах дозволить
знизити ризик утрати наданих фінансових коштів. Крім
того, розповсюдження лізингу дає малим підприємствам
реальні шанси реалізувати перспективний план свого
розвитку [9].
Для ефективного розвитку сфери малого підприє!
мництва в Україні необхідно вивчати досвід зарубіжних
країн. Першою такою країною є Великобританія. У су!
часних умовах малі підприємства там становлять 96 %
загальної кількості приватних компаній країни, причо!
му більша кількість малих фірм є дрібними, з кількістю
працівників до трьох осіб. Основна маса малих підпри!
ємств у країні концентрується в торгівлі, будівництві,
сфері побутових та ділових послуг.
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Політика підтримки малого бізнесу у Великобританії
спрямована на створення сприятливої атмосфери для
підприємницької активності. Провідними вважають за!
конодавчі заходи в галузі оподаткування, зокрема ско!
рочення податків для малих підприємств, на капіталов!
кладення в нові сфери бізнесу, розширення практики
надання податкових знижок тощо. Активну підтримку
малого підприємництва здійснюють громадські органі!
зації, що надають консультативні послуги, науково!тех!
нічну інформацію і рекомендації щодо ведення власної
справи. Значного поширення набули програми щодо
підтримки малого підприємництва, зокрема стимулю!
вання розвитку молодіжного підприємництва, допомо!
га безробітним в організації власного бізнесу (прове!
дення заходу "Схема підтримки підприємництва", що
передбачав залучення безробітних громадян працездат!
ного віку з наявністю відповідної суми капіталу для інве!
стування у бізнес) та ін. [10, с.118].
Сполучені Штати Америки є країною з найвищим
рівнем підприємницької активності у світі. Розквіт ма!
лого бізнесу у США забезпечує значною мірою належ!
на підтримка з боку держави.
Необхідно зауважити, що в Сполучених Штатах
Америки відсутній особливий податковий режим для
малих підприємств. Особливістю державної підтримки
малого підприємництва у сфері податкового стимулю!
вання малого підприємництва в США є те, що всі суб!
'єкти підприємницької діяльності для розрахунку при!
бутку з метою оподаткування зобов'язані вести бухгал!
терський облік у повному обсязі. Однак для малих
підприємств передбачені спеціальні положення, що
спрощують процедуру обліку та звітності оподаткову!
ваного прибутку за прогресивною шкалою:
— оподатковуваний прибуток до 50 тис. дол. —
15%;
— від 50 тис. дол. до 75 тис. дол. — 25%;
— від 75 тис. дол. до 10 млн дол. — 34%;
— понад 10 млн дол. — 35 %.
У США малі підприємства, що мають невеликі об!
сяги прибутків, можуть застосовувати касовий метод
обліку, замість обліку методом нарахування, крім того,
їм дозволяють вилучати з оподаткування інвестиції в
капітальні активи, якщо їх обсяги за рік не перевищу!
ють 24 тис. дол. [11].
Велику підтримку малим і середнім підприємствам
надає уряд Німеччини за допомогою кредитів і субсидій.
З бюджету федерації та земель їм надаються пільгові
інвестиційні кредити, особливо при освоєнні високотех!
нологічних виробництв, кредити для створення власних
підприємств. Державна підтримка малого бізнесу на!
правлена, перш за все, на забезпечення його фінансо!
вої самостійності. У федеральній програмі субсидуван!
ня малих і середніх підприємств існує спеціальна стаття
допомоги для підвищення долі власних коштів, яка скла!
ла біля 30 % всіх субсидій. Особам, що створюють нові
підприємства, надаються кредити строком до 20 років
[12].
З розвитку підприємств малого бізнесу Сінгапур
посідає 5!те місце у світі за рахунок надання пільг в опо!
даткуванні (особливо у перші роки створення підприє!
мства), постійного зниження відсотків за кредитами, які
надають малим підприємствам, великої кількості пільго!
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вих програм кредитування, державного фінансування
навчання та підвищення кваліфікації робітників, які зай!
няті у сфері малого бізнесу. Завдяки такій підтримці в
Сінгапурі функціонує близько 140 тисяч підприємств
малого і середнього бізнесу, що становить 90 % від усіх
підприємств країни, які забезпечують приріст ВВП на
рівні 5—6 % на рік [13].
В Японії питома вага підприємств малого бізнесу
становить близько 40 %, які функціонують в галузях бу!
дівництва, легкої промисловості та сфери послуг. Пільги
на розвиток малого бізнесу залежать від статусу
підприємства та виду діяльності. Державна підтримка
малого бізнесу полягає у наданні державних субсидій і
позик для розвитку підприємства, а держава виступає
поручителем при отриманні кредиту в банку. Законодав!
ство Японії жорстко регулює ринкову вартість на всі
види продукції, уряд контролює необгрунтоване підви!
щення цін на сировину, матеріали, готову продукцію і
послуги, що сприяє розвитку малого бізнесу в країні.
У Японії створено клімат найбільшого сприяння ма!
лому бізнесу. Державна підтримка малого та середньо!
го бізнесу в Японії спрямована на зміцнення слабких
економічних місць таких підприємств. На основі закону
"Про основи політики стосовно малих і середніх під!
приємств" (1963 р.) у країні була створена цілісна сис!
тема законодавчого забезпечення всебічної підтримки
малого бізнесу.
На основі існуючого законодавства про підтримку
підприємництва в Японії були створені три державні
фінансові фонди, які займаються фінансовим забезпе!
ченням малого бізнесу: Центральний кооперативний
банк для торговельних і промислових підприємств, На!
родна корпорація з питань фінансування, Державна
корпорація з фінансування малих підприємств [14].
Показовим для України є досвід державної політи!
ки у сфері малого підприємництва постсоціалістичних
країн — Угорщини, Чехії, Польщі. На частку малих під!
приємств Угорщини припадає 99,8 % усіх підприємств.
Вони створюють 50 % ВВП та забезпечують 60 % ро!
бочих місць. Для ефективної співпраці держави з
підприємництвом налагоджено діяльність цілої низки
організаційних структур, до яких належать: Національ!
на Рада розвитку підприємництва, Міністерство еконо!
міки Угорщини, Агентство з розвитку інвестицій та
торгівлі, Угорський банк розвитку, Державне акціонер!
не товариство гарантій, Державний фонд підтримки
інновацій та науково!дослідної діяльності. Державна
підтримка малого підприємництва охоплює цілу низку
економічних стимулів, серед яких пільгове оподаткуван!
ня та пільгове кредитування [15].
Для того, щоб малий бізнес ефективно функціону!
вав в українській економіці і приносив позитивні резуль!
тати так, як він це робить в європейських державах, по!
трібно використати ряд універсальних методів держав!
ного регулювання та стимулювання розвитку малого
підприємництва, зокрема:
— встановлення системи пільг, у тому числі пом'як!
шення податкової політики;
— впровадження спрощеної системи оподаткуван!
ня, бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
— державна підтримка розвитку факторингової та
лізингової діяльності;

— фінансово!кредитна та інвестиційна підтримка;
— забезпечення участі суб'єктів малого підприєм!
ництва у виконанні постачань для державних, регіональ!
них і місцевих потреб;
— розміщення державного замовлення на випуск
продукції та надання послуг сектором малих підпри!
ємств на конкурсній основі;
— удосконалення нормативно!правової бази у
сфері підприємницької діяльності;
— надання достовірної інформації підприємцям про
умови діяльності;
— інформаційно!консультаційне обслуговування, в
рамках якого повинна надаватися допомога з проблем
формування та функціонування малих підприємств. У
розвинених країнах світу держава активно створює
інформаційно!консультаційні центри, які поєднують
урядові структури, підприємницькі асоціації, торго!
вельні палати, банківські установи;
— допомога у матеріально!технічному забезпеченні;
— полегшення доступу до фінансових ресурсів шля!
хом зниження облікової ставки Національного банку
України, стабілізації курсу гривні, вдосконалення та
поширення механізмів гарантування кредитів для мало!
го підприємництва [16].
На сучасному етапі господарювання малий бізнес в
Україні характеризується неоднорідністю і непослідов!
ністю у своєму розвитку і вимагає провадження дієвої
державної політики щодо стимулювання та підтримки з
боку органів центральної та місцевої влади [17].

ВИСНОВКИ
Сучасний стан розвитку малого підприємства в Ук!
раїні та стан державної підтримки цього сектору еконо!
міки потребує належної уваги. Особливості державної
підтримки малого бізнесу у країнах Європи показують
шлях розвитку для України. Державна підтримка мало!
го підприємництва є складовою державної політики, яка
повинна не тільки створювати сприятливі умови для роз!
ширення і покращення стану малих підприємств, а й та!
кож підтримувати їх у господарській діяльності.
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MANAGEMENT OF THE BANK'S ASSETS STRUCTURE
Метою статті є обгрунтування теоретичних аспектів сутності процесу управління структурою
активів, визначення напрямів вдосконалення структури активів комерційного банку. В статті
розглядається сутність процесу управління структурою активів банку, досліджуються основні
цілі цього процесу. Обгрунтовується роль управління активами в забезпеченні фінансової ста
більності банку.
The purpose of the article is to justify the theoretical aspects of the essence of the process of
managing the structure of assets, determine the directions for improving the structure of the assets
of a commercial bank. The essence of the process of managing the structure of the bank's assets is
examined in the article, the main goals of this process are investigated. The role of asset management
in ensuring financial stability of the bank is substantiated.
Ключові слова: активи банку, комерційний банк, управління , фінансова стабільність.
Key words: bank assets, commercial bank, management, financial stability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

О.Н. Колодієв, І.Н. Чмутова, Ю.С. Прозорова, І.О. Губа!
рева, Л.О. Примостка та інші. На думку О.Н. Колодієва,
для досягнення ефективної банківської політики необ!
хідно повною мірою збалансувати темпи зростання ак!
тивів і капіталу [1, с. 172]. Однією з головних проблем,
з якою стикаються невеликі банківські установи, на дум!
ку фінансового аналітика Ю.С. Прозорова [2, с. 55],
є проблема неможливості задоволення попиту вели!
ких позичальників внаслідок недостатності фінансо!
вих ресурсів. Управління активами банку, на думку
І.В. Сало, є одна з основних складових, яка безпо!
середньо впливає на ефективність роботи банківсь!
кої установи та її здатності виживати в конкурент!
ному середовищі. З розвитком банківської системи
це питання стало актуальним через загострення бо!
ротьби за клієнтів та ресурси [4, с.192]. Фундамен!
тальними з цієї проблематики є праці А.М. Гераси!
мовича, Ж.М. Довгань, О.А. Кириченка, Р.І. Тирка!
ло та інших. Питання формування активів, їх вдос!
коналення та управління ними потребують подаль!
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
шого вивчення та вдосконалення. Необхідно краще
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
дослідити процес формування оптимальної структу!
Питання управління банківськими активами роз! ри активів та механізм ефективного управління ак!
глянуті в роботах таких дослідників, як І.В. Ларіонова, тивами банку.
В усьому світі ефективність використання активів
розглядається як один з найважливіших чинників підви!
щення стабільності, надійності, ліквідності та прибут!
ковості діяльності банку. Кризові явища в економіці
України та банківській системі, а також необхідність
забезпечення стабільного функціонування банківських
установ призводить до того, що найбільш тривалою і
важливою стадією аналізу діяльності банку повинна
бути перевірка та аналіз активів банку, ефективне
управління їх структурою, ризиками, що пов'язані із ними.
Це пояснюється тим, що якість активів в значній мірі
обумовлює ліквідність та платоспроможність банка і в
кінцевому рахунку його надійність. Функціонування в
банку інтегрованого управління активами потребує ство!
рення відповідної системи методів та інструментів, що
забезпечать виконання поставлених завдань та прибут!
кової діяльності, оскільки саме вона є метою діяльності
банку як комерційної установи.
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Рис. 1. Основні категорії активів банку

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

За рівнем ризику активи комерційного банку поді!
ляють на п'ять груп, для кожної з яких встановлено
свій коефіцієнт можливості втрати вартості: І група —
0%; II група — 10%; III група — 20%; IV група — 50%;
V група — 100%.
Залежно від того, в чиєму користуванні знаходять!
ся активи банку, тобто по суб'єктам , активи поділяють!
ся так:
а) знаходяться в користуванні самого банку;
б) надані у тимчасове користування іншим суб'єктам
(державі, юридичним особам, фізичним особам — не!
резидентам).
Важливо відзначити, що структура активів по суб'єк!
там показує, наскільки диверсифіковані його вкладен!
ня і в які сектори і галузі економіки банк спрямовує свої
ресурси.
Якість активів полягає в тому, наскільки вони спри!
яють досягненню основної мети діяльності комерційно!
го банку — його прибутковою і стабільної роботи. Фак!
торами, що визначають якість активів банку, є:
— прибутковість активів;
— відповідність структури активів структурі пасивів
за строками;
— ліквідність активів;
— диверсифікація активних операцій;
— обсяг і частка ризикових і неповноцінних активів.
За якістю активи комерційного банку поділяють на:
— повноцінні;
— неповноцінні.
Головна мета управління активами банку складаєть!
ся в найбільш еффективном розміщенні та використанні
власних і залучених коштів банку для отримання найви!
щої прибутку.
До основних принципів банківського менеджменту
при управлінні активами слід віднести такі:
— управління прибутковістю активів;
— диверсифікація активних операцій;
— підтримку раціональної структури активів;
— аналіз ризиків і створення резервів.
Неповноцінним вважається актив, який банк не
може перетворити в грошові кошти за поточною балан!
совою вартістю після закінчення терміну сто погашен!
ня.
До неповноцінним активів належать: прострочена
позичкова заборгованість; векселі та інші боргові зо!

Активами прийнято називати контрольовані органі!
зацією ресурси, використання яких в майбутньому ви!
кличе економічну вигоду. Активи комерційного банку
утворюються в результаті активних операцій, тобто роз!
міщення власних і залучених коштів з метою одержан!
ня доходу, підтримки ліквідності і забезпечення функ!
ціонування банку.
Активи комерційного банку, як і будь!які вкладен!
ня коштів, вирізняються різним рівнем ліквідності, тоб!
то можливістю перетворення в кошти у готівковій та
безготівковій формі, придатні для негайного виконан!
ня банком зобов'язань перед вкладниками й іншими
кредиторами, а також швидкістю, з якою може бути
проведене це перетворення.
Структурою активів банку є співвідношення різних
за якістю статей активу балансу до балансового підсум!
ку. Для того щоб визначити якість активів банку необ!
хідно виділити доцільність структури його активів, ди!
версифікацію активних операцій, обсяг ризикових ак!
тивів, обсяг критичних і неповноцінних активів, а також
ознак мінливості активів.
Аналіз активів банку здійснюється в такій послідов!
ності:
— вивчають динаміку зміни загальних активів, у
тому числі окремих його статей (горизонтальний
аналіз);
— аналізують структуру активів банку за різними
класифікаційними ознаками (вертикальний аналіз);
— з'ясовують структуру активів за дохідністю, що
характеризує ділову активність банку;
— аналізують структуру активів банку за ліквідністю
та ризикованістю.
Для дослідження структури розміщення банківсь!
ких ресурсів застосовують метод групувань. Групу!
вання активів банку здійснюють за такими ознаками:
— видами операцій;
— строками розміщення;
— ступенем ліквідності;
— ступенем ризику;
— впливом на рівень дохідності банку.
За видами операцій активи банку можна поділи!
ти на п'ять основних категорій (рис. 1).
По термінах розміщення:
а) безстрокові;
б) розміщення на термін (до запитання, до 30 днів,
від 31 до 90 днів, від 91 до 180 днів, від 181 до 360
днів, від 1 року до 3 років, понад 3 років).
Рис. 2. Категорії активів комерційного банку
За ступенем ліквідності активи банку поділяють!
за ступенем ліквідності
ся на чотири категорії (рис. 2).
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бов'язання, не сплачені в строк; неліквідні і знецінені
цінні папери; дебіторська заборгованість терміном по!
над 30 днів; нереалізована нерухомість, кошти на ко!
респондентських рахунках в збанкрутілих банках; та ін.
Нині в банківській практиці використовуються три
основних методи управління активами:
— метод загального розподілу коштів або загаль!
ний фонд коштів;
— метод розподілу активів або конверсії коштів;
— науковий метод управління активами.
Метод загального розподілу коштів (загальний
фонд коштів) полягає в тому, що всі залучені кошти бан!
ку розглядаються як єдиний фонд, тобто сукупна сума
банківських ресурсів. Кошти з цього фонду розподіля!
ються в такому порядку:
1) поповнюються первинні резерви (готівку і корес!
пондентський рахунок в Банку Росії);
2) формуються вторинні резерви з числа короткос!
трокових високоліквідних цінних паперів (при даному
підході вторинні резерви є для банку головним засобом
забезпечення ліквідності);
3) кошти фонду йдуть на фінансування всіх обгрун!
тованих заявок на отримання позик, причому портфель
позик не рахується засобом забезпечення ліквідності;
4) після задоволення всіх заявок на позики, що за!
лишилися кошти спрямовуються па купівлю ланцюгових
паперів, насамперед державних, які є джерелом доходів
і, крім цього, поповнюють вторинні резерви в міру того,
як наближається термін їх погашення.
Застосування методу загального розподілу коштів
має ряд недоліків. По!перше, в ньому акцент робиться
на максимізацію високоліквідних коштів, які не дають
необхідного рівня прибутковості, що в перспективі не!
гативно позначиться на фінансовій стійкості банку. По!
друге, не враховується терміновість депозитів різних
видів: депозити до запитання призначені для розра!
хунків, а ощадні та строкові депозити розміщуються для
отримання доходу і мають певні терміни зберігання.
Загальний метод розміщення коштів вважається
ризикованим. Застосовують його в основному великі
банки, які мають у своєму розпорядженні значні ресур!
си і фінансовою стійкістю і, виходячи з цього, можуть
не дотримуватися терміновість вкладів.
Метод розподілу активів (конверсії коштів) базуєть!
ся на тому, що обсяг необхідних банку ліквідних коштів
залежить від джерел залучення фондів, а не термінів. У
застосуванні цього методу використовується розмежу!
вання джерел коштів у координації з нормами обов'яз!
кових резервів і швидкістю їх обігу.
Наприклад, вклади до запитання вимагають більш
високої норми обов'язкових резервів у порівнянні з
ощадними і терміновими вкладами. При цьому швидкість
їх оборотності також вище. Тому кошти за вкладами до
запитання повинні поміщатися переважно в первинні і
вторинні резерви, рідше — в інвестиції.
Метод розподілу активів створить всередині само!
го банку кілька "центрів ліквідності — прибутковості",
які використовуються для розміщення коштів, залуче!
них банком з різних джерел. Такі центри в банківській
практиці отримали назву "банки всередині банку". У
банку ніби існують "банк ощадних вкладів", "банк ос!
новного капіталу", "банк вкладів до запитання". Визна!

Вклади до запитання

Сберегальні вклади

Первинні резерви
Вторинні резерви
Ссуди

Срочні вклади
Інші цінні папери
Акціонерний капітал та
резерви

Будівлі та обладнання

Рис. 3. Метод розподілу активів

чивши, які кошти на їхню прибутковості і ліквідності
включаються до відповідних "банкам", керівництво цьо!
го комерційного банку встановлює порядок їх розмі!
щення. При цьому важливо, що розміщення коштів з пев!
ного "банку" відбувається незалежно від інших "банків"
(рис. 3).
До переваг такого методу слід віднести те, що при
його застосуванні спостерігається координація термінів
між вкладами і їх вкладеннями в активи, а також збільшу!
ються додаткові вкладення в позики та інвестиції, що веде
до підвищення прибутку. Метод дозволяє усунути над!
лишок ліквідних активів, які протистоять ощадним і стро!
ковим вкладам, а також основному капіталу.
Поряд з цим у даного методу є і окремі недоліки.
По!перше, відсутній тісний зв'язок між окремими гру!
пами вкладів і загальної сумою вкладів. По!друге, існує
незалежність джерел коштів від шляхів їх використан!
ня, бо одні й ті ж клієнти вкладають і займають у банку,
якщо банки до цього прагнуть. Крім того, при викорис!
танні цього методу банки виходять з середнього, а не з
граничного рівня ліквідності.
У банківській практиці застосовується також науко!
вий метод управління активами, основу якого становить
використання так званої цільової функції. Банк розра!
ховує вкладення своїх ресурсів, застосовуючи наступ!
ну формулу:
Р(n)=0,02х1+0,03х2+0,05х3+0,06х6+0,08х5+0,09х6,

де Р — прибуток; х — хб — суми інвестування за
державними короткостроковими облігаціями, держав!
ним довгостроковими облігаціями, комерційних позич!
ках, терміновим позиках, споживчим кредитом, іпотеч!
ним кредитом; 2, 3, 5, 6, 8, 9 — відсотки, відповідні цим
видам інвестування.
Використання цього методу орієнтоване на макси!
мізацію прибутку. Науковий метод виходить з припущен!
ня, що при будь!якому рівні ризику, який не пов'язаний
з інвестуванням, банк вкладає кошти, виходячи з мак!
симальних в певному періоді процентних ставок (у цьо!
му випадку це 8 і 9%). Однак банк повинен дотримува!
тися норм регулювання з боку центрального банку, вра!
ховувати вимоги ризик!менеджменту і запити інших
клієнтів.
У зв'язку з цим банк не вкладає всі свої кошти в
активи, де потенційно можливі найвищі доходи (процен!
ти), а розподіляє їх але кількома напрямками. Але знач!
ну частину своїх ресурсів він помістить гуда, де є мож!
ливість отримання більш високих доходів. Такі дії по!
винні забезпечити йому достатній прибуток при
підтримці ліквідності на необхідному рівні.
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— ліквідність і платоспромож!
ність;
— зростання прибутку;
— мінімізація ризиків.
Управління процентним
Забезпечення достатнього
Передбачення обсягу та
Як вже було зазначено, саме
ГЕПом
напрямку зміни
рівня ліквідності
ці
аспекти
є цілями управління ак!
(процентний ризик)
валютних курсів
тивами банку. Тобто в процесі
ефективного управління активами
Забезпечення достатньої
Максимізація прибутку
банку забезпечується його фінан!
величини капіталу для
сова стійкість через вплив на ліквід!
погашення ділових ризиків
ність та ризики. Зв'язок між понят!
тями "управління активами банку"
Рис. 4. Цілі управління активами банку
та "фінансова стійкість банку" про!
Нині всі три методи управління активами викорис! ілюструємо на рисунку 5. На відміну від Литвинюк О.В.,
товуються в світовій банківській практиці. Застосуван! який вбачає, що забезпечення фінансової стійкості
ня кожного методу обумовлено економічною кон'юнк! відноситься до основних завдань процесу управління ак!
турою і положенням банку на ринку. При цьому заува! тивами і пасивами банку [7, с. 228], ми вважаємо, що
жимо, що найбільш ефективним є метод управління ак! ефективне управління активами виступає основою для
тивами на основі цільової функції.
забезпечення фінансової стійкості. А саме забезпечен!
У процесі управління активами перед менеджмен! ня фінансової стійкості будь!якого банку є завданням
том банку ставляться конкретні цілі. При цьому визна! фінансового менеджменту.
чаються довгострокові завдання, шляхи розвитку бан!
Отже, ефективне управління ризиками в процесі
ку, а також комплекс заходів щодо їх реалізації. Цілі інтегрованого управління активами є невідкладним та
визначають вихідні підходи до розвитку банку. Банк має безпосередньо формує базу для виконання інших по!
орієнтуватись на таку діяльність, яка приносить йому ставлених цілей, в тому числі і для забезпечення
прибуток. На основі досліджень літературних джерел фінансової стійкості банку. Інтегроване управління ак!
можно виділити такі цільові орієнтири управління акти! тивами включає управління тільки тими видами ризиків,
вами банку (рис. 4).
які безпосередньо пов'язані із активами банку та мані!
Таким чином, ключовими моментами, які вимагають пуляціями із їх структурою, тобто процентним, валют!
прийняття рішень у процесі управління активами і паси! ним ризиками та ризиком ліквідності. Отже, ефективне
вами є ліквідність, чутливість процентних ставок та ціно! управління ризиками є невід'ємним завданням управлі!
утворення для максимізації прибутку. Всі ці аспекти ння активами, без виконання якого неможливе функці!
взаємопов'язані.
онування банку. При цьому управління цими ризиками
Отже, основними результуючими характеристика! є необхідною умовою, що формує підгрунтя для стійко!
ми, які впливають на фінансову стійкість кожного ко! го фінансового стану будь!якого банку, але є не до!
мерційного банку є:
статнім для забезпечення фінансової стійкості. Оск!
ільки для стабільного функціону!
Управління активами банку
вання банку є необхідним управлі!
ння всіма ризиками банку через ро!
боту ефективної системи ризик!ме!
1. Методи моделювання структури балансу
Інструменти
неджменту. В першу чергу це сто!
2. Методи управління певним ризиком
сується кредитного та операційно!
го ризиків.
Ефективне управління ліквід!
Об’єкт
Структура активів і пасивів банку
ністю є однією з найважливіших
проблем у діяльності кожного ко!
Оптимізована структура активів і пасивів банку
Результат
мерційного банку. Особливо акту!
відповідно до поставлених цілей)
управління
альна вона для українських банків,
адже об'єктивні економічні умови
— банківська криза, нестабільна
ресурсна база, масовий відтік де!
Достатній рівень
Мінімізація валютного
Максимізація
ліквідності
і процентного ризиків)
прибуткуризик)
позитів, нестабільна ситуація з ва!
лютним курсом національної гро!
шової одиниці, обмежений кредит!
но!інвестиційний ринок надзвичай!
но ускладнюють завдання ефек!
Стійкий фінансовий стан
тивного управління ліквідністю.
Динаміку основних активів
банківської
системи України пред!
Фінансова стійкість банку
ставлено в таблиці 1.
Рис. 5. Взаємозв'язок фінансової стійкості банку із процесом
Як бачемо, порівняно з 2014
роком у 2015 році спостерігаємо
управління активами
Цілі управління активами банку
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Таблиця 1. Динаміка активів БСУ, млрд грн
Показник/ дата
Чисті активи
Кредитний портфель
Вкладення в цінні папери
В т.ч. ОВДП
Високоліквідні активи
Офіційний валютний курс UAH/USD, грн
Середня відсоткова ставка за кродитами в національній валюті, %
Середня відсоткова ставка за кродитами в іноземній валюті, %

процес зростання чистих активів і кредитного пор! 1600
тфелю. А вже за підсумками 2015 року чисті акти! 1400
ви банківської системи України вже скоротились
на 4,7% (62,46 млн грн). Водночас станом на 1200
01.01.2017 року чисті активи не суттєво, але збіль! 1000
шились.
800
Одним з ключових чинників коливання обсягу 600
активів банківської системи в досліджуваному пер!
іоді виступає динаміка курсу національної валюти, 400
поряд із виведенням частини комерційних банків з 200
ринку, рухом клієнтських коштів та скорочення кре!
0
дитних портфелів (див. рис. 6).
Високий вплив на коливання курсу націо!
нальної валюти на обсяг активів БСУ пояснюєть!
ся значною часткою активів в іноземній валюті в за!
гальному обсязі (41,8% станом на початок 2017 ро!
ку).
Порівняно з 2015 роком обсяг клієнтського кредит!
ного портфеля скоротився майже на 13 % (149,45 млрд
грн), однак порівняно з 2016 роком станом на 01.01.2017
року — збільшився.
Скорочення загального обсягу кредитногопотфелю
відбувалося внаслідок зменшення протягом року суми
кредитів, наданих фізичним особам. Курсові різниці
також виступають вагомим чинником коливання сукуп!
ного обсягу кредитного портфелю протягом року, оск!
ільки близько половини виданих кредитів номіновані в
іноземній валюті.
Для забезпечення якості активів банку і зниження
ризиковості в діяльності банківських установ необхід!
но дотримуватись основних принципів: не направляти всі
ресурси в однотипні операції або обмеженій кількості
клієнтів; забезпечувати збалансованість між обсягами і
строками залучених коштів та обсягами і строками роз!
міщених коштів; використовувати значну частку корот!
кострокових вкладень в активні операції, тому що у бан!
ка завжди залишається певний "осадок" грошових
коштів для щоденних виплат.
Банківська структура — це віддзеркалення реаль!
ного стану економічного розвитку країни, і, якби капі!
талізація зростала вищими темпами, то перед банками
відкривалися б ширші можливості з розширення обся!
гу активних операцій.
Одним з основних елементів структури управління
банком є система планування, яка включає системи стра!
тегічного та оперативного планування, і зокрема плану!
вання активних операцій банку. Система стратегічного
планування активних банківських операцій має обгрун!
тувати план майбутньої діяльності банку і включати роз!
робку таких питань:
— аналіз ринкових пріоритетів, які визначають на!
прямки розміщення ресурсів;
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Рис. 6. Динаміка Активів БСУ

— аналіз наслідків вибору ринкових пріоритетів
пріоритетів;
— необхідні зміни для реалізації ринкових можли!
востей;
— аналіз умов, у яких буде функціонувати банк;
— оцінка ефекту, який планується одержати в ре!
зультаті реалізації ринкових можливостей.
Нині планування розмірів активів є одним із страте!
гічних завдань банку, тому виділимо ряд чинників, від
яких залежить збільшення активів. Планування зростан!
ня активів у короткостроковій перспективі залежить
перш за все від внутрішніх умов функціонування бан!
ківської установи, оскільки джерелом збільшення ак!
тивів є нерозподілений прибуток. На думку І.В. Ларіо!
нової [5, с. 86], формула для визначення стабільного
зростання активів у короткостроковому періоді має та!
кий вигляд:
G = ROE х (1 ! DR),
де G — рівень зростання активів банку;
ROE — рентабельність капіталу;
DR — коефіцієнт виплати дивідендів.
Якщо приріст капіталу відбувається за рахунок внут!
рішнього джерела вказана залежність може бути вира!
жена і в іншій формулі:
ROА х (1 ! DR)
,
G=
(EQ / TA) — ROА х (1! DR)
де TA — сумарні активи банку;
EQ — акціонерний капітал;
ROА — рентабельність активів.
У довгостроковій перспективі зростання активів
залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх чинників.
Він можливий за рахунок: збільшення нерозподіленого
прибутку, емісії акцій, зміни структури пасивів банку.
Якщо банк припускає поповнювати свій власний капі!
тал за рахунок зовнішніх джерел, то формула приросту
активів прийме такий вигляд:
G = ROА х (1! DR) _+ ЕС/ТА ,
(EQ / TA) — ROА х (1 ! DR)
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де EС — приріст капіталу в абсолютному виразі за
рахунок зовнішнього джерела.
При дослідженні активів банку слід визначити, що
істотного зростання активів можна досягти тільки впро!
довж певного короткого проміжку часу (як правило, за
один рік). Після цього, якщо всі умови для зростання
залишаються на тому ж рівні, значення темпу приросту
активів знижується. У процесі моделювання зростання
активів банку доцільно враховувати такі чинники: рен!
табельність капіталу і нерозподілений прибуток.
Оцінка цих показників дозволяє ухвалювати управ!
лінські рішення відносно:
— структури залучених та інвестованих коштів;
— масштабів діяльності банку;
— контролю за операційними витратами;
— встановлення цін на банківські продукти й по!
слуги;
— способів мінімізації податкових відрахувань бан!
ку.
Таким чином, приріст активів банку залежить від
ефективності управління податками, контролю за ви!
тратами, управління активами, управління ресурсами,
дивідендної політики.
У моделюванні зростання активів додатково доціль!
но враховувати ефект масштабу та ефект розмаху діяль!
ності. Ефект масштабу буває тоді, коли подвоєння об!
сягу послуг банку призводить до менш ніж подвійного
зростання витрат банку. Це зумовлено більш високою
ефективністю використання його ресурсів при наданні
одних і тих самих послуг. Ефект розмаху діяльності
означає, що банк має можливість знижувати операційні
витрати внаслідок більш ефективного використання
деяких ресурсів.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проведений аналіз можемо зробити
такі висновки:
1. З огляду на посилення процесів концентрації у
банківської системі збільшення обсягів активів є стра!
тегічним завданням при плануванні активних банківсь!
ких операцій. Приріст активів банківської установи за!
лежить від ефективності: управління податками, конт!
ролю за витратами, управління активами, управління
ресурсами, дивідендної політики. Якщо один з чотирьох
показників починає знижуватися, менеджменту необхі!
дно провести аналіз ефективності організації роботи в
цій області.
2. Додатково в моделюванні зростання активів до!
цільно враховувати ефект масштабу та ефект розмаху
діяльності.
3. Подальший розвиток активних операцій банків
(перш за все кредитної діяльності), до якого їх підштов!
хує зростання ВВП, може бути обмежений недостатні!
стю капіталу. Щоб зарадити ситуацію необхідно вико!
ристовувати різноманітні джерела поповнення капіта!
лу.
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GLOBAL AND NATIONAL CHALLENGES OF PUBLIC FINANCE TRANSFORMATION
IN UKRAINE
У статті досліджено сучасний стан та проблеми забезпечення стабільності системи публіч
них фінансів в Україні. Здійснено детальний аналіз збалансованості вітчизняної бюджетної си
стеми та системи фондів соціального страхування, запозичень до державного бюджету та ви
трат бюджету на погашення та обслуговування державного боргу. Визначено ключові виклики,
що зумовлюють трансформацію системи публічних фінансів України та викликані кризовим
станом національної економіки та глобальними тенденціями. Показано негативні наслідки та
загрози ендогенних та екзогенних чинників з точки зору посилення проблем стабільності та
збалансованості бюджетної системи. Проаналізовано новітні стратегічні програмні документи
України у сфері публічного управління державними фінансами. Досліджено відповідність дер
жавної фінансової політики України стандартам та критеріям, що використовуються в ЄС та
обгрунтовано заходи щодо адаптації вітчизняної системи публічних фінансів до фіскальних
правил ЄС.
The article examines the current state and problems of ensuring stability of public finance system
in Ukraine. The author analyzes the balance of the Ukrainian budget system and the system of social
insurance funds, the state budget borrowings and expenditures on repayment and servicing of
national debt. The key challenges that determine the transformation of public finance system of
Ukraine and caused by the crisis state of the national economy and global trends are identified. The
negative consequences and threats of endogenous and exogenous factors are pointed out in terms
of increasing stability and budget system balance problems. The newest strategic documents of
Ukraine in the field of public finance management are analyzed. The compliance of state financial
policy of Ukraine with the standards and criteria used in the EU has been explored and the measures
for adapting the domestic system of public finances to the fiscal rules of the EU have been
substantiated.
Ключові слова: публічні фінанси, державний бюджет, бюджетний дефіцит, державний борг, фіскальні
правила ЄС.
Key words: public finances, state budget, budget deficit, public debt, EU fiscal rules.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

багатьох складових соціально!економічної політики.
Сучасний етап розвитку України характеризуєть! Серед них однією з найбільш широких є реформа де!
ся масштабними реформами, які здійснюються у всіх централізації влади, яка накладає відбиток на усі
сферах суспільно!політичного життя і торкаються складові публічної політики та суттєво модифікує
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Рис. 1. Основні показники стану публічних фінансів України
Джерело: дані про виконання державного бюджету України, а також бюджетів Пенсійного фонду України, Фонду державно!
го соціального страхування, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (2013—
2015 рр.), самостійні розрахунки.
Примітка: фонди ЗОДСС — фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

можливості самозабезпечення системи публічних
фінансів країни. Визначений напрямок щодо феде!
ралізації системи публічних фінансів було обрано як
крок до підвищення якості муніципального управлі!
ння, втім, він формує ряд суттєвих викликів для за!
безпечення їх стійкості. Окрім того, суттєвий вплив
на збалансованість бюджетів усіх рівнів мають ек!
зогенні глобальні чинники, які змінюють національ!
не фіскальне середовище та накладають додаткові
вимоги до реформ публічного управління. Потенційні
наслідки глобальної конкуренції та національної
нестабільності загрожують посиленням видатково!
го нав антаже ння на фонди с исте ми публічних
фінансів та скороченням їх ресурсних можливостей,
формуючи таким чином загрозу національній безпеці
країни. Антикризові реформи державної фінансової
політики покликані сприяти адаптації практики Ук!
раїни до чітких фіскальних правил, які використову!
ються в європейських країнах.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми реформування публічних фінансів в Укра!
їні як складової фінансової системи країни широко дос!
ліджувались вітчизняними вченими, серед яких Т. Ку!
ценко, О. Молдован, І. Луніна, І. Розпутенко, В. Федо!
сов, С. Юрій, та ін. В контексті аналізу ефективності
економіки публічного сектору бюджетну систему до!
сліджували О. Длугопольський, А. Мельник, Т. Кізима,
Н. Кравчук, В. Горин та ін. Досвід розвинених країн світу
та їх угрупувань щодо організації національних систем
державних фінансів вивчали Е. Бауманн, У. Бехманн,
Г. Вайланд, С. Гасанов, В. Кудряшов, Р. Балакін, І. Умансь!
кий, Я. Квач, О. Кириленко, Л. Миргородська та ін. На!
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разі поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні
викликає потребу більш детального аналізу потенцій!
них фіскальних викликів для української економіки, що
формуються посиленням глобалізації економічних
відносин та впровадженням нової європеїзованої моделі
публічного управління.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження глобальних та націо!
нальних чинників трансформації системи публічних
фінансів в Україні та обгрунтування заходів щодо за!
безпечення її стійкості у середньостроковій перспек!
тиві.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Система публічних фінансів опосередковує усі
сфери національної економіки та знаходиться на пе!
ретині політичних, економічних та соціальних інте!
ресів. Вона охоплює суспільні відносини, що виника!
ють у процесі утворення, розподілу, перерозподілу
та використання коштів публічних фондів, здійснен!
ня контролю за цим процесом, та регулюються шля!
хом встановлення владних приписів органів держав!
ного управління та/або органів місцевого самовря!
дування. Термін "публічні фінанси" є відносно моло!
дою категорією української науки, активне застосу!
вання якої розпочалось із впровадженням реформи
публічного управління. На відміну від державних
фінансів, які формуються бюджетною системою краї!
ни, публічні фінанси мають більш широке трактуван!
ня та охоплюють усі складові фінансових взаємовід!
носин між державними органами влади, органами
місцевого самоврядування та приватним сектором.
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Рис. 2. Фінансові потоки державного бюджету України:
запозичення та погашення державного боргу
Джерело: дані про виконання державного бюджету України, самостійні розрахунки.

Так, за Т. Куценко [8, с. 63] публічні фінанси охоплю!
ють: бюджетну систему; фінанси підприємств держав!
ної та комунальної форм власності; фінанси в рам!
ках державно!приватного партнерства; діяльність
фінансових корпорацій державних та місцевих
органів влади на внутрішніх та міжнародних ринках,
фінанси спеціальних (цільових) позабюджетних
фондів. Таке розширене трактування спрямоване на
всебічне дослідження причин та наслідків функціону!
вання системи публічних фінансів, глибинне виявлен!
ня проблем забезпечення її стабільності. Втім, реалі!
зація дослідження такого масштабу, базуючись на
даних української статистичної бази, поки що не ви!
являється можливим, тому для подальшого аналізу
публічних фінансів будемо концентруватись на стаб!
ільності бюджетної системи та системи цільових
фондів.
На сьогодні система публічних фінансів Украї!
ни знаходиться у кризовому стані, причини якого
мають замкнене коло проблем. Потреби забезпе!
чення соціальної підтримки та захисту населення в
умовах знецінення реальної купівельної спромож!
ності їх доходів спричинюють щорічне зростання
бюджетних видатків, при цьому необхідність сти!
мулювання реального сектору економіки, детіні!
зації доходів, а також прагнення поглиблення євро!
інтеграційних процесів на засадах самозабезпечен!
ня економічного зростання вимагають від уряду ра!
дикальних змін у напрямі скорочення податкового
тягаря. Так, податковою реформою 2015 року уряд
зменшив кількість податків з 22 до 9 (щоправда,
деякі з них трансформовані за принципом "два в од!
ному"), а 2016 року — скасував єдиний соціальний
внесок для працівників та майже вдвічі скоротив
його загальну ставку (до 22 %). Натомість видатки
державного бюджету упродовж 2013—2016 років
зросли на 70%, що потребує залучення додатко!
вих позичкових коштів. У 2016 році бюджетні за!
позичення, передусім, пов'язані із збільшенням
трансфертів Пенсійному фонду для компенсації
втрат від зниження ставки ЄСВ, підвищенням вит!
рат на житлові субсидії населенню, на обслугову!
вання боргу та органи правопорядку, на армію та
державний апарат.

Найболючішою проблемою вітчизняних публічних
фінансів є їх розбалансованість, що підтверджується ви!
сокими рівнем дефіциту державного бюджету, дефіци!
ту Пенсійного фонду України та державного боргу (рис.
1).
Якщо у 2011 році дефіцит державного бюджету Ук!
раїни складав 1,8% ВВП, то у 2013—2014 роках пере!
вищив 4,5%, а у 2016 році склав 3,1%. Розрив між
власними надходженнями та видаткам спостерігаєть!
ся також і в системі фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування. Найбільший
рівень дефіциту має Пенсійний фонд України (понад
5% ВВП упродовж 2011—2015 років та 6,4% у 2016
році), натомість розрив між власними доходами та ви!
датками усіх інших фондів загальнообов'язкового дер!
жавного соціального страхування (включаючи страху!
вання на випадок безробіття) становить менше 0,3%
ВВП.
Така фінансова неспроможність головних публі!
чних фінансових фондів України поряд із різким зни!
женням державних резервів спричинила збільшен!
ня рівня заборгованості країни. На кінець 2016 року
державний та гарантований державою борг України
становив 70,97 млрд дол. США, з них 50,8% припа!
дає на державний зовнішній борг, а 34,8% — на дер!
жавний внутрішній борг. Гарантований борг стано!
вив 14,5% загальної суми прямого і гарантованого
державою боргу. Порівняно з 2013 роком величина
державного і гарантованого боргу збільшилася в 3,3
рази. Основними причинами таких змін є фінансуван!
ня державного бюджету за рахунок державних за!
позичень, капіталізацією державних банків, в тому
числі у зв'язку з переходом у державну власність
ПАТ КБ "ПриватБанк" та наданням кредиту Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, а також деваль!
вація національної валюти. Загалом з 2013 року по
2016 рік державний борг збільшився більш ніж вдвічі
із 40,2 до 85,3% ВВП [5, с. 47]. Між тим, за виснов!
ками ОЕСР граничний рівень державного боргу для
країн з ринками, що формуються, складає лише 30—
50% ВВП, а для розвинутих країн — 70—90% ВВП
[1, с. 23].
Негативною тенденцією в умовах кризового стану
публічних фінансів України також стало постійне пере!
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Рис. 3. Витрати бюджету на погашення та обслуговування державного боргу в Україні
Примітка: дані за 2015 рік із урахуванням реструктуризації зовнішнього боргу.
Джерело: побудовано за даними [5, с. 46].

вищення запозичень до державного бюджету над пога!
шеннями державного боргу (рис. 2).
Упродовж 2011—2016 років потоки запозичень
до державного бюджету збільшились у 3,8 рази, при
цьому потоки погашень державного боргу — лише у
2,4 рази. Таке відставання більшою мірою виявляєть!
ся щодо внутрішніх запозичень, обсяг яких за цей
період збільшився у 4,8 рази, водночас обсяг пога!
шення боргу за внутрішніми джерелами зріс у 3,2
рази. Стабілізація макрофінансового середовища в
Україні у 2016 році дозволила збільшити обсяги роз!
міщення як гривневих, так і валютних ОВДП на внут!
рішньому ринку. Зокрема, від розміщення гривневих
ОВДП до бюджету надійшло 37,0 млрд грн. Із загаль!
ної суми внутрішніх державних запозичень 246,4 млрд
грн безпосередньо на фінансування дефіциту держав!
ного бюджету надійшло 117,2 млрд грн, а ОВДП вар!
тістю 129,2 млрд грн було спрямовано на викуп фінан!
сових активів [5, с. 43].

Загальний обсяг виплат з погашення й обслугову!
вання державного боргу у 2016 році сягнув 208,8 млрд
грн, при цьому видатки на обслуговування державного
боргу склали 97,4 млрд грн Упродовж 2013—2016 років
видатки на обслуговування державного боргу збільши!
лися з 2,3 до 4,1% ВВП, а їх частка у сумарних видат!
ках державного бюджету за цей самий період збільши!
лася з 8,5% до 14,2% (рис. 3). Обсяг платежів за дер!
жавним боргом (з урахуванням сум погашення) віднос!
но ВВП збільшився з 7,5% у 2013 році до 8,8% у 2016
році. Питома вага платежів за державним боргом у вит!
ратах бюджету (які формуються з видатків, надання
кредитів, погашення державного боргу і придбання
цінних паперів) зменшилася з 23,3 % у 2013 році до
22,4% у 2016 році. За висновками Інституту бюджету та
соціально!економічних досліджень, реструктуризація
зовнішнього державного боргу у 2015 році дозволила
деякою мірою розвантажити бюджети 2015—2016
років, тому сумарні виплати на погашення і обслугову!
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Рис. 4. Збалансованість державного та місцевих бюджетів в Україні, млрд грн
Примітка: доходи і видатки державного і місцевого бюджетів в Україні (без урахування міжбюджетних трансфертів).
Джерело: дані про виконання державного та місцевих бюджетів України, самостійні розрахунки.
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Таблиця 1. Сучасні виклики системи публічних фінансів України
Сфера
впливу
Виробнича

Фінансова

Соціальна

Демографічна

Адміністративна
Політична

Національне середовище
Негативні наслідки та
Чинники
загрози
Кризовий стан
Обмеження бази
виробничої сфери.
оподаткування
Високий рівень тінізації
як джерела доходів
економіки.
бюджету.
Низький рівень
Орієнтація бізнесу на
інвестування.
отримання трансфертних
Домінування бізнесу з
платежів
низькою доданою
вартістю
Нестабільність курсу
Неможливість
національної валюти.
середньострокового
Низька частка
прогнозу витрат на
довгострокових
погашення позик, у т.ч. в
депозитів.
іноземній валюті.
Висока процентна ставка
Високі витрати на
обслуговування позик
Високий рівень бідності
Зростання потреби у
населення.
трансфертних платежах.
Низький рівень оплати
Обмеження бази
праці.
оподаткування як
Занижені соціальні
джерела доходів
гарантії держави
бюджету.
Висока чутливість витрат
бюджету до інфляційних
процесів
Перевищення темпів
Скорочення бази
смертності над
оподаткування як
народжуваністю
джерела доходів
населення.
бюджету
Скорочення частки
працездатного населення.
Міграційний відтік
Реформа системи
Неможливість
публічного управління
середньострокового
прогнозу витрат на
державний апарат
Криза владних інтересів
Неузгодженість заходів,
що впроваджуються
різними органами влади.
Фіктивність
впроваджуваних реформ

Глобальне середовище
Негативні наслідки та
Чинники
загрози
Підвищена мобільність
Конкуренція податкових
факторів виробництва.
притулків, що обумовлює
Посилення податкової
зниження державних
конкуренції. Структурна
надходжень.
інфляція
Зростання витрат на
посилення
стабілізаційних заходів
Підвищена мобільність
інвестиційного капіталу.
Донорська допомога
міжнародних організацій

Загроза втечі капіталу.
Зростання витрат на
впровадження
стабілізаційних заходів.
Залежність від
міжнародних кредитів

Поширення міжнародних
соціальних стандартів.
Посилення нерівності
розподілу доходів

Підвищення
навантаження на бюджет
через державні гарантії

Підвищена мобільність
кваліфікованої робочої
сили та соціально
вразливих верств

Зростання витрат на
впровадження
стабілізаційних заходів

Впровадження
міжнародних стандартів
державної служби

Середньострокове
зростання витрат на
упровадження стандартів

Дорадчий вплив
міжнародних інституцій.
Верховенство
міжнародного права

Посилення залежності від
міжнародних інституцій.
Часткова втрата
національного
суверенітету

Джерело: складено автором.

вання боргу в 2016 році приблизно відповідали обсягу
виплат у попередні роки [5, с. 46].
Окремої уваги потребує проблема самодостатності
місцевих бюджетів в Україні. Більшість видатків місце!
вих бюджетів традиційно спрямовується на соціальну
сферу, зокрема на освіту, охорону здоров'я, соціаль!
ний захист та соціальне забезпечення, при цьому част!
ка останніх зазнала найбільшого зростання упродовж
останніх років. Зокрема на допомогу у вирішенні жит!
лового питання у 2016 році з місцевих бюджетів було
спрямовано понад 40,3 млрд грн проти 14,1 млрд грн у
2015 році, що використовувалось на виплату пільг та
житлових субсидій [5, с. 75].
Загальний рівень перерозподілу ВВП через місцеві
бюджети у 2016 році України становив 14,7%. За таких
масштабів місцевих бюджетів видатки місцевих бюд!
жетів перевищують їх власні надходження майже на
50%, що покривається за рахунок міжбюджетних транс!
фертів (рис. 4).
У 2013—2016 роках загальний обсяг міжбюджет!
них трансфертів становив 30—40% видатків державно!
го бюджету, або 45—50% видатків місцевих бюджетів.
У 2016 році обсяг видатків місцевих бюджетів (без ура!
хування коштів, що передаються з місцевих бюджетів
до державного бюджету) склав 346,2 млрд грн, а його

частка у зведеному бюджеті перевищила 41%. Такий
високий рівень міжбюджетного перерозподілу коштів
спричиняє їх розпорошення між різними рівнями бюд!
жетної системи, уповільнення цільового використання
та високі витрати на обслуговування їх обігу, що наразі
призводить до обмеження потенційного рівня їх ефек!
тивності.
Відповідно до Звіту Світового банку про ефек!
тивність управління державними фінансами у 2015 році
[7] рівень передбачуваності державного бюджету був
нижчим за середній рівень для країн Східної Європи та
Центральної Азії з рівнем доходу вище середнього.
Обсяг отриманих доходів порівняно з прогнозованим
обсягом у 2012 році зменшився на 4%, а у 2013 і 2014 ро!
ках — відповідно на 7 і 10 %. Значними також є розбі!
жності між плановими та фактичними видатками за ок!
ремими категоріями функціональної та економічної кла!
сифікації.
Незважаючи на зростання масштабів перерозпо!
ділу через систему публічних фінансів, діюча в Ук!
раїні практика її функціонування є низькорезульта!
тивною з точки зору її впливу на соціально!економ!
ічний розвиток. Досліджуючи причинно!наслідкові
взаємозв'язки, що виникають в процесі формуван!
ня та використання коштів публічних фондів, необ!
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хідно враховувати чинники, що формуються як на
національному рівні — у середовищі взаємодії дер!
жавного та приватного секторів, так і на наднаціо!
наль ном у рів ні — в ре зу льта ті міжде ржа в ної
співпраці, впливу міжнародних організацій чи інтег!
раційних угруповань (табл. 1).
Загальний спектр чинників, що визначають транс!
формацію системи публічних фінансів, нами згрупова!
но за виробничою, фінансовою, соціальною, демогра!
фічною політичною та адміністративною сферами
впливу, кожна з яких має специфічні канали їх прояву
як на національному, так і на наднаціональному рівнях.
Чинники, що діють на національному рівні, передусім,
пов'язані з кризовим станом функціонування вітчизня!
ної економіки та публічного управління та відобража!
ють різні аспекти його прояву. Зокрема до них нале!
жать умови, що визначають низьку ефективність та
продуктивність виробничих процесів, посилення соц!
іальних ризиків, демографічні пастки та управління сус!
пільними інтересами. Їх дія спричиняє недоотримання
доходів бюджетною системою внаслідок звуження
бази оподаткування, збільшення бюджетних витрат
через розростання кількості соціальних трансфертів
та потреби у обслуговуванні боргу, а також ускладнен!
ня середньострокового управління їх обсягами під
впливом системної неузгодженості та фіктивності ре!
форм. Серед основних проблем бюджетної системи,
які наразі деформують заходи публічного управління
в Україні, виділимо такі:
— високий рівень субординованого державного
зовнішнього боргу України за слабкої економіки та не!
стачі ресурсів для його обслуговування, що загрожує
зовнішнім і внутрішнім дефолтом;
— хронічна незбалансованість державного та
місцевих бюджетів, що зумовлюється відсутністю
ефективної політики бюджетного планування, не!
відповідністю видаткової та дохідної частин держав!
ного бюджету;
— укорінення корупційних механізмів в системі пуб!
лічного управління, що пов'язано зі сформованою олі!
гархічно!чиновницькою моделлю інституційного устрою
та її зміцненням, незважаючи на активний розвиток гро!
мадянського суспільства ("третього сектору" публічно!
го управління);
— висока залежність дохідної частини бюджетів від
податкових надходжень, зокрема від непрямих по!
датків, доходів від приватизації та продажу конфіско!
ваного майна;
— несправдження середньострокових заходів та
реформ щодо наповнення дохідної частини бюджетів,
зокрема щодо очікуваного впливу податкових реформ
на розширення бази оподаткування та збільшення на цій
основі податкових надходжень;
— загострення соціальних ризиків, що одночасно
стає причиною та наслідком посилення вимог щодо
бюджетних витрат та їх нездатності запобігти наростан!
ню соціальних конфліктів;
— інституційна та економічна неспроможність
місцевих бюджетів, що формує їх високу фінансову за!
лежність від загальнодержавних надходжень.
Вплив екзогенних чинників на структуру та збалан!
сованість публічних фінансів, з одного боку, посилює
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дію національних ендогенних умов, а з іншого — їх мо!
дифікує. Поряд із загальновизнаними перевагами гло!
балізації, такими як кращий розподіл ресурсів, вища
продуктивність і рівень життя, а також більший доступ
до іноземних товарів і послуг, поширеною також є дум!
ка, що вона спричиняє посилення соціальної нерівності,
збільшує потребу у державному регулюванні, та водно!
час зменшує спроможність уряду втручатися через змен!
шення наявності фінансових ресурсів. Широкі можли!
вості мобільності факторів виробництва створюють
додатковий конкурентний тиск не лише на бізнес!рин!
ки, але і на публічні бюджети незалежно від їх рівня та
цільового призначення. Наразі відбувається посилення
податкової конкуренції між юрисдикціями різних країн
для залучення прямих іноземних інвестицій, експонен!
ційне зростання електронної комерції, інтенсифікація
переміщення факторів виробництва та посилення заг!
рози податкових притулків.
Втеча капіталу та робочої сили до інших регіонів,
які пропонують кращі умови та результати економічної
діяльності, спричиняє подвійне звуження національної
бази оподаткування через недоотримання як доходів
економічних суб'єктів, так і їх потенційного мультипліка!
тивного приросту. Євроінтеграційні процеси України
накладають додаткове навантаження на публічні витра!
ти, адже запровадження вимог і стандартів Угоди про
асоціацію з ЄС потребує додаткових фінансових коштів.
Окрім того, неможливість кількісного середньостроко!
вого прогнозу наслідків реалізації таких реформ усклад!
нює управління потоками доходів та видатків публічних
фондів. Зниження державних надходжень може ще
більшою мірою посилити проблему бюджетного дефі!
циту країни.
За висновками експертів Департаменту економічних
та соціальних справ ООН, представлених у звіті "Глоба!
лізація та нові виклики публічних фінансів" [2, с. 2], за
останні роки сформувалась невдоволеність надмірним
збиранням доходів урядами. Посилення глобальної кон!
куренції між юрисдикціями зумовлює втечу бази опо!
даткування до інших регіонів, а місцевій владі для стя!
гування податків все частіше залишаються лише неру!
хомі джерела, які формуються найбільш уразливими (а
тому і нерухомими) групами населення: бідними, мало!
освіченими, переважно сільським населенням або пен!
сіонерами похилого віку. Такі території широко вико!
ристовують трансферти та субсидії, але у їхньому ви!
падку джерелом фінансування заходів соціального за!
хисту стає оподаткування людей, що мають низький
рівень доходів. Як наслідок, у цих громадах не відбу!
деться реального, соціально рівноправного трансферу
ресурсів, а їх перерозподільчі програми лише переміщу!
ють кошти від однієї бідної особи до іншої. Не вирішу!
ють проблему стабільності бюджетних надходжень та!
кож інші "нестандартні" способи урядів щодо розши!
рення їх ресурсної бази. Нові "вигадані" податки гене!
рують політичну опозицію, а іноді навіть оголошуються
неконституційними, а приватизація державних активів
як обмеженим у терміні джерелом доходу.
В умовах глобалізації економічних відносин поси!
лення конкуренції між органами влади різних регіонів
за джерела наповнення їх бюджетів спричиняє транс!
формацію моделі публічних фінансів у напрямі відхо!
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Таблиця 2. Адаптація стандартів публічних фінансів ЄС в практиці України
Критерій
Державні
фінанси

Стандарт в ЄС
Державний бюджет з позитивним або
нульовим сальдо, у виняткових
випадках - дефіцит не більше 3% від
ВВП станом на кінець фінансового
року. Державний борг не повинен
перевищувати 60% від ВВП на кінець
фінансового року або стійко
наближатися до цього рівня

Дефіцит
бюджету

Досягнення разом із граничним
показником дефіциту бюджету в 3 %
ВВП середньострокової бюджетної
мети — збалансованого бюджету
Щорічне скорочення на одну
двадцяту державного боргу країнами,
квота державної заборгованості яких
перевищує 60 % ВВП
Запровадження ступінчатої,
автоматизованої системи штрафів
Запроваджене до національної
системи права та може бути
предметом скарги в Європейському
суді. На країни, що ігнорують його,
накладається штраф до 0,1 % ВВП

Щорічне
скорочення
боргу
Система
штрафів
Боргове гальмо

Структурний
дефіцит

У річному вимірі не повинен
перевищувати 0,5 % ВВП, окрім тих
випадків, коли частка державної
заборгованості значно менша від 60%
ВВП

Стандарт України
Відношення сальдо поточного
рахунку платіжного балансу до
ВВП: від -1% до 1%.
Відношення ВВП (за ПКС) на одну
особу до середньосвітового
значення: не менше 100%.
Відношення сальдо торговельного
балансу до загального обсягу
зовнішньої торгівлі: не більше 5 %
Відношення дефіциту / профіциту
державного бюджету до ВВП: не
більше 3 %

Заходи щодо адаптації
Реформування бюджетної сфери
(скорочення дотацій,
необгрунтованих окладів,
поліпшення внутрішнього й
зовнішнього фінансового контролю,
державні закупівлі)

Для виконання стандарту необхідний
жорсткий контроль та санкції за його
порушення

Відсутній

Запровадження щорічного
скорочення державного боргу

Відсутній

Стандарт не підлягає адаптації, а має
бути впроваджений в повному обсязі
В Україні доцільно також
запровадити інструмент контролю
дотримання фіскальних правил,
подібний до німецького боргового
гальма, та відповідні заходи
регулювання
На випадок відхилення від правил
слід передбачити автоматичний
механізм коригування з визначенням
відповідних бюджетних процедур

Відсутній

Відсутній

Джерело: складено автором на основі [3; 4; 6].

ду від традиційних короткострокових, у тому числі по!
даткових, ресурсів, та запровадження довгострокових
угод щодо створення суспільних благ для населення
на засадах залучення приватного сектору. Саме публ!
ічно!приватні партнерства наразі стають ключовим пер!
спективним рішенням проблеми фінансової забезпе!
ченості діяльності як центральних урядів, так і місце!
вих органів влади, сприяючи "політично коректному"
скороченню масштабів публічних фінансів та забезпе!
чуючи "осуспільнення" (на відміну від чистої привати!
зації) суспільних послуг незалежно від того, чи є їх
фінансування державним чи приватним. Необхідною
умовою для досягнення успіху такої діяльності є виз!
начення її стандартів, вартості, та публічно!приватних
агентів. Водночас, публічно!приватне партнерство в
реалізації суспільних проектів стає виправданим лише
у тому випадку, якщо воно гарантує більш ефективний
розподіл ресурсів, ніж розподіл, що здійснюється
лише державною установою. Світова практика пока!
зує недотримання цього правила, адже агенти публіч!
но!приватного партнерства також схильні до коруп!
ційних дій, зокрема, при оцінці активів та встановленні
механізмів відшкодування витрат [2, с. 3]. Тому обо!
в'язковою умовою захисту публічних інтересів стає
сильний зовнішній аудит дотримання стандартів та вар!
тості "публічного простору" з чітко визначеними кри!
теріями та індикаторами.
Поширення практик публічно!приватного партнер!
ства при створенні суспільних благ має також інший на!
слідок для системи публічних фінансів. Поряд із вирі!
шенням проблеми наповнення бюджетних фондів, за!
лучення приватного сектору до реалізації державних
проектів одночасно сприяє перенесенню акценту управ!
ління виробництвом суспільних благ із загальнонаціо!

нального рівня на локальний, де безпосередньо впро!
ваджуються заходи. Виникає потреба децентралізації
управлінської діяльності органів влади з метою забез!
печення більш тісної та змістовної співпраці та ефектив!
ного контролю реалізації проектів публічно!приватно!
го партнерства. Такі зміни супроводжуються також по!
ширенням з початку ХХІ ст. у світовій економічній прак!
тиці концепції нового публічного управління, яка про!
пагує використання державними інституціями методи
управління, властиві для приватного корпоративного
сектору, адже вони орієнтовані в першу чергу на суттє!
ве підвищення гнучкості прийняття рішень, зменшення
ієрархічності, перенесення повноважень на нижчий
рівень та посилення зворотного зв'язку.
Наразі Україна також перебуває на стадії транс!
формації системи публічних фінансів, яка відбуваєть!
ся під впливом впровадженням реформи системи пуб!
лічного управління та децентралізації влади. Страте!
гія реформування державного управління України на
2016—2020 роки [10] передбачає нові підходи до
стратегічного планування, формування і координації
політики, організації державної служби та управлін!
ня людськими ресурсами, формування системи
підзвітності, надання адміністративних послуг на за!
садах зниження адміністративного навантаження, за!
безпечення якості надання послуг та впровадження
електронного урядування, а також зміну концепції уп!
равління державними фінансами.
Децентралізація є одним із фундаментальних поло!
жень нової моделі публічного управління. Відповідно до
Закону України "Про добровільне об'єднання терито!
ріальних громад" [9] у 2015 році розпочато процес доб!
ровільного об'єднання територіальних громад сіл, се!
лищ, міст. Закономірно, що цей процес супроводжуєть!
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ся передаванням органам місцевого самоврядування
адекватних фінансових джерел, оскільки без розширен!
ня фінансової бази їх політика набуватиме лише фіктив!
ного значення. За відсутності достатніх коштів місцеві
органи не спроможні забезпечувати соціально!еконо!
мічний розвиток їх територій, не мають політичної ваги
у вирішенні питань регіональної політики, натомість го!
ловну роль продовжує відігравати центральна влада.
Водночас фіскальна децентралізація сприяє підвищен!
ню ефективності використання бюджетних коштів та
зменшенню обсягів корупції та нецільового їх викорис!
тання.
Від початку впровадження реформи децентралізації
уряд України акцентує на тому, що місцеві бюджети
отримують значний приріст доходів. Йдеться переваж!
но не про передачу додаткових джерел доходів, а про
зростання тих, що вже є у розпорядженні місцевих бюд!
жетів, зокрема єдиного податку та податку з доходів
фізичних осіб, що стало можливим завдяки централь!
ному рішенню щодо підвищення ставок цих податків та
розширення бази оподаткування. Разом із зростанням
доходів місцеві бюджети отримують і нові повноважен!
ня щодо фінансування окремих сфер (зокрема профе!
сійно!технічна освіта) за кошти власних доходів, а не
за рахунок дотації з державного бюджету як це здійсню!
валось раніше. При цьому доходи об'єднаних територі!
альних громад зростають швидше, ніж доходи місце!
вих бюджетів, що сприяє посиленню їх бюджетної са!
мостійності та фінансової незалежності.
Прогресивним кроком в Україні стало прийняття
Стратегії реформування системи управління державни!
ми фінансами на 2017—2020 роки [11], метою якої виз!
начено побудувати сучасну та ефективну систему управ!
ління державними фінансами, яка здатна надавати якісні
державні послуги, ефективно акумулюючи ресурси та
розподіляючи їх відповідно до пріоритетів розвитку
держави у середньо! та довгостроковій перспективі.
Вона відображає міжнародні зобов'язання України
відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
спільної з МВФ програми в рамках механізму розши!
реного фінансування (EFF), умов бюджетної підтримки
та макрофінансової допомоги ЄС. Основними завдан!
нями даного документу стали: повноцінне впроваджен!
ня стратегічного та середньострокового бюджетного
планування; запровадження дієвої системи планування
і оцінювання виконання державного бюджету; підви!
щення ефективності державних видатків завдяки про!
веденню комплексного аналізу доцільності та ефектив!
ності видатків і зміни підходів до їх здійснення шляхом
переходу від утримання установ до надання якісних дер!
жавних послуг; підвищення якості та ефективності адм!
іністрування податків і зборів та рівня дотримання ви!
мог податкового законодавства; посилення контролю
за фіскальними ризиками та здійснення заходів для їх
мінімізації; забезпечення стратегічного розподілу та
проведення моніторингу державних інвестицій; підтрим!
ка процесу бюджетної децентралізації; підвищення
рівня управлінської підзвітності та ефективності внут!
рішнього контролю та аудиту в органах влади на цент!
ральному та місцевому рівні.
Водночас державна фінансова політика України все
ще залишається неузгодженою з практикою країн ЄС,
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оскільки не застосовує ряд обов'язкових для них обме!
жувальних правил (табл. 2).
З огляду на основоположні норми Договору про
функціонування ЄС Європейська комісія вимагає від
країн!учасниць дотримуватися помірного рівня дефіциту
(3 % ВВП) і боргу (60 % ВВП) та забезпечувати сильну
бюджетну позицію для протистояння кризовим шокам.
Окрім того, відповідно до Пакту стабільності та зрос!
тання передбачається облік бюджетної інформації на
основі чітких стандартів, дотримання яких контролюєть!
ся Європейською службою статистики (Eurostat). До
держав, які подають недостовірні статистичні дані щодо
дефіциту бюджету та державного боргу, можуть бути
застосовані штрафні санкції (до 0,2 % річного обсягу
ВВП у ринкових цінах).
Впроваджувані в українську практику фіскальні пра!
вила ЄС повинні охоплювати як процес бюджетного/
фінансового планування, так і виконання бюджету. Ра!
зом із додержанням фінансово!політичних критеріїв
вони мають спрямовуватися на розроблення середньо!
строкової бюджетної мети та передбачати конкретні
механізми її реалізації в державному секторі. Дотриман!
ня жорстких обмежень розміру державного дефіциту
та державного боргу є неможливим без впровадження
середньострокового бюджетного планування, покра!
щення якості макроекономічних прогнозів та приведен!
ня обліку фінансових ресурсів публічного сектору до
європейських стандартів.

ВИСНОВКИ
Державна політика щодо забезпечення довгостро!
кової збалансованості системи публічних фінансів в
Україні потребує розробки комплексного довгостроко!
вого стратегічного плану заходів, заснованого на нау!
ковообгрунтованій концепції та стратегічної програми
розвитку країни, що сприятиме узгодженості бюджет!
них рішень з пріоритетами соціально!економічного про!
гресу. Реформа управління бюджетною системою по!
винна забезпечити збільшення бюджетної прозорості
на основі зміцнення бюджетних механізмів, вимірюван!
ня результатів досягнення цілей, державного бухгал!
терського обліку та аудиту ефективності, покращення
державної служби та певною мірою свободи, наданої
бюджетним установам. Успішна реформа державного
фінансового менеджменту також потребує забезпечен!
ня зовнішнього середовища бюджетної системи, а саме:
макроекономічного контролю фіскальної рівноваги,
визначення пріоритетів витрат, послідовної правової та
регуляторної бази, бюджетної прозорості. Нова модель
публічного управління вимагає активізації суспільних
ресурсів та участі громадських організацій у процесі
розробки політики. Наявність, якість та доступність
інформації та фінансових даних є важливими для роз!
ширення можливостей громадян та їх участі у процесі
прийняття рішень, що може бути реалізовано за раху!
нок більшої прозорості та ефективної системи під!
звітності.
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INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS
У статті розкрито проблематику розвитку сільських територій України, розроблено шляхи підви
щення рівня багатофункціональності в сільській місцевості, обгрунтовано стратегічне значення
сільського розвитку в цілому.
Досліджено багатофункціональний розвиток сільських територій, який є важливою складовою
нарощування потенціалу, оскільки завдяки цьому збільшується чисельність тих видів несільсько
господарської діяльності, де впровадження інновацій відбувається швидше та ефективніше, ніж у
аграрному секторі економіки. Крім того, багатофункціональний розвиток сільських територій ство
рює умови для максимальної реалізації синергетичного ефекту у функціонуванні економіки сільських
територій регіону, що сприяє підвищенню їх інвестиційної привабливості.
The article deals with the problems of rural areas development in Ukraine, ways of increasing the level
of multifunctionality in rural areas have been developed, the strategic importance of rural development
in general has been justified.
The multifunctional development of rural areas, which is an important component of capacity building,
is explored as a result of which the number of nonagricultural activities increases, where the introduction
of innovations takes place faster and more efficiently than in the agrarian sector of the economy. In
addition, multifunctional development of rural territories creates conditions for maximal realization of
synergistic effect in the functioning of the economy of rural areas of the region, which contributes to
increase their investment attractiveness.

Ключові слова: сільські території, розвиток, інфраструктура, сфера послуг, диверсифікація, багато
функціональність.
Key words: rural areas, development, infrastructure, services, diversification, multifunctionality.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На сьогоднішній день проблематика розвитку
сільських територій незмінно знаходиться у центрі уваги
вітчизняних політиків, вчених!економістів, господарників,
громадських діячів, експертів, оскільки в соціально!еко!
номічному житті України сільські території займають особ!
ливе місце.
В Україні сільські території традиційно пов'язуються
з агровиробництвом, тоді як розвинені країни характери!
зуються інтегрованим сільським розвитком. З огляду на
загальносвітові тенденції збільшення важливості аграрно!
го сектора в умовах світової продовольчої безпеки, сьо!
годні вже не залишається жодних сумнівів у тому, що кон!
цепція сільського розвитку є набагато ширшою порівняно
з концепцією аграрного розвитку. В умовах сучасної еко!
номіки на регіональному рівні управління необхідно вико!
ристовувати диференційований підхід, який дозволяє вра!
ховувати індивідуальні особливості функціонування
сільських територій і поселень. Водночас недосконалість
національної методології стратегічного планування та про!
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гнозування розвитку сільської місцевості на субрегіональ!
ному (муніципальному) рівні, відсутність системності до ви!
ділення пріоритетів розвитку сільських територій створює
необхідність постійного пошуку методичних підходів до
вирішення цієї актуальної проблеми.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми розвитку сільських територій висвітлю!
вались у дослідженнях В. Андрійчука, О. Бородіної, В. Зі!
новчука, Т. Осташко, Б. Пасхавера, І. Прокопи, П. Саблука,
В. Юрчишина та ін. Проблематикою формування та реалі!
зації заходів Спільної аграрної політики (САП) ЄС займа!
лись такі вітчизняні дослідники, як С. Дем'яненко, Т. Зін!
чук, О. Могильний, С. Кваша, К. Кваша, В. Білозубенко
та ін.
Перелічені науковці не тільки з позицій сьогодення
переосмислили класичні категорії соціально!економічно!
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го розвитку українського села, але й ввели в економічний
обіг ряд новацій, зміст і особливості яких стали предме!
том дискусій. Але, незважаючи на посилену увагу науковців
до проблем села, ще недостатньо повно досліджені питан!
ня, пов'язані з виявленням альтернативи сільському гос!
подарству на цих територіях, які і потребують подальшого
висвітлення.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є дослідження проблем розвитку сіль!
ських територій України та розробка шляхів підвищення
рівня багатофункціональності в сільській місцевості, об!
грунтування стратегічного значення сільського розвитку в
цілому.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На сучасному етапі розвитку економіки Україна має
розгалужений сільськогосподарський комплекс, який зда!
тен забезпечити виробництво конкурентоспроможної аг!
рарної продукції. Але протягом 90!х років минулого сто!
ліття розвиток сільського господарства України характе!
ризувався глибоким економічним спадом, лише починаю!
чи з 2000 р. ситуація почала стабілізуватися. В останні роки
Україна займає лідируючу позицію з експорту зернових
[1].
Незважаючи на позитивні зрушення, в сільському гос!
подарстві України існує ще багато невирішених проблем.
Зокрема основним видом виробництва на сільських тери!
торіях залишається аграрне виробництво, але нерозвине!
ними є несільськогосподарські види діяльності. Це поси!
лює кризові тенденції в розвитку сільських територій, ак!
тивізує процеси міграції працездатного сільського населен!
ня до міст. Державна політика розвитку сільських тери!
торій повинна забезпечувати формування сприятливого
інституційного, організаційного та економічного середо!
вища на загальнонаціональному та регіональному рінях,
стимулювати налагодження дієвих механізмів залучення
вітчизняних і закордонних інвестицій у сільську місцевість,
а також створювати комфортні умови для проживання і
роботи мешканців українського села. Тому обов'язковим
компонентом розвитку сільських територій є розвиток
інфраструктури.
Інфраструктура (від лат. infra — "нижче", "під" та лат.
structura — "будівля", "розташування") — сукупність га!
лузей та видів діяльності, що обслуговують економіку, ви!
робництво (транспорт, зв'язок, комунальне господарство,
загальна і професійна освіта, охорона здоров'я та ін.).
Інфраструктура включає основні споруди і послуги, зок!
рема, системи каналізації, водопостачання, електропоста!
чання, від яких залежить розвиток як окремих населених
пунктів, так і економіки в цілому, а також будівництво доріг,
каналів, портів, мостів, летовищ, складів, енергетичного
господарства, систем зв'язку, водопостачання, каналізації
тощо [2, с. 153].
Призначення інфраструктури та її роль у забезпеченні
розвитку сільських територій обумовлюється тим впливом,
який здійснюють вищеназвані об'єкти на функціонування
сільської економіки. Інфраструктура не тільки організовує
ділові відносини, сприяє реалізації її учасниками інтересів,
а й зумовлює спеціалізацію суб'єктів економіки на основі
диференціації зайнятих ними ринкових ніш, спрощує юри!
дичний та екологічний контроль, державне і громадське
регулювання ділової практики. Інфраструктурна діяльність
забезпечує єдність і нерозривність відокремлених у про!
сторі і часі процесів виробництва матеріальних компонентів

сільського господарства. Наявність у селах розгалуженої
мережі ліній електропостачання, водо! і газогонів, якісних
доріг, систем телекомунікацій, транспортно!логістичних
центрів тощо, уже саме по собі забезпечує сприятливий
клімат для реалізації проектів розвитку сільських тери!
торій.
Отже, інфраструктура сфери послуг є невід'ємним ком!
понентом розвитку сільських територій. Вона є сукупністю
організаційно!правових форм, що опосередковують ділові
відносини і пов'язують їх в єдине ціле. Інфраструктура
сфери послуг має особливості, головними з яких є специф!
ічне функціональне призначення; допоміжний характер;
поєднання споживання корисного ефекту з процесом ви!
робництва в основних галузях; багатоцільовий характер;
висока фондо! і капіталомісткість.
Інфраструктура села на сьогодні перебуває у занед!
баному стані. Безконтрольність діяльності об'єктів соці!
альної та комунальної інфраструктури села часто призво!
дила до зміни профілю їх роботи, спричинила перехід до
фінансування насамперед за рахунок отримання орендної
плати від сторонніх організацій, розташованих у їх при!
міщеннях (зокрема — у приміщеннях сільських клубів,
бібліотек, дитячих садків тощо). Як правило, такі кошти не
спрямовувалися на розвиток відповідних об'єктів, а часто
— просто розкрадалися.
На сільських територіях фактично не спостерігається
диверсифікації видів економічної діяльності. Це обумов!
лено браком дієвих програм державної підтримки підприє!
мницьких ініціатив та інноваційних ідей на селі, відсутні!
стю належних можливостей для професійної перепідготов!
ки та перекваліфікації мешканців сільських територій, не!
доступністю інформаційного забезпечення розвитку не!
сільськогосподарських видів діяльності у сільській місце!
вості [3].
Суто аграрна спеціалізація сільських територій регіону
призводить не лише до заниження рівня доходів сільсько!
го населення, зумовлюючи вельми низький рівень його
життя, але й унеможливлює повноцінну реалізацію осо!
бистого потенціалу розвитку мешканців сіл.
Монофункціональність сільських територій також об!
межує можливості акумулювання достатньої кількості ре!
сурсів у сільській економіці. Сприйняття владою сільських
територій регіону виключно крізь призму проблем аграр!
ного сектору економіки консервує стереотипне мислення
щодо неможливості їх багатофункціонального розвитку,
послаблюючи перспективи реалізації інноваційних про!
ектів у сферах туризму, енергетики, побутових послуг.
Інфраструктурне забезпечення сільських територій
України розвивається під впливом дії цілої низки чинників,
серед яких слід першочергового значення надати рівню
матеріально!технічного забезпечення та ефективності
функціонування галузі сільськогосподарського виробниц!
тва на відповідних сільських територіях, специфіці їх гео!
графічного розташування та рівню геоекономічного потен!
ціалу, спроможності органів місцевого самоврядування
відстоювати інтереси цих територій на регіональному та
загальнодержавному рівнях.
Задля вдосконалення стратегічного планування та про!
гнозування розвитку сільських територій України дореч!
ним є використання досвіду розвинутих країн світу. Запо!
зичення вдалого досвіду розвинутих країн дозволить на!
близити національну політику з розбудови сільської місце!
вості до світових норм, що має бути стратегічним завдан!
ням економічної політики нашої держави.
Розвиток сільських територій був і залишається жит!
тєво важливим об'єктом економічної політики Європейсь!
кого Союзу. Зміцнення політики розвитку сільських тери!
торій сьогодні виступає загальноєвропейським пріорите!
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том. Європейська політика сільського розвитку еволюціо!
нувала як частина розвитку Спільної аграрної політики
(САП), з політики, яка стосувалася структурних проблем
сільськогосподарського сектору, до політики, зорієнтова!
ної на багатофункціональність ведення сільського госпо!
дарства і, зокрема, виклики, з якими стикається сільський
розвиток.
Першочерговими кроками у формуванні політики
сільського розвитку стали заходи стимулювання інвестицій
у сільське господарство та занепадаючі сектори. Підтрим!
ка переробки та маркетингу була покликана інтегрувати
всі складові виробничого ланцюга від виробництва до ре!
алізації та сприяти подальшому поліпшенню сільськогос!
подарських структур і конкурентоспроможності сировин!
ного сектора. З часом увага також почала приділятися роз!
витку людського капіталу через прискорений вихід на пен!
сію та професійне навчання.
На національному та регіональному рівнях ЄС пара!
лельно існує декілька концепцій (підходів), з яких можна
чітко виокремити три концепції розвитку сільських тери!
торій, а саме:
— Концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з
загальною модернізацією сільського господарства і агро!
продовольчого комплексу. Ця концепція бере за основу
розвиток сектора (галузева модель).
У галузевій моделі сільський розвиток опирається на
розвиток сільського господарства. При цьому сільські те!
риторії розглядаються як сукупність ресурсів для сільсько!
го господарства і як резервуар для розвитку виробничих
процесів у сільському господарстві. В рамках цієї моделі
основною функцією сільських територій є виробництво
товарної сільськогосподарської продукції. Поняття
сільського розвитку зводиться до простору для сільсько!
господарського виробництва.
У рамках цього модерністського підходу не врахову!
ються особливості місцевого розвитку, сільського розвит!
ку, і ще в меншій мірі відмінності між окремими сільськи!
ми територіями, яким відводиться другорядна чи взагалі
незначна роль в інтерпретації структурних змін сільського
господарства.
— Концепція, яка пов'язує сільський розвиток виключ!
но зі зменшенням відмінностей між найбільш відсталими
сільськими районами та рештою секторами економіки
(концепція зближення, перерозподільча модель).
Згідно перерозподільчої моделі сільські райони розг!
лядаються переважно як райони слаборозвинуті, структур!
но відстаючі від розвитку міських районів внаслідок не!
сприятливих природних і соціально!економічних факторів,
через що й потребують особливої уваги зі сторони держав!
ної політики. В цій моделі акцентується увага на потребах
розвитку найбільш відсталих районів, які вирішуються че!
рез розробку цільової політики стосовно цих районів. Ос!
новною метою моделі є використання ефекту перерозпо!
ділу як шляхом прямих компенсацій впливу несприятливих
факторів, так і шляхом структурної підтримки. В цій мо!
делі акцентується на необхідності диверсифікації вироб!
ництва в цих районах. Це передбачає розвиток, насампе!
ред, традиційних галузей (агротуризм, сільський туризм,
переробка сільськогосподарської продукції в самих гос!
подарствах тощо).
— Концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з
розвитком сільських районів у цілому шляхом викорис!
тання всіх ресурсів, які знаходяться на їх території
(людських, фізичних, природних, ландшафтних та ін.), та
інтеграції між усіма компонентами та галузями на місце!
вому рівні. Ця концепція використовує можливості тери!
торії в найбільш ширшому її розумінні (територіальна
модель).
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Україна повинна використати досвід європейських
країн, оскільки наявний потенціал здатний забезпечити
розвиток сільських територій, активізувати формування
нових, у тому числі несільськогосподарських, видів еко!
номічної діяльності; зростання обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції та підвищення як її якості,
так і процесів виробництва. Основною проблемою, що спо!
вільнює ці процеси нині є якість управління — державно!
го, регіонального, місцевого.
За євроінтеграційним вектором розвитку економіки
України підходи до управління, спосіб їх фактичного
здійснення, громадський контроль за процесами розвит!
ку сільських територій зобов'язані бути реформовані
відповідно до європейських норм прозорості, відповідаль!
ності, ефективності, максимізації суспільного ефекту. Це
дасть можливість використовувати наявні можливості у
повній мірі, реформувати економіку села та покращити
соціальні умови життєдіяльності сільського населення, а
не лише декларувати сприяння цим процесам.
Важливе значення у вивченні соціально!економічного
розвитку села має розмежування сільської території та
сільськогосподарського виробництва. Сільську територію
не можна визначати лише як просторову базу для агрови!
робництва, оскільки така територіальна спеціалізація є
перешкодою на шляху до повноцінного функціонування,
а часом і виживання регіону. Навіть попри її економічну
вигоду, надмірна спеціалізація призводить до монополіз!
му спеціалізованих районів [4].
Сільські території є передусім місцем розвитку, який
не обмежується агровиробництвом та життєдіяльністю
сільського населення. Тому сільський розвиток як об'єк!
тивний процес, що відбувається в межах відповідної соц!
іально!просторової системи суспільства, не вимірюється
виключно показниками аграрного сектора економіки.
Серед важливих проблем розвитку інфраструктури
сільських територій, є суперечність, яка зумовлюється, з
одного боку, великою капіталомісткістю її об'єктів, а з
другого — обмеженістю ресурсів у розпорядженні
сільських громад. Враховуючи те, що кожен регіон і
сільська місцевість мають свої особливості розвитку та
різний рівень забезпеченості об'єктами інфраструктури,
зростає важливість правильного визначення пріоритетів
розбудови цих об'єктів з погляду синергетичних ефектів
розвитку кожної сільської території. Важливим засобом
оптимізації витрат на розвиток інфраструктурного забез!
печення села є децентралізація фінансових ресурсів та
розвиток системи місцевого самоврядування в Україні.
Адже при спроможності акумулювати в бюджетах місце!
вих рад достатні суми коштів, їхні розпорядники в особі
голів і депутатів сільських рад, прагнутимуть суттєво підви!
щити ефективність капіталовкладень в розвиток інфраст!
руктури сільських територій на основі активізації співпраці
з інвесторами та реалізації інноваційних інфраструктурних
проектів. При цьому мешканці кожного сільського насе!
леного пункту матимуть право самі вирішувати, що їм пе!
редусім необхідно будувати і як розпоряджатися кошта!
ми місцевого бюджету [5].
Досвід зарубіжних країн, особливо економічно роз!
винутих, вказує на зростаючу важливість несільськогоспо!
дарських видів діяльності на сільських територіях як аль!
тернативних джерел доходів та передумов подальшого
соціально!економічного розвитку окремих місцевостей. У
світі вже протягом декількох десятиліть відбувається ак!
тивне пропагування диверсифікації видів економічної
діяльності на сільських територіях, що традиційно були
лише місцем ведення сільського господарства.
Враховуючи вищезазначене, усе це вимагає переоріє!
нтації із галузевого підходу до управління сільськими те!
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риторіями до інтегрованого територіально!галузевого
підходу, що, відповідно, надає можливість розглядати
сільські території як просторове утворення, яке має пев!
ний економічний, галузевий, трудовий, соціальний та ре!
сурсний потенціал. Вважаємо, що національна політика
розвитку сільських територій повинна будуватися, спира!
ючись на наукову базу, яка, в свою чергу, повинна бути
зорієнтована на дотримання певних норм і вимог, що вже
сформовані в більшості розвинутих країн.
Крім цього, важливими складовими реалізації інфра!
структурного потенціалу інноваційного розвитку сільських
територій України, слід визнати:
— розробку та реалізацію програм благоустрою
сільських населених пунктів (газифікація, електрифікація,
водопостачання, асфальтування, проведення каналізації в
селах завдяки державним і приватним інститутам тощо);
— забезпечення багатоканального принципу фінансу!
вання об'єктів соціально!культурного та побутового обслу!
говування (утримання відповідних об'єктів за рахунок дер!
жавних і приватних коштів);
— спрощення системи оподаткування й надання пільг
підприємствам, об'єднанням і організаціям, що забезпе!
чують розвиток сільської інфраструктури (передбачення
відповідних умов у податковому законодавстві);
— сприяння інвестиційній діяльності (залучення інве!
сторів до розбудови об'єктів виробничої, транспортної та
соціальної інфраструктури сільських територій);
— модернізацію сучасної системи підготовки та пере!
підготовки кадрів, підвищення рівня культури проживан!
ня селян, особливо в депресивних регіонах (передусім,
реалізація комплексу заходів щодо інформування гро!
мадськості про медико!екологічний стан території, впро!
вадження санітарно!гігієнічного навчання всіх прошарків
селян, забезпечення їх спеціалізованої підготовки).
За обмеженості внутрішніх джерел і дефіциту фі!
нансових і матеріальних ресурсів для забезпечення подаль!
шого розвитку сільських територій вагомим чинником тех!
нологічного оновлення і підвищення розвитку інфраструк!
тури вітчизняного села повинен стати іноземний капітал.
Іншим важливим чинником привабливості може слугувати
розроблення короткострокових і перспективних науково
обгрунтованих бізнес!планів розвитку сільських територій
з економічним обгрунтуванням перспектив масштабного
виробництва і збуту продукції, послуг і отримання прибутків
та окупності вкладених фінансових ресурсів. Потребує удос!
коналення і система управління. Насамперед, це стосуєть!
ся запровадження і створення інноваційних кластерів, у тому
числі транскордонних, які б об'єднали на рівні сільських
територій зусилля зацікавлених суб'єктів, що було б опти!
мальною складовою для більш ефективного використання
бюджетних та зарубіжних фінансових ресурсів у напрямі
збільшення виробництва і підвищення якості харчових про!
дуктів, розширення на сільських територіях мережі доріг з
твердим покриттям, облаштування шкіл, медичних закладів,
об'єктів побуту, водопостачання, газифікації тощо.
Таким чином, розбудова інфраструктури сільських
територій має значний потенціал впливу на їх розвиток.
Водночас для максимальної реалізації цього потенціалу
необхідно провести низку реформ у сфері фінансового
забезпечення сільських територій, аграрної науки, освіти
та підготовки кадрів для села, надання адміністративних
послуг тощо.

ливою складовою нарощування його потенціалу, оскільки
завдяки цьому збільшуватиметься чисельність тих видів не!
сільськогосподарської діяльності, де впровадження інно!
вацій може відбуватися швидше та ефективніше, ніж у аг!
рарному секторі економіки. Крім того, багатофункціональ!
ний розвиток сільських територій створюватиме умови для
максимальної реалізації синергетичного ефекту у функці!
онуванні економіки сільських територій регіону, що спри!
ятиме підвищенню їх інвестиційної привабливості. Насам!
перед, це стосується туризму та рекреації, сфери послуг,
включаючи надання побутових послуг населенню, винесен!
ня у сільську місцевість (приміські зони) частини традицій!
но "міських" видів діяльності, зокрема розвитку харчової
промисловості, IT!компаній, підприємств енергетичного
сектору тощо.
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FORECAST SCENARIOS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BEEF MARKET
У статті проаналізовано сучасні підходи до прогнозування ринку яловичини та здійснено оцінку
прогнозних сценаріїв розвитку ринку яловичини. Розкрито особливості ринку яловичини як
об'єкта прогнозування. Сформовано стратегію розвитку ринку яловичини у якості окремої лан
ки національної економіки країни та регіону. Охарактеризовано модель відтворення стада ве
ликої рогатої худоби. Удосконалено методику прогнозування попиту та пропозиції. Введено
коефіцієнт прогнозного співвідношення попиту і пропозиції продукції яловичини. Відображено
експоненціальний тренд споживання яловичини до 2021 року.
The article analyzes the modern approaches to forecasting the beef market and evaluates the
forecast scenarios for the development of beef market. The features of the beef market as a prediction
object are revealed. The strategy of development of beef market as a separate part of the national
economy of the country and region has been formed. A model for reproduction of a herd of cattle is
described. The method of forecasting demand and supply has been improved. The coefficient of the
forecast ratio of demand and supply of beef production was introduced. The exponential trend of
beef consumption by 2021 is shown.

Ключові слова: ринок яловичини, економічний механізм, прогнозування, попит та пропозиція, модель
відтворення, стратегія розвитку.
Key words: beef market, economic mechanism, forecasting, supply and demand, model of reproduction,
development strategy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішення та вивчення проблеми державної продо!
вольчої безпеки безпосередньо пов'язано із необхідні!
стю виконання умов ефективного і динамічного розвит!
ку усіх видів ринків сільськогосподарської продукції,
зокрема ринку яловичини, що опосередковує процеси
постачання одних з основних продуктів харчування,
сировину для переробно!харчової промисловості. Ра!
зом з цим, впродовж останніх двадцяти років спостері!
гається тенденція до зменшення поголів'я великої ро!
гатої худоби, і така ситуація є загрозою для надійності
продовольчої безпеки держави.
В умовах затяжної та складної трансформації на!
ціональної економіки країни, яка полягає в остаточно!
му переході до ринкових механізмів розвитку держави,
суттєвого значення набуває вивчення і прогнозування
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фінансово!господарської діяльності підприємств та ре!
гіону в цілому, показників його економічного розвитку.
За цих умов діяльність підприємств, що діють на ринку
яловичини, значним чином залежить від інформації, тоб!
то наскільки правильно та достовірно вони зможуть
спрогнозувати перспективи майбутніх тенденцій розвит!
ку підприємства і ситуації, яка може скластися в май!
бутньому на ринку. Прогноз — це особлива категорія
економічних показників, що надає інформацію про при!
близну ситуацію, котра може скластися в майбутньому.
Тому науково!практичні проблеми прогнозування клю!
чових параметрів розвитку і функціонування ринку яло!
вичини на сучасному етапі є одними із базисних скла!
дових для його подальшого вивчення, а також актуаль!
ною темою у сучасних умовах динамічної трансформації
національних ринків.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Найголовнішим завданням такого економічного яви!
ща як прогнозування є отримання інформації про неми!
нучу невизначеність, що пов'язана із визначенням май!
бутніх тенденцій ринку з метою прийняття правильних
економічних рішень, які будуть орієнтовані на перспек!
тиву. За такого підходу прогнозні показники можна ви!
користовувати під час обгрунтування і реалізації корот!
кострокових та довгострокових планів розвитку ринку
яловичини.
Питання вивчення подібного роду прогнозів висвіт!
лено у працях багатьох вчених, серед яких вирізняють!
ся роботи П.С. Березівського, Т.О. Деревянко, А.Д. Діб!
рови, Н.Г. Копитець, Н.С. Ляліної, Н.А. Мазур, О.В. Ма!
зуренко, М.В. Місюка, А.В. Скрипник, О.З. Томашівсь!
кого.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення можливих прогнозних напрямів роз!
витку ринку яловичини України та досліджуваного ре!
гіону — оцінювання найбільш ймовірних та економічно
обгрунтованих сценаріїв розвитку ринку Тернопільсь!
кої області, одержання науково обгрунтованих показ!
ників тенденцій розвитку ринку яловичини, що викори!
стовуються для стратегій розвитку ринку регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Рівень споживання яловичини та й усіх м'ясопро!
дуктів в Україні ще надзвичайно далекий як від світо!
вих стандартів, так і від показників, наведених у законі
"Про продовольчу безпеку".
Тому представляється актуальним оцінка та аналіз
можливостей реалізації деяких планів відносно спожи!
вання м'ясопродуктів, зокрема яловичини, на підставі
діючих напрямків і тенденцій розвитку цільового ринку.
Доведення українських стандартів споживання м'я!
са до світових, дасть змогу ефективніше прогнозувати
показники розвитку ринку яловичини у майбутньому [1].
Під час реалізації даного завдання необхідно вра!
хувати низку факторів і на підставі існуючих даних по!
будувати прогноз споживання яловичини та порівняти
її рівень споживання з іншими м'ясопродуктами.
Розглянемо фактори, що впливають на потребу в
яловичині:
— стан та рівень насиченості продовольчого рин!
ку;
— медичні норми споживання яловичини;
— прогнозований та можливий попит на продукцію;
— рівень заробітної плати населення;
— рівень цін на яловичину;
— зіставлення яловичини з альтернативними, більш
дешевими видами м'яса;
— структура витрат фізичних осіб у розрізі усіх сег!
ментів товарного виробництва;
— особливість поведінки потенційних споживачів;
— рівень платоспроможності населення;
— інфляційні процеси.
На сьогодні такий економічний напрямок щодо про!
гнозної оцінки розвитку ринку яловичини в госпо!
дарській діяльності практично відсутній.

Таблиця 1. Рівень середньодушового
споживання м'ясопродуктів в Україні та його
основні прогнозні показники

Яловичина
Свинина
М’ясо птиці
Всього

Споживання, кг
Фактично
Прогноз
за 2016 р.
на 2021 р.
8,5
18,4
21
33,1
23
28
52,5
79,5

Зростання
(%)
62,1
57,6
21,7
62,5

Джерело: власні дослідження автора.

Економічний регламент як система, що призначена
для ефективного використання економічного потенціа!
лу, будується на ретроспективному аналізі й оцінці про!
довольчого ринку, але він не спрямований на створен!
ня та формування макро! та мікроекономічних можли!
востей, як це здійснюється в умовах ринкової економі!
ки, яка передбачає свободу дій і соціальну справед!
ливість усіх учасників ринку [2].
Розглянемо детально показники споживання м'яса
з розрахунком приведення їх до світових стандартів, що
представлені у таблиці 1.
У початковому (базисному) інтервалі розглядаєть!
ся споживання м'ясопродуктів за 2016 рік, що визна!
чається кількістю вживання м'яса птиці і свинини. Дані
показники суттєво відрізняються за обсягами та струк!
турою від рівня споживання у минулих роках, наприк!
лад, протягом 2012 року загальна кількість, а також
калорійність усіх м'ясопродуктів зменшилася до
мінімального значення.
У 2012 році споживання яловичини і свинини пере!
важало, а частка споживання продукції птиці була не!
значною [3].
Якщо взяти за часовий інтервал дослідження 2010—
2017 роки, то слід констатувати певні суттєві зміни у
споживанні м'ясної продукції населенням — спостері!
гається значною мірою відносне зростання споживан!
ня м'яса птиці, оскільки цей продукт став найбільш де!
шевим, та має найменший термін окупності інвестицій,
що вкладені в його виробництво, а рівень споживання
яловичини, прогнозовано, продовжував зменшуватися,
тому, що купівельна спроможність основної маси насе!
лення суттєво зменшилася, а сама ціна на цей продукт
продовжувала стрімко зростати.
З огляду на це, формування ефективної стратегії
розвитку ринку яловичини дасть змогу вирішити пробле!
му зростання цін на продукцію яловичини. Вирішити це
питання можливо за рахунок відповідної державної по!
літики, яка буде орієнтована на формування дієвого за!
хисту власного виробництва яловичини на основі дифе!
ренційованих плаваючих квот з метою більш оператив!
ного забезпечення щорічного зростання обсягу влас!
ної сировини, а також з адекватним квартальним ско!
роченням імпорту яловичини та телятини.
Необхідність формування новітньої стратегії роз!
витку ринку яловичини України і Тернопільської області
викликана наступними причинами:
— реалізація минулих стратегій розвитку не дала
очікуваних результатів;
— зміною зовнішніх і внутрішніх умов, за яких відбу!
вається розвиток аграрного ринку області та країни в
цілому;
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
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Рис. 1. Модель відтворення стада великої рогатої худоби при різних динамічних коливаннях
чисельності тварин
Джерело: власна розробка автора.

— зміною пріоритетів щодо управління регіональ!
ним розвитком сільського господарства, що дасть змо!
гу посилити роль регіону у власному стратегічному пла!
нуванні, базованому на ефективному використанні ре!
сурсів;
— доцільністю створення нової ланки у національ!
ному господарстві країни, що буде відповідати євро!
пейським стандартам;
— необхідністю визначення напрямків розвитку
сільського господарства області з урахуванням рефор!
ми децентралізації державного управління.
Реалізація сучасної стратегії розвитку ринку ялови!
чини також дасть змогу регіону пристосуватися до
економічних змін, що впливатимуть на ринок, шляхом
поліпшення свого конкурентного положення з огляду
на вирішальні фактори виробництва такі, як капітал та
інфраструктура, людські ресурси, інформація і техно!
логії [4].
Проблема визначення наукового сценарію прогно!
зування ринку яловичини в Тернопільській області є до!
сить важливою.
Спираючись на різні теорії передбачення і відповідні
цьому методи прогнозування, можна скласти певні сце!
нарії та кількісні параметри розвитку ринку яловичини
у Тернопільській області.
Стосовно ринку яловичини слід розглянути декіль!
ка прогнозних сценаріїв його розвитку. До першого сце!
нарію можна віднести прогнози, що будуть визначати
тенденції, а також перспективу розвитку деякого про!
цесу від сьогоднішнього стану до певної дати у майбут!
ньому. Потрібно підкреслити те, що такий прогнозний
сценарій буде більш точним в довгостроковій перспек!
тиві, тому що в цьому випадку практично усі відхилення
в межах дії певних чинників на розвиток ситуації ніве!
люється. Завдяки цьому сценарію можна широко за!
стосовувати методику економіко!математичного моде!
лювання, багатофакторний аналіз явищ.
Другим сценарієм може бути прогнозування, яке
спрямоване на визначення найбільш ймовірного стану
речей певної визначеної дати в ближчому майбутньо!
му. Це прогнозний показник, який базується на базисній
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моделі, або узагальнює досвід справжніх економічних
об'єктів. Потрібно зазначити, що при такому прогнозі,
отримані дані будуть відповідати реальному стану ре!
чей, які можуть відбуватися у короткостроковому пе!
ріоді, оскільки даний прогноз враховує уже діючі чин!
ники, а також їх увесь вплив на динаміку прогнозуван!
ня: реальні очікувані обсяги реалізації яловичини за пев!
ний проміжок часу, чи то попит на продукцію яловичи!
ни у ближчому майбутньому, чи передбачення цінової
ситуації на ринку яловичини з врахуванням прогнозо!
ваних обсягів виготовлення та реалізації продукції у
даному періоді.
Третім різновидом прогнозного сценарію, можуть
бути такі прогнози, що характеризують бажаний ефект
явища та процесу в довгостроковій перспективі. Такий
сценарій врахує не інертний вплив чинників, які значать!
ся на прогресі явища та процесу, а їх ініціативну дію у
напрямку отримання бажаного, ефективного результа!
ту.
Таким чином, обгрунтування прогнозного сценарію
розвитку ринку яловичини має грунтуватися на вищев!
казаній системі різновидів описаних сценаріїв і форму!
ватися із врахуванням потрібних закономірностей пе!
ріодичної інформації, яка надходить у процесі станов!
лення та розвитку економічного механізму ринку яло!
вичини.
Незважаючи на це, першочерговою умовою і голов!
ним стратегічним завданням становлення конкурентос!
проможного ринку яловичини є досягнення стандарт!
ної європейської норми споживання цього продукту [5].
Для прогнозування сценарію різних залежностей
відтворення великої рогатої худоби, виробництва та
реалізації яловичини, розроблено відповідну модель.
Вона дозволить схематично охарактеризувати певні
коливання даних параметрів ринку яловичини в області
та вказати фактично можливі напрямки розвитку еко!
номічних явищ у майбутньому.
Прогнозний сценарій передбачає виділення трьох
можливих базисних варіанти, що відповідатимуть трьом
видам економічного відтворення, таким як просте, роз!
ширене і звужене. Оскільки часові коливання відтворен!

Інвестиції: практика та досвід № 24/2017
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Рис. 2. Прогноз споживання яловичини (2021 р.) на основі моделі експоненційного тренду
Джерело: власні розрахунки автора.

ня кількості поголів'я великої рогатої худоби, обсягів
виготовлення та реалізації яловичини, можуть мати пев!
ну нестабільну ширину варіації упродовж досліджува!
ного періоду, тому виникає необхідність обгрунтуван!
ня критеріїв, що однозначно характеризують тенденцію
зростання у майбутньому, або спад у розвитку певних
економічних процесів і тривалість даного досліджува!
ного періоду. При врахуванні сприятливої і несприятли!
вої фази коливання явищ, даний аналіз, що охоплює
певний короткостроковий період, є не ефективним і не
зовсім достовірним, оскільки розвиток економічного
процесу на протязі одного періоду може вказувати як
на зростання, так і на спад. Тому, якщо не враховувати
загальний часовий період, то таке твердження буде по!
милкове, і не можна поширювати даний прогноз на весь
досліджуваний процес.
Розглянемо різні сценарії відтворення стада ВРХ,
при різних динамічних коливаннях за певні проміжки
часу (рис. 1). Якщо описувати загалом цілу економічну
систему, в цьому випадку це ринок яловичини Терно!
пільської області, то модель відтворення стада буде ви!
ражати співвідношення чисельності великої рогатої ху!
доби під впливом різних чинників та процесів виробниц!
тва, а також сукупної потреби попиту та пропозиції в
даній продукції. При такому підході досліджуваний ри!
нок яловичини складається з певних об'єктів, кожен з
яких реалізовує свій продукт, певна частина залишаєть!
ся на внутрішньому ринку області, а інша частина виво!
зиться за межі регіону іншим споживачам. У цій моделі
відслідковується закономірність, яка передбачає, що зі
збільшенням попиту на продукцію — збільшиться про!
позиція, а пропозиція прямо впливає на чисельність ВРХ.
Перший сценарій передбачає ситуацію, коли пропо!
зиція буде вищою від попиту, відповідно чисельність
великої рогатої худоби в довгостроковому періоді буде
зменшуватися, оскільки споживачі не зацікавлені в
купівлі цієї продукції, і за рахунок цього виробники ско!
ротять своє виробництво, оскільки воно буде нерента!
бельне, економічна доцільність їхньої діяльності відсут!
ня.
Другий сценарій прогнозує відносно рівномірне
співвідношення попиту і пропозиції на ринку яловичи!
ни — така ситуація дасть певну стабільність економіч!
ній системі ринку, але поштовхів для розвитку остан!
нього буде недостатньо.

Сценарій III відображає ситуацію, за якої попит на
продукцію зростає, а пропозиція є нижчою, але на відпо!
відному часовому проміжку пропозиція буде зростати і
сама чисельність ВРХ також буде зростати, економічна
доцільність такого сценарію буде висока і відповідно
рентабельність виробництва продукції збільшиться.
На величину динамічних коливань відтворення чи!
сельності великої рогатої худоби впливають: попит та
пропозиція з боку самого ринку, з іншого боку, чи!
сельність вибракуваних тварин зі стада, кількість бажа!
ного та наявного приплоду телят, забезпеченість кор!
мової бази, а також період оновлення молодняку, ма!
точної чисельності корів [6]. Незважаючи на це, важли!
во розрахувати чисельність поголів'я, яка буде утриму!
ватися для виробництва молочної продукції, а інша буде
реалізовуватися на м'ясо. Відображені чинники здійс!
нюють безпосередній вплив на розвиток ринку ялови!
чини в Тернопільській області.
Удосконалення методики прогнозування попиту і про!
позиції передбачає розробку такої програми балансів, що
дасть змогу підприємствам адекватно реагувати на ситуа!
цію, яка склалася на ринку яловичини. Нова методика має
передбачати врахування фактичних даних балансів попи!
ту та пропозиції. Слід зазначити, що при складанні про!
гнозних балансів необхідно використовувати усі інфор!
маційні джерела та методи аналізу і експертних оцінок.
Інформація, яка повинна міститися у прогнозі попи!
ту і пропозиції на ринку яловичини має включати в себе
такі складові елементи: коливання запасів (різниця між
наявними обсягами продукції усіх учасників ринку на
початок і кінець періоду), власне виробництво (кількість
виготовленої продукції за певний час), імпорт, експорт
та внутрішнє споживання, цінова ситуація, національні
та світові стандарти якості.
У зв'язку з такими врахуваннями та удосконален!
ням методики прогнозування виникає необхідність вве!
дення коефіцієнту прогнозного співвідношення попиту
і пропозиції продукції яловичини:
,
де
періоду;
і

та

— обсяг пропозиції на початок і кінець

— реальний та прогнозований попит.
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Цей коефіцієнт потрібно розраховувати як відно!
шення обсягу пропозиції на початок і кінець періоду до
суми реального та прогнозованого попиту. Прогнозний
попит формується на основі аналізу попередніх періодів
часу та виводиться середній показник.
Якщо коефіцієнт > 1, спостерігатиметься надлиш!
кове виробництво продукції яловичини, і навпаки, якщо
коефіцієнт < 1, то має місце недостатній рівень вироб!
ництва продукції яловичини, що негативно відобразить!
ся на кон'юнктурі ринку та вимагатиме відшукання альтер!
нативних джерел для задоволення прогнозованого по!
питу на товарну продукцію.
Практична значущість цього коефіцієнта полегшить
здійснення комплексного оцінювання потенціалу рин!
ку яловичини Тернопільської області і країни в цілому.
Ринок яловичини не можна нині віднести до прибут!
кового та перспективного, а також інвестиційно!приваб!
ливого сектору національного господарства через де!
кілька причин, зокрема, високу собівартість виробниц!
тва продукції і, як наслідок, тривалий період окупності
інвестицій [7].
На рисунку 2 відображено експоненційний тренд
споживання яловичини із швидкістю, яка приближуєть!
ся до 3,8 % на рiк. Стандартне відхилення на базисно!
му періоді складає 40 тис. тонн, що дозволяє здійснити
оцінку 94 % довірчих періодів для бажаного прогнозно!
го обсягу продукції яловичини в 300 тис. тонн на 2021 рік,
і очікуване значення продукції знаходитиметься у ме!
жах від 232 до 410 тис. тонн.
Прогнозування ринку яловичини включає в себе
декілька етапів, основою яких є сукупні результативні
ознаки, якісні, або ж кількісні параметри, що характе!
ризують певний його розвиток. Критерієм оцінки вико!
нання цих умов є рівень споживання яловичини, тобто
потрібно орієнтуватися на показники раціональних норм
середньодушового споживання м'яса великої рогатої
худоби, що мають бути досягнутими у прогнозованому
періоді.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Встановлені тенденції регіонального розвитку ма!
ють негативний вплив на економічну ситуацію та ма!
ють бути обов'язково враховані у стратегії розвитку
ринку яловичини. Скорочення темпів виробництва
яловичини в Тернопільській області в декілька разів
вищі, аніж аналогічні показники відтворення великої
рогатої худоби. Цей факт вказує на те, що необхідно
передусім впровадити заходи, спрямовані на стабілі!
зацію виробництва яловичини та збільшення темпів
відтворення стада худоби. Економічний механізм роз!
в итку ринку яловичини передба ча є та кож не !
обхідність використання методики прогнозування, як
одного із основних елементів моделі його інновацій!
ного розвитку. Використання прогнозування в побу!
дові нового економічного механізму є вирішальним
для його стійкості та ефективності, чим стійкіший ри!
нок тим більше ймовірність нагромадження інвестицій
у цій сфері аграрної економіки. Суть нового механіз!
му розвитку ринку яловичини зумовлює потребу змін
в функціонуванні вітчизняних сільськогосподарських
підприємств та виходу їх на світові ринки.
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REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY BUSINESS ENTITIES AS A MEANS
OF MINIMIZING THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE
У статті розглянуто теоретичні основи регулювання фінансовоекономічної безпеки суб'єктів
господарювання, що в свою чергу, впливає та визначає стан фінансової безпеки держави. Об
грунтовано впровадження державою фінансових інститутів, для здійснення контролю, що буде
виступати в формі взаємодії ринкового і державного контролю за виробництвом, розподілом і
споживанням суспільного продукту, задля зменшення рівня загроз фінансовій безпеці держави.
In the article the theoretical bases of regulation of financial and economic safety of economic entities
are considered, which, in turn, influences and determines the state of financial security of the state.
The introduction by the state of financial institutions for control, which will act in the form of interaction
of market and state control over the production, distribution and consumption of the social product, is
grounded in order to reduce the level of threats to the financial security of the state.
Ключові слова: регулювання, економічна безпека, фінансова безпека, фінансовоекономічна безпека,
фінансові інститути, контроль, держава.
Key words: regulation, economic security, financial security, financial and economic security, financial institutions,
control, state.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Особливе місце в системі економічної безпеки дер!
жави займає проблема фінансово!економічної безпеки
суб'єктів господарської діяльності. Функціонування
різного роду підприємств здійснюється в умовах зни!
ження обсягів інвестиційних вкладень, у тому числі дер!
жавних, високих процентних ставок за довгострокови!
ми банківськими кредитами, нестабільності податково!
го законодавства та найголовніше відсутністю контро!
люючих органів державної влади, що істотно знижує
рівень життєздатності підприємств і підвищує ймовір!
ність переходу в кризовий стан.
Кризові тенденції на мікрорівні створюють переду!
мови негативних тенденцій розвитку регіональних сис!

тем і зниження рівня фінансової безпеки держави. У
зв'язку з цим доцільно розробляти нові підходи до більш
ефективної реалізації функцій управління, що врахову!
ють високу ступінь невизначеності умов функціонуван!
ня підприємств — фактично умов їх виживання. Таким
сучасним напрямом повинно виступити регулювання
державою, фінансово!економічну діяльність суб'єктів
господарської діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні основи фінансової безпеки, як складової
економічної безпеки досліджували українські та за!
рубіжні науковці, а саме: В. Шлемко, І. Бінько [1], О. Вла!
сюк [2], Г. Пастернак!Таранушенко [3], М. Єрмошенко [4],
І. Мойсеєнко, О. Марченко [5], В. Шевлокова [6], Н. Ко!
солапов [7], А. Румянцев [8], М. Каратонов [9].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета статті полягає у визначенні особливостей ре!
гулювання фінансово!економічної безпеки суб'єктів
господарювання як засіб мінімізації загроз фінансової
безпеки держави. Завданнями, які мають бути виконані
в процесі дослідження, є: розглянути теоретичні осно!
ви фінансово!економічної безпеки суб'єктів господарю!
вання; обгрунтувати впровадження державою фінансо!
вих інститутів, для здійснення контролю, що буде вис!
тупати в формі взаємодії ринкового і державного конт!
ролю за виробництвом, розподілом і споживанням сус!
пільного продукту, задля зменшення рівня загроз фінан!
совій безпеці держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Традиційно фінансова безпека розглядається як
одна зі складових економічної безпеки, в зв'язку з чим
фінансова безпека, так само як і економічна безпека,
відображає якісну характеристику економічної та фінан!
сової системи держави. Разом з тим фінансова безпека
полягає в здатності органів державної влади забезпе!
чити політичними, правовими та економічними метода!
ми безпечне функціонування всіх сфер економічної
діяльності, де є фінанси. Забезпечення фінансової без!
пеки визначає також і управління ризиками у фінансовій
сфері, своєчасне забезпечення фінансовими ресурса!
ми всіх фінансових інститутів, а також безперешкодну
реалізацію національно!державних інтересів у сфері
фінансів.
Ця сфера є однією з найважливіших і найбільш ди!
намічних сфер економіки, залежної від багатьох зов!
нішніх і внутрішніх факторів таких, як: вплив на націо!
нальні фінанси фактора геофінансів, глобальної еконо!
мічної конвергенції, зумовленої глобалізацією, здатні!
стю національного законодавства регулювати діяль!
ність фінансових інститутів і здійснювати повномасш!
табний фінансовий контроль, а також регулювати фінан!
сово!економічну діяльність суб'єктів господарської
діяльності.
Для подальшого дослідження необхідно уточнити
понятійний апарат таких категорій, як економічна без!
пека, фінансова безпека та фінансово!економічна без!
пека.
У сучасній економічній науці відсутнє єдине виз!
начення поняття "економічної безпеки". В. Шлемко та
І. Бінько розглядають економічну безпеку як стан на!
ціональної економіки, який дозволяє зберігати стійкість
до внутрішніх і зовнішніх загроз та здатний задоволь!
нити потреби особи, сім'ї, суспільства, держави [1, с. 8].
О. Власюк, розглядає економічну безпеку як склад!
ну поліструктурну науку про безпеку соціально!еконо!
мічних систем різних рівнів ієрархії (особа, домашнє
господарство, галузь, регіон, сектор економіки, націо!
нальна економіка, світове господарство) [2, с. 45].
Більш ширше та повніше поняття економічної без!
пеки подає Г. Пастернак!Таранушенко, який зазначає,
що "економічна безпека — це стан держави, що забез!
печує можливість створення і розвитку умов для плідно!
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Фінансова безпека держави
Бюджетний сектор
Грошово-кредитний сектор
Інвестиційний сектор
Валютний сектор
Банківський сектор
Фондовий сектор
Страховий сектор

Рис. 1. Індикатори фінансової безпеки
держави
Джерело: розроблено авторами на основі [4, с. 48—50].

го життя її населення, перспективного розвитку її еко!
номіки в майбутньому та зростання добробуту її меш!
канців" [3, с. 29].
Так, більшість науковців вважає, що економічна
безпека сприяє створенню надійної та забезпеченої
всіма необхідними засобами держави, захищеності на!
ціонально!державних інтересів у сфері економіки. При
цьому основним критерієм економічної безпеки є
здатність економіки країни зберігати та підвищувати
стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз.
Однією з найважливіших складових економічної
безпеки є безпосередньо фінансова безпека. На фінан!
сах базується економіка будь!якої країни, фінанси —
"кров" економічної системи держави, без якої еконо!
міка будь!якої країни в сучасних умовах не може функ!
ціонувати. Тим більше, що фінанси виступають як су!
купність економічних відносин, які виникають в процесі
обороту грошових коштів. Тому фінансова безпека має
входити окремою підсистемою до системи економічної
безпеки. В зв'язку з цим проблема належної підтримки
фінансової безпеки держави є найактуальнішою, тому
що зачіпає усі галузі національного господарства, при!
ватних підприємців, усі прошарки населення, усе су!
спільство і державу в цілому, а її забезпечення в умовах
кризи — найважливішим завданням [4, с. 47]. Фінансо!
ва безпека включає в себе сім основних індикаторів
(рис. 1).
Під фінансовою безпекою розуміють такий фінан!
совий стан, що характеризується, по!перше, збалансо!
ваністю та якістю сукупності фінансових інструментів,
технологій і послуг, по!друге, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх загроз, по!третє, здатністю фінансової сис!
теми забезпечувати реалізацію його фінансових ре!
сурсів, по!четверте, забезпечувати розвиток цієї фінан!
сової системи.
Поняття "фінансово!економічна безпека" найчасті!
ше застосовується не до держави, а до суб'єктів госпо!
дарювання. Кожен суб'єкт господарської діяльності
бачить перед собою завдання забезпечити стабільне
функціонування та досягнення головних цілей своєї
діяльності. Це зумовлює необхідність постійного дот!
римання відповідного рівня фінансово!економічної без!

Інвестиції: практика та досвід № 24/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
пеки підприємства, що залежить від того, наскільки
ефективно його керівництво буде спроможне запобіг!
ти та протистояти можливим загрозам та ліквідувати
наслідки об'єктивних і суб'єктивних негативних впливів
зовнішнього і внутрішнього середовища.
Українські вчені!економісти І. Мойсеєнко та О. Мар!
ченко дали визначення поняттю "фінансово!економіч!
на безпека підприємства", а саме: "фінансово!економі!
чна безпека підприємства — це такий його фінансово!
економічний стан, який забезпечує захищеність його
фінансово!економічних інтересів від внутрішніх і
зовнішніх загроз та створює необхідні фінансово!еко!
номічні передумови для стійкого розвитку в поточному
та довгостроковому періодах" [5, с. 28].
Саме регулювання фінансово!економічної безпеки
суб'єктів господарювання визначає стан економічної
безпеки держави, а саме зменшує рівень загроз її фінан!
совій безпеці. Тому, на нашу думку, важливим кроком з
боку держави є здійснення контролю за фінансовим
станом підприємств різних форм власності, саме через
фінансові інститути. Розуміння поняття "фінансового
інституту" виключає із системи економічних відносин всі
інші відносини, не пов'язані з фінансовими інструмен!
тами, не враховуючи охоплення зазначеним поняттям
всіх інститутів, пов'язаних з фінансами, і за своєю при!
родою об'єктивно є фінансовими інститутами.
На думку В. Шевлокова, основні функції та інститу!
ти фінансового контролю держави формуються і роз!
виваються на базі трьох взаємопов'язаних відносин дер!
жавної влади. При цьому в поняття інституту фінансо!
вого контролю держави вкладається таке економічне
поняття:
— інститут фінансового контролю є впорядковую!
ча, планомірно організуюча відповідні фінансові відно!
сини структура, діяльність якої пов'язана з отриманням,
обробкою, аналізом і оцінкою фінансової інформації
про стан і перспективи розвитку фінансових фондів і
потоків;
— інститут фінансового контролю виходить з ідеаль!
них цілей, закладених в нормативній базі відносин, а
також з порівняльного аналізу реальних альтернатив,
заданих поточним станом і перспективами розвитку
фінансових відносин;
— інститут фінансового контролю не обмежується
констатацією відхилень реального ходу фінансових про!
цесів від сформульованих в державних нормативних
актах і директивах, а створює передумови для узгод!
женої корекції сформульованих раніше цілей і реаль!
ного руху фінансових процесів [6].
Вітчизняні та зарубіжні економісти приходять до
висновку про необхідність захисту національних інте!
ресів держави у фінансовій сфері, посилення ролі дер!
жавного фінансового контролю і розробки в зв'язку з
цим національної стратегії фінансової безпеки. Важ!
ливість прийняття такої стратегії обумовлена роллю і
значимістю фінансів і фінансових інститутів в здатності
держави виконувати свої конституційні завдання і
функції, захищати суверенітет і забезпечувати еконо!
мічну безпеку.
Представляючи в липні 1994 року у конгрес доповідь
про стратегію національної безпеки США, президент
Білл Клінтон сформулював нову стратегію для нових

історичних умов, суть якої зводилася до того, що в прий!
дешню еру глобальної політики найкращий спосіб відве!
сти загрозу американській безпеці і забезпечити міжна!
родну стабільність — це підтримати поширення ринко!
вих відносин і демократії. Коли одна країна прагне зму!
сити іншу країну змінити економічну політику, щоб за!
безпечити більш широкий доступ до її ринків, не!
військові засоби і методи виявляються більш ефектив!
ними, ніж військова сила.
Як зазначає Н. Косолапов, "нова модель безпеки
повинна створюватися зусиллями всіх держав і народів"
[7, с. 9], однак, на думку автора, в архітектурі сучасної
системи економічної і фінансової безпеки основними є
національні інтереси, з огляду на те, що забезпеченість
фінансовими ресурсами дозволяє державі зберігати
політичну і економічну незалежність, реалізовувати тра!
диційні суверенні прерогативи, бути повноправним учас!
ником світового економічного співтовариства.
На нашу думку, до найбільш важливих національ!
них інтересів України в фінансовій сфері можна віднес!
ти:
— підвищення конкурентоспроможності українсь!
кого фінансового ринку, формування на його основі
світового фінансового центру;
— забезпеченість кредитними ресурсами суб'єктів
економічних відносин;
— посилення контролю за здійсненням іноземних
інвестицій в стратегічні сектори економіки;
— ефективне оподаткування, виключення можли!
вості суттєвої оптимізації на законних підставах;
— підтримка збалансованості бюджету при широ!
кому застосуванні аудиту ефективності державних вит!
рат;
— відхід від сировинної спрямованості економіки,
розвиток національних фінансових інститутів;
— зниження адміністративних і правових бар'єрів
для розвитку бізнесу, спрощення процедури створення
юридичних осіб;
— посилення законодавчого захисту інституту пра!
ва власності;
— посилення відповідальності за економічні злочи!
ни;
— перехід від "великих заяв" до "політики малень!
ких кроків" у боротьбі з корупцією;
— захист конкуренції, забезпечення можливості
всіх суб'єктів господарювання в отриманні кредитних
ресурсів;
— регулювання інфляційних процесів в економіці і
зміцнення курсу національної валюти;
— створення ефективної системи моніторингу тіньо!
вої економіки і протидія незаконному вивезенню капі!
талу за кордон;
— побудова ефективного правоохоронного меха!
нізму захисту державних і приватних фінансів від впли!
ву протиправних факторів.
Інтеграція України у світове економічне співтовари!
ство вимагає збільшення частки централізованих гро!
шових коштів, що знаходяться в розпорядженні держа!
ви як пануючого суб'єкта, які не тільки акумулюються в
скарбниці, але розподіляються в першу чергу на най!
більш пріоритетні інвестиційні проекти. Цей процес не!
обхідний як для матеріального забезпечення суб'єктів
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інвестування, створення механізму прямих і зворотних
зв'язків, так і для підтримки державою економічного
статусу.
Безперечним є та обставина, що в системі держав!
ного управління та її вплив на економіку країни одним з
ключових є фінансово!правові механізми, оскільки в
результаті їх використання здійснюється державне ре!
гулювання економіки, оподаткування, залучення інвес!
тицій, доступність кредитних ресурсів. Однак непра!
вильне управління публічними фінансами може принес!
ти шкоду не тільки виділеним суб'єктам економіки, але
і з'явитися загрозою фінансовій стабільності, тобто не!
ефективне державне управління може з'явитися загро!
зою фінансовій безпеці.
Забезпечення фінансової безпеки держави сприяє
підтримці незалежності фінансової системи від впливу
геофінансів, транснаціоналізації економічних зв'язків,
крім того, стан захищеності фінансів впливає на всі
фінансові інститути та складові фінансової сфери. Ме!
ханізми захисту національних інтересів у фінансовій
сфері повинні створюватися інститутами влади з ураху!
ванням наявних фінансових ресурсів і резервів з метою
захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз. При цьому
необхідно враховувати перспективу зростання еконо!
мічного потенціалу держави та її можливого виходу в
число країн — лідерів світової економіки.
Комплекс механізмів і способів захисту фінансової
сфери необхідно закріпити на законодавчому рівні,
тільки тоді органи державної влада зможуть в повній
мірі реалізовувати свої повноваження в сфері фінансо!
вого контролю і налагодити механізм прямого і зворот!
ного зв'язку з підконтрольними суб'єктами. Законодав!
че забезпечення системи фінансової безпеки дозволить
реалізувати національні інтереси у фінансовій сфері як
усередині держави, так і в глобальній економіці.
Аналіз ринкових економік найбільш високорозви!
нених країн (США, Франція, Німеччина, Японія та ін.)
показує, що державний фінансовий контроль є складо!
вою частиною соціально!орієнтованої економіки. Він є
найважливішим фактором встановлення балансу між
дією ринкових сил і державним регулюванням, що доз!
воляє отримати максимальну користь від їх взаємодії.
В умовах переходу до ринкових відносин контроль буде
виступати в формі взаємодії ринкового і державного
контролю за виробництвом, розподілом і споживанням
суспільного продукту [8, с. 5].
Основними завданнями державного фінансового
контролю є:
— контроль за своєчасним та повним виконанням
юридичними і фізичними особами своїх зобов'язань
перед державою;
— дотримання всіма суб'єктами фінансової діяль!
ності вимог закону;
— доцільність, правильність розподілу та ефек!
тивність використання коштів державного бюджету;
— аналіз фінансового стану юридичних осіб, які
використовують державні кошти, державних підпри!
ємств і юридичних осіб з часткою державної участі;
— контроль за станом внутрішнього і зовнішнього
державного боргу.
Разом з тим організація системи органів державно!
го фінансового контролю повинна будуватися з ураху!
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ванням максимальної ефективності функціонування цих
органів, відкритості та передбачуваності контролюючих
органів. Тільки в таких умовах можливо вести конструк!
тивну взаємодію між суб'єктами фінансового контро!
лю і, як наслідок, зміцнення фінансової дисципліни.
Характерними рисами фінансового контролю є:
— здійснення в сфері відносин, що складаються при
утворенні, розподілі та використанні грошових фондів
держави та органів місцевого самоврядування;
— реалізація через діяльність державних чи інших
органів, наділених законом відповідними контрольни!
ми повноваженнями;
— здійснення в цілях забезпечення законності, охо!
рони власності, правильного, ефективного та економно!
го використання бюджетних коштів, виявлення порушень
фінансової дисципліни, виявлення резервів її підвищен!
ня, збільшення доходних надходжень до бюджету.
Однак, крім фінансово!контрольної діяльності, ці
органи, в силу специфіки своєї діяльності, першими от!
римують сигнали про системні загрози та ризики у
фінансово!економічній сфері, та налагоджена взаємо!
дія цих органів дозволить більш оперативно реагувати
на виклики, що виникають.
На сьогоднішній день з метою підвищення ефектив!
ності фінансового контролю необхідні:
— постійна взаємодія контролюючих органів з ме!
тою регулювання виникаючих у ході реалізації фінан!
сового контролю проблем, труднощів у сфері фінансо!
вого обліку та звітності, в сфері протидії фірм!одноде!
нок, для обміну інформацією про практичний досвід
регулювання фінансових правовідносин, а також про
виникаючі при цьому питання і варіанти їх вирішення;
— обговорення в рамках прийнятного для всіх
органів формату питань координації дій уповноважених
органів, які здійснюють фінансовий контроль;
— модифікація стандартів і принципів фінансового
контролю з урахуванням міжнародного досвіду;
— посилення контролю за розкриттям у бух!
галтерській (фінансової) звітності підконтрольних
суб'єктів повної і достовірної інформації про викорис!
тання державних коштів, про фінансове становище су!
б'єкта господарювання, фінансові результати його ді!
яльності та рух грошових коштів.
Удосконалення нормативно!правового регулювання
проведених в Україні реформ, формування ефективного
фінансового контролю за дотриманням законодавства Ук!
раїни, посилення державного регулювання в економіці
відносяться до одних з основних напрямів забезпечення
безпеки у фінансовій діяльності держави. Проблема підви!
щення ефективності державного контролю в сфері еконо!
міки і фінансів представляє собою особливе значення, оск!
ільки забезпечення національної безпеки і захист національ!
них інтересів держави в економічній області належить до
пріоритетних напрямів політики держави [10, с. 12].
Таким чином, значення фінансового контролю в
системі забезпечення фінансової безпеки дуже істот!
но. Ефективно функціонуюча система органів фінансо!
вого контролю здатна крім виконання своєї безпосеред!
ньої контрольної функції аналізувати проблеми в сфері
фінансів як на макрорівні, так і зі структурної точки зору,
розробляти і застосовувати засоби і методи протидії
загрозам у фінансовій сфері.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
На нашу думку, фінансова безпека являє собою та!
кий стан захищеності фінансово!економічних інтересів
держави, що:
— дозволяє забезпечити фінансову стабільність
держави на прогнозований період за будь!яких умов, у
тому числі мінімізувати наслідки кризи грошової і фінан!
сово!кредитної систем;
— нейтралізує вплив світових фінансів і економіч!
ної експансії зарубіжних країн на національну безпеку;
— задовольняє потреби суспільства в фінансових
ресурсах і забезпечує економічне зростання;
— здатне протистояти існуючим і виникаючим не!
безпекам і загрозам, які прагнуть завдати фінансових
збитків державі, викликати залежність держави від зов!
нішніх чинників, підірвати конкурентоспроможність
вітчизняних товаровиробників;
— забезпечує гнучкість законодавства при прове!
денні економічних перетворень, а також відповідність
національного законодавства міжнародним стандартам;
— забезпечує захищеність фінансових інтересів
держави і суспільства;
— володіє ефективним механізмом фінансового
контролю в сфері розподілу і використання потоків дер!
жавних коштів;
— створює інвестиційну привабливість за допомо!
гою створення відповідного інвестиційного клімату і
правового режиму захисту іноземних капіталовкладень;
— забезпечує ефективність у використанні адміністра!
тивних методів при формуванні дохідної частини бюджету.
Взаємозалежність держав, в свою чергу, призвела
до того, що для забезпечення своєї безпеки доводить!
ся думати і про безпеку інших держав. Забезпечення
загальної безпеки, створення умов, що виключають ви!
никнення загрози безпеки народів, в якій би то не було
формі, стало частиною національного інтересу біль!
шості країн — членів світової спільноти.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Беручи до уваги зростаючі загрози безпеки у фінан!
совій сфері, дезінтеграцію фінансових інститутів, ослаб!
лення державного фінансового контролю при посиленні
впливу процесів глобалізації на фінансову сферу, мож!
на зробити висновок про необхідність і своєчасність
створення на міжнародному рівні організації в сфері
фінансового контролю, що має статус, аналогічним з
FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laun!
dering Міжнародна група з протидії відмиванню бруд!
них грошей), наділеною політичної легітимністю і во!
лодіє прийнятним для всіх держав форумом для вироб!
лення підходів з проблем фінансової безпеки у зв'язку
з глобальними викликами сучасності.
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PUBLIC AND STATE POLICY: UNITY AND DIFFERENCES
У статті розглянуто теоретикометодологічі засади дослідження поняття "публічна політи
ка", що є коцептуально спільного та відмінного між поняттями "публічна політика" і "державна
політика". Розкрито зв'язок публічної політики та державного управління і запропоновано нау
кові підходи до окреслення змісту публічної політики.
This article examines the theoretical and methodological bases of research the concept of "public
policy" is defined unity and conceptual differences between the concepts of "public policy" and "
state policy", reveals the relationship of public policy and public administration, and scientific
approaches proposed to outline the content of public policy.
Ключові слова: публічна політика, державна політика, державне управління, публічне управління,
публічність, публічна сфера.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах стрімких соціальних трансформацій націо!
нального і глобального масштабів, сучасна держава, ви!
робляючи та реалізуючи політику спрямовану на ефек!
тивне розв'язання назрілих суспільних проблем, змуше!
на вступати у взаємодію з іншими суб'єктами політич!
ного процесу. Державна політика, залишаючись базо!
вим компонентом політико!управлінської діяльності, в
нових умовах зазнає потужного впливу інститутів гро!
мадського суспільства та бізнесу і піддається суттєвим
трансформаціям. Політика держави яка формується на
базі узгоджених в публічній сфері суспільних інтересів,
цілей та завдань, все більше набуває ознак публічності.
Все це актуалізує дослідження феномену публічної полі!
тики, зокрема необхідність пошуку методологічної осно!
ви для з'ясування змісту та співвідношення понять "пуб!
лічна політика" та "державна політика", які досить час!
то підмінюють одне інше в наукових дискурсах. Від те!
оретичного і практичного вирішення питань державна
політика чи публічна політика, державне управління чи
публічне управління, багато залежить і визначення мо!
делі розвитку нашої держави та суспільства. Це ціннісні
орієнтири, які завжди відіграють ключову роль під час
прийняття політичних та політико!управлінських рішень.
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Нинішній період становлення української держав!
ності характеризується активним розвитком інститутів
громадянського суспільства, які прагнуть не лише впли!
вати на інститути державної влади, а й бути безпосеред!
німи її творцями. Вітчизняні науковці наголошують, що
успіх у досягненні дійсної незалежності України зале!
жить, насамперед, від усвідомлення, по!перше, необхі!
дності побудови прямих і зворотних зв'язків між дер!
жавою і суспільством, тобто цілісної системи держав!
но!організованого і керованого українського суспіль!
ства, і, по!друге, пріоритетної залежності національної
держави від українського суспільства, а не навпаки.
Наразі актуалізується необхідність розвитку публічної
політики як відкритого прозорого процесу прийняття
владних політико!управлінських рішень, відкритого для
всіх суб'єктів, заінтересованих у вирішенні суспільно
значущих проблем [1].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Публічна політика із середини ХХ ст. поступово ста!
вала предметом глибокого наукового аналізу. Особли!
ва увага дослідженню публічної політики приділяється
в США, Канаді та країнах Західній Європі. Публічна полі!
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
тика там розглядається не просто як реальність політич!
ного життя, а як механізм формулювання та розв'язан!
ня суспільних проблем. Акцент робиться на тому, що
головними у цих процесах є системна взаємодія різно!
манітних суб'єктів, переплетіння інтересів яких і фор!
мує предметне поле публічної політики [2, с. 186]. Се!
ред зарубіжних науковців, які займаються вивченням
публічної політики, слід виділити Дж. Андерсона, Ю. Га!
бермаса, В. Парсонса, Л. Пала, К. Паттона, Д. Савіцкі,
Х. Коулбетча, П. Кньопфеля, К.Ларю, Ф. Варона, Н. Бє!
ляєву, Ю.А. Красина, Л. Сморгунова, О. Сунгурова,
Н. Шматко.
В Україні вивченням проблем становлення публіч!
ної політики займається чимало науковців і практиків,
зокрема представників неурядових організацій. На сьо!
годні із суттєвих здобутків українських науковців мож!
на виокремити праці О. Дем'янчука, С. Телешуна, С. Сит!
ник, І. Рейтеровича, С. Вирового, М. Карпа, О. Мельник,
А. Кузнєцова. Загальним підсумком напрацювань вітчиз!
няних дослідників є низка підходів до розуміння змісту
публічної політики: системи відносин, взаємодії держав!
них і суспільних суб'єктів, програми дій публічної вла!
ди, механізму управлінського впливу тощо. Проте уні!
фікації підходів та усталеного трактування цього понят!
тя поки!що не відбувається.
Дослідження публічної політики нерозривно пов'я!
зане із вивченням публічної сфери. На думку багатьох
вчених, громадянське суспільство включає в себе по!
стійно виникаючі асоціації, організації та рухи, які ре!
зонують з тим, що відбувається у сфері приватного жит!
тя, посилюючи і посилаючи все це в публічну сферу.
Таким чином громадянське суспільство безпосередньо
пов'язується із публічною сферою. Як зазначає Ю.Га!
бермас, комунікативна структура публічної сфери збе!
рігається лише завдяки енергійному громадянському
суспільству [2, с. 58].
Зауважимо, що підходи до розуміння публічної по!
літики у США та Західній Європі дещо відрізняються.
Так концепт публічної політики в США розуміється, го!
ловним чином, через дії держави, державного апарату,
урядових чиновників (ближче до поняття public admi!
nistration). Це багато в чому пояснюється демократич!
ними традиціями, розвиненими демократичними інсти!
тутами, високим рівнем децентралізації політичної си!
стеми США, політичного плюралізму та конкуренції. В
той час як публічна політика в європейській традиції —
це не тільки вироблення і реалізація управлінських
рішень державою, а й демократична участь різних груп
за інтересами, державних і недержавних політичних ак!
торів у політико!управлінському процесі, досягнення
комплексного бачення соціальної проблеми з дотриман!
ням процедур узгодження інтересів перед безпосеред!
ньою політичною дією уряду [3, с. 76—77].
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Серед науковців досі тривають дискусії та навіть су!
перечки з приводу того, "що таке публічна політика?",
"що таке публічна, а що таке державна політика?", "в
чому єдність та відмінність між публічною і державною
політикою" "чи є зв'язок між публічною політикою та
державним управлінням?" Варто зауважити, що коли
з'явилися перші переклади англомовної літератури з
державного управління, виникало багато проблем з пе!
рекладом поняття "public policy". В наукових досліджен!

нях політологів, соціологів, фахівців з державного уп!
равління зустрічаються різні варіанти перекладу вищез!
гаданого терміну — державна, публічна, суспільна, гро!
мадська політика тощо. Сьогодні науковці лише набли!
жаються до розуміння, що дискусії з приводу дослівно!
го перекладу терміну є абсолютно непродуктивними,
адже тут важливим є розуміння не форми, а змісту зав!
дяки якому відбувається її формування. Поняття публі!
чної політики та державної політики, публічного управ!
ління та державного управління часто ототожнюються,
що нівелює сучасні стандарти вироблення та реалізації
політики держави. Досі малодослідженими залишають!
ся такі аспекти проблеми, як: усталене визначення пуб!
лічної політики, процедури здійснення публічної політи!
ки, нормативно!правове регулювання взаємодії держав!
них і суспільних суб'єктів публічної політики, легітима!
ція всіх суб'єктів публічної політики, вплив інституцій!
ного середовища в якому здійснюється публічна полі!
тика тощо.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є аналіз сутності публічної політики,
наукове обгрунтування взаємозв'язку, взаємозалеж!
ності і взаємообумовленості понять "публічна політика"
та "державна політика", а також концептуальних
відмінностей між цими поняттями. Для досягнення мети
поставимо три основні завдання: дослідити зміст понять
"публічна політика" та "державна політика"; з'ясувати
концептуальний взаємозв'язок між публічною політи!
кою та державним/публічним управлінням; встановити
науково!практичне співвідношення понять "публічна
політика" та "державна політика", їх єдність та відмін!
ність.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Ми вже згадували про те, що перед вітчизняними на!
уковцями в галузі державного/публічного управління
часто постає проблема коректного перекладу терміну
public policy. У більшості мов посткомуністичних країн
не існує адекватного перекладу англійського слова
policy. Найближчий еквівалент і термін, який зазвичай
використовується перекладачами — це термін "політи!
ка" (іноді політичне управління). Але в англійській мові
використовуються, як мінімум, три слова, котрі можна
перекласти на українську як "політика" — politics, polity
і policy. Politics — це політичний процес, боротьба за
доступ до влади, завоювання урядових функцій у держа!
ві, polity — це система політичного порядку, рolicy —
це сукупність політичних цілей, курсів, програм публіч!
ної влади, і її спрямований вплив на вирішення суспіль!
них проблем.
Російські вчені виділяють в англійській мові чотири
терміни, що розмежовують різні аспекти політики як
такої: 1) власне політична сфера (politics); 2) політич!
ний устрій (polity), що є близьким до понять політичної
системи та політичної спільноти; 3) політичний курс,
свідомо вироблена стратегія в політико!управлінській
галузі (policy); 4) сфера політичного управління, підкон!
трольна громадськості (public policy) [4, с. 72—73].
В. Тертичка зазначає, що термін public є найбільш
дискусійним. Для аналізу політики, на його думку, уста!
леним є вживання (із варіантів перекладу терміну public:
державна, публічна, громадська, суспільна, національ!
на, цивільна) терміну "державна", хоча в процесі ста!
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новлення громадянського суспільства відбувається пе!
рехід до впровадження терміну "суспільна" (замість дер!
жавна) й, відповідно: суспільна політика (public policy).
Вчений цим терміном підкреслює, що політика прово!
диться в суспільстві, для суспільства і в умовах розбу!
дови громадянського суспільства [5, с. 12]. Відразу за!
уважимо, що поняття "суспільна" по відношенню до
політики, на нашу думку, є значно ширшим ніж поняття
"державна", і дещо ширшим ніж "публічна", тому більш
адекварним перекладом терміну public в контексті пол!
ітичної сфери суспільства є "публічна" політика.
На думку О. Дем'янчука, в умовах демократії, коли
рівень розвитку громадянського суспільства достатньо
високий, державна влада поступається частиною своїх
повноважень на користь органам самоуправління, і в
цьому разі справді має сенс говорити про "публічну вла!
ду" як поєднання державної влади і громадського са!
моврядування. В такому контексті публічна політика є
ширшим поняттям, оскільки вона охоплює не лише дер!
жавну політику, а й політику, яку здійснюють (чи можуть
здійснювати) недержавні організації, об'єднання дер!
жавних і громадських органів або навіть приватні струк!
тури й агенції. На відміну від тоталітарного режиму, в
демократичному суспільстві неурядовий сектор суспіль!
ного життя відіграє значну роль в ініціюванні, розробці
та впровадженні політики в інтересах окремих груп на!
селення, регіонів чи всієї нації в цілому, тобто "публі!
ки". Тому вживання терміна "публічна політика" замість
терміна "державна політика" є більш узагальнюючим [6,
с. 31—32].
Отже, можемо дійти висновку, що серед вітчизняних
дослідників відсутній однозначний підхід щодо перекла!
ду терміну "public policy" на українську мову. Це зумов!
лено як певними лінгвістичними особливостями англійсь!
кої та української мов, так і самим концептом публічної
політики, який поступово трансформується, а його харак!
теристики змінюються під впливом взаємодії демокра!
тичної держави з громадянським суспільством.
Наукове обгрунтування концепту публічної політи!
ки займає одне з провідних місць у політичній та дер!
жавно!управлінській науці. Так, Т. Парсонс у своїй фун!
даментальній праці "Публічна політика: вступ до теорії
й практики аналізу політики" зазначає, що публічна полі!
тика зосереджується на суспільстві і його проблемах.
Вона пов'язана із тим, як ці проблеми визначаються й
формулюються, яке місце вони займають у порядку ден!
ному політичної діяльності й політичного управління, і
наскільки ефективно державна влада здійснює заходи
чи утримується від них [7, с. 17]. Група європейських
науковців визначає публічну політику як зв'язок по!
слідовних рішень чи діяльності, прийнятих різними пуб!
лічними, а інколи й приватними, дійовими особами, ре!
сурси, інституційна приналежність і інтереси яких є
різними, з метою розв'язання проблеми, політично ви!
значеної як колективна [8, с. 44].
На думку російської дослідниці Н. Шматко, публічна
політика є симбіозом політичної дії, наукової рефлексії та
акту мас!медійної комунікації. За великим рахунком, вона
здійснюється в порядку інтервенції до сфери політики ек!
спертів, аналітиків, фахівців у галузі соціальних наук, інте!
лектуалів, публіцистів та журналістів. Історично конкрет!
на сукупність соціальних обставин, що виступає умовою
можливості публічної політики, змінила сам зміст поняття
"політика". Все це дозволяє говорити про публічну полі!
тику як про інший стан поля політики [9, с. 106].
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У навчальному посібнику "Основи публічної політи!
ки та управління", який був підготовлений групою
українських дослідників (С.О. Телешун та ін.), дається
наступне визначення: "публічна політика — це форма
політичного процесу, який реалізується в публічному
просторі, підтримується інформаційно!комунікаційними
ресурсами та представлена комплексом прозорих вер!
тикальних і горизонтальних взаємодій його учасників"
[10, с. 54]. Вітчизняний науковець О. Лазарєва зазна!
чає, що публічна політика є інтегративною категорією,
якою позначають різноманітні аспекти політичної діяль!
ності у державно!управлінській сфері, зокрема: участь
різноманітних соціальних верств у суспільно!політично!
му житті; професійну діяльність політиків; наукову реф!
лексію з приводу політичних рішень; багатоманітність
проявів мас!медійної комунікації; особливості легіти!
мації влади у суспільній свідомості. Публічна політика
реалізується у публічному просторі та забезпечує за до!
помогою певного набору засобів взаємодію владних
інститутів з громадянами у державному управлінні [11,
с. 122]. Н. Конон визначає публічну політику у широко!
му розумінні як відкриту, гласну, доступну для участі
сферу суспільного життя, в якій суб'єкти політичних
відносин взаємодіють один з одним, а у вузькому як
взаємодію держави, влади, інститутів громадянського
суспільства, бізнесу, різноманітних соціальних груп з
приводу реалізації суспільних інтересів, виробництва,
розподілу і використання суспільних ресурсів і благ [12,
с. 656].
Загальним підсумком наукових здобутків зарубіж!
них і вітчизняних учених у сфері дослідження публічної
політики є напрацювання низки підходів до тлумачення
поняття "публічна політика", проте уніфікації підходів
не відбувається. Наведемо основні з цих підходів:
— публічна політика — як транспарентний процес
прийняття політичних, політико!управлінських рішень,
де ступінь публічності визначається наявністю каналів
доступу заінтересованих груп до цього процесу;
— публічна політика — як цілеспрямований вплив,
який здійснюють структури публічної влади. Таке зна!
чення публічної політики найчастіше вживається в кон!
тексті реалізації публічного управління;
— публічна політика — як програма, що містить
стратегії розвитку держави. Вживається тоді, коли
йдеться про галузеву політику (у сфері охорони здоро!
в'я, освіти, промислова політика тощо);
— публічна політика — як визначений курс дії пуб!
лічної влади. Таке значення може мати місце в контексті
реалізації певної ідеології правлячого класу;
— публічна політика — публічна діяльність, репре!
зентована у публічній сфері активність політичних та не!
політичних акторів, які через взаємодію прагнуть реа!
лізовувати власний інтерес. Діяльність держави прояв!
ляється у сфері задоволення соціальних запитів, відпо!
відно публічна діяльність здійснюється з метою оп!
тимізації та раціоналізації управлінських рішень;
— публічна політика — форма політичного проце!
су, який реалізується у публічному просторі, підтри!
мується інформаційно!комунікаційними та іншими ви!
дами ресурсів, представлений цілісним комплексом вер!
тикальних і горизонтальних взаємодій його учасників
[13, с. 186—187];
— публічна політика — як механізм підтримки публіч!
ного порядку. У такому контексті можна послатися на
праці американського вченого Ервінга Гоффмана, який
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стверджував, що взаємодіючи у суспільстві люди вироб!
ляють способи підтримки, руйнування та відновлення пуб!
лічного порядку, який є базовим для підтримки соціаль!
ного порядку — політичного та економічного.
Останній підхід розуміння публічної політики через
публічний порядок, на наш погляд, є достатньо перспек!
тивний, щоб розуміти сучасні політичні процеси та пе!
редбачати їх подальший розвиток. Навіть за відсутності
чіткого визначення самого поняття "публічний порядок",
його зміст є зрозумілим як для політологів, так і для
юристів та державних управлінців, оскільки включає такі
параметри як державний устрій, суспільний устрій, гро!
мадянські права і свободи.
Таке розмаїття визначень публічної політики зумов!
лює інтерес до подальшого вивчення питання походжен!
ня, становлення та організації публічної політики. По!
няття "публічна політика" є системним явищем. Саме
вона зосереджується на тому, яким чином відбувається
взаємодія суспільства і держави у вирішенні тих або
інших проблем і як, з позиції посилення функціонуван!
ня громадянського суспільства, організовує свою ді!
яльність публічна влада (державна і самоврядна) задля
реалізації суспільно значущих інтересів і потреб.
Особливістю сучасного розвитку суспільних наук є
їх значне дроблення, виокремлення нових підгалузей
наук та відокремлення галузей. Що таке політична
наука? Що таке наука з державного управління?
Відповіді на ці питання не є усталеними і відображають
традиції національних шкіл.
Так, згідно з визначенням, затвердженим Амери!
канською асоціацією політичної науки (APSA), політич!
на наука (political science) вивчає органи влади, публіч!
ну політику, політичні процеси та системи, політичну по!
ведінку. Підгалузями політичної науки є політична тео!
рія, політична філософія, політична ідеологія, політе!
кономія, політична психологія, політичні дослідження
та аналіз, порівняльна політика, міжнародні відносини
та інше. У Британській енциклопедії "Британіка" [14]
зазначається, що політична наука займається систем!
ним вивченням управління шляхом застосування емпі!
ричних та наукових методів аналізу. Традиційним пред!
метом вивчення політичної науки є держава, її органи
та інститути. Проте сучасний спектр предмета політичної
науки значно ширший і охоплює дослідження всіх соці!
альних, культурних та психологічних чинників, які взає!
мно впливають на роботу уряду і політичного організ!
му. "Британіка" дає також визначення державному уп!
равлінню як процесу реалізації політики органів держав!
ної влади (government policies), зокрема, це плануван!
ня, організація, керівництво, координація та контроль
державних операцій. Під державним управлінням маєть!
ся на увазі передусім реалізація державної політики, в
основному, з боку виконавчої влади. Таким чином, дер!
жавне управління має справу з управлінням державни!
ми програмами.
Російські вчені часто цитують Вудро Вільсона, який
сказав, що державне управління є найпізнішим плодом
політичної науки. Відповідно російська наукова тради!
ція розглядає державне управління і політику (public
administration and policy) як галузь політичної науки,
предметом якої є організація та діяльність державних
органів та пов'язаних із ними установ з приводу задо!
волення суспільних інтересів. Разом з тим у Росії дер!
жавне управління та політику формально відносять до
економічних та юридичних дисциплін [13, с. 189].

Чи це самостійні наукові напрями, чи державне
управління є підгалуззю політичної науки або управлі!
нської науки — все це є предметом наукових дискусій.
Прихильність науковця до тієї чи іншої позиції часто виз!
начається його схильністю збільшувати чи, навпаки,
зменшувати вододіл між політикою та управлінням, виз!
начати, чи є дихотомія між поняттями "політика" та "дер!
жавне управління". Так, до 30!х рр. ХХ ст. вважалося,
що політична наука відіграє важливу роль у визначенні
інтелектуального простору державного управління. Три!
валий час домінував інструментальний підхід, який ви!
значав, що політичну науку та державне управління по!
в'язує політична система, зокрема процеси "входу" та
"виходу" з неї. Й до сьогодні серед науковців є достат!
ньо категоричні твердження, які зауважують, що дер!
жавне управління є міждисциплінарним гібридом, у яко!
му найбільше запозичень саме з політичної науки [13,
с. 189].
З початку 70!х років минулого століття з'являється
концепція під назвою "публічного політичного підходу"
до управління ("public policy approach" to administ!
ration). Концепція розглядає, якою мірою кожна стадія
в розробці і здійсненні політики впливає на її загальну
форму. Природа самого процесу прийняття рішень по!
чинає визначати зміст державного управління. Можли!
во, саме цей період можна умовно вважати часом "на!
родження" теорії публічної політики, яка пов'язала по!
літику з державним управлінням та стала предметом для
дослідження в межах відповідних наукових галузей. Тим
більше, що більшість зарубіжних дослідників переко!
нані в тому, що історично публічна політика виникла на
хвилі дискусій підвищення ефективності державного
управління і, головне, з розширенням можливостей
участі громадянського суспільства в політичному про!
цесі [15, с. 9].
З цього часу увага науковців концентрується на ви!
робленні публічної політики, яка представлена склад!
ним переплетінням політичних та управлінських про!
цесів, у результаті яких відбувається прийняття політич!
них та політико!управлінських рішень. Політична скла!
дова процесу прийняття рішень — це взаємодія політич!
них акторів, внаслідок якої схвалюється те чи інше
рішення, а управлінська — це технічне, інформаційно!
аналітичне, інтелектуальне забезпечення процесу. Схе!
ма вироблення публічної політики практично співпадає
з процесом прийняття політико!управлінських рішень.
Вона вибудовується, починаючи з ідентифікації пробле!
ми, визначення цілі, збору і аналізу інформації, обран!
ня тієї чи іншої моделі рішення, формулювання альтер!
нативних варіантів рішення, обрання (ухвалення) най!
більш ефективного варіанта рішення, доведення рішен!
ня до виконавців, його реалізація, контроль за виконан!
ням рішення, оцінка результатів. Отже, публічна по!
літика націлена на вирішення суспільних проблем, що
потребують розв'язання, і реалізується органами пу!
блічного управління шляхом застосування відповідних
механізмів та ресурсів.
Публічна політика як системне явище, як процес,
як інструмент та механізм не може бути повноцінно роз!
критою в межах лише політичної науки чи науки дер!
жавного управління. Концепції та теорії, які використо!
вуються для розкриття природи публічної політики, її
аналізу як процесу, належать до різних галузей знання.
Зокрема для дослідження суспільства, публічної сфе!
ри, процесів вироблення і реалізації публічної політики
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успішно застосовуються теорії та концепції політичної
науки (групової політики, заінтересованих груп, політич!
ного лобіювання, політичних мереж тощо), соціологіїі і
психології (ресурсної залежності, інституціональна, по!
ведінкова тощо), економічної науки (колективної дії,
суспільного вибору, ігор, трансакційних витрат), менед!
жменту. Перші з них пояснюють публічну політику як
результат взаємодії груп інтересів, визначають плю!
ралізм та корпоративізм як основні моделі вироблення
та реалізації такої політики, мотиви залучення недер!
жавних акторів до вироблення публічної політики. Другі
описують механізми впливу на прийняття політико!
управлінських рішень, політичної комунікації держави,
бізнесу та суспільства, політичну активність недержав!
них акторів, зацікавлених у задоволені власних потреб.
Названі теорії пояснюють також поведінку недержав!
них акторів (інститутів громадянського суспільства) у
взаємодії з державою з врахуванням поведінки інших
як конкурентів у впливі на формування публічної по!
літики
Складне переплетіння політики та управління, яке й
створило публічну політику, сьогодні знаходить своє
відображення в сучасних концепціях врядування Gover!
nance, New Public Governance, Good Governance, у яких
публічна політика виступає як ціль і водночас як резуль!
тат державного управління. Термін "публічна політика"
застосовується для означення державної політики країн
Європейського Союзу, яка є результатом сумісної діяль!
ності національних та наднаціональних органів управл!
іння. Принципи здійснення державного управління, виз!
начені Білою Книгою, базуються саме на засадах публ!
ічної політики, яка передбачає взаємодії державних, не!
державних акторів та наднаціональних структур. Саме
такий механізм формує публічні майданчики для прий!
няття політичних рішень, спрямованих на досягнення
суспільно значимих цілей [13, с. 191].
Як співвідноситься поняття "публічна політика" з по!
няттям "державна політика"? Що є спільного та
відмінного між поняттями "державна політика" та "публ!
ічна політика"? По!перше, механізми формування — у
публічній політиці — це завжди механізми, які забезпе!
чують можливості представлення та узгодження позицій
заінтересованих сторін у прийнятті політичного, політи!
ко!управлінського рішення. Наприклад, для амери!
канців державна політика ("public policy") є "публічною",
оскільки ці механізми вже закладені в так званій плю!
ралістичній моделі формування державної політики. Чи
є "державна політика" та "публічна політика" одним і
тим самим поняттям? Відповідь на це запитання дає
аналіз самого механізму прийняття рішень та програм
(вироблення політики), зокрема таких параметрів, як:
— спосіб, у який актуалізується проблема і набуває
статусу суспільно значимої;o наскільки заінтересовані
сторони мають можливість користуватися каналами до!
ступу до прийняття рішень;
— чи є ці канали;
— чи існують зворотні зв'язки між суб'єктом і об'єк!
том прийняття рішень тощо.
Тобто "державна політика" і "публічна політика" мо!
жуть як ототожнюватися, так і становити різні поняття
залежно від механізму їх вироблення.
По!друге, публічна політика спрямована на забез!
печення суспільного інтересу (на відміну від таких варі!
антів, як "державний інтерес", "корпоративний інтерес",
"приватний інтерес"). За певних політичних режимів дер!
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жава може блокувати та "відмовлятися" від санк!
ціонування певних суспільних інтересів і вони ніколи не
набувають статусу публічного інтересу. Завдання пу!
блічної політики — створити механізми виявлення і забез!
печення суспільного інтересу. Важливо також зазначи!
ти, що публічна політика завжди пов'язана з реалізацією
владних повноважень з моменту формування пробле!
ми політики з метою визначення характеру політичного
рішення, аж до результатів оцінки його реалізації. На!
приклад, розуміння того, що влада вдається до публіч!
ної політики лише у сферах охорони здоров'я, довкіл!
ля, у сферах науки та освіти тощо, де чітко виражений
суспільно значущий контекст, є не правильним, оскіль!
ки, по суті, відбувається заміна поняття соціогуманітар!
ної політики на публічну. Публічна політика означає ле!
гітимний спосіб формування та публічне схвалення полі!
тики. Тобто та ж сама соціогуманітарна політика може
реалізовуватися без використання демократичних про!
цедур, а головне, не відповідати суспільним інтересам.
По!третє, "державна політика", "державне управ!
ління" нині піддаються суттєвим трансформаціям під впли!
вом нових структур суспільних взаємодій (мереж), гло!
балізації (глобальне управління), інформаційних техно!
логій (електронне врядування). Публічна сфера набу!
ває значимості як платформа взаємодій та вироблення
суспільних інтересів, формулювання суспільних цілей та
завдань. Державна політика перестає бути державною
як такою і набуває ознак публічності в тому розумінні,
що держава визнається актором, що діє та вибудовує
свою політику і здійснює управління в публічній сфері.
Тут акцентуємо увагу на тому, що "публічність" у кон!
тексті розгляду поняття "публічна політика" — це не
просто "політика, винесена на публіку, на публічне об!
говорення". "Публічність" передбачає здійснення різних
видів діяльності для досягнення суспільних цілей. Відпо!
відно публічність інтересу означає, що його суб'єктом
(носієм) є суспільство як органічне ціле. Найбільшою
мірою спільності володіють інтереси всього суспільства
(суспільні інтереси). Вони відображають базові потре!
би людей і в багатьох обумовлюються необхідністю соці!
ального розвитку. Отже, публічність політики має місце
тоді, коли вона спрямована на досягнення суспільних
цілей та забезпечення суспільних інтересів [13, с. 193].
Значення публічної сфери для формування публіч!
ної політики відзначає більшість науковців. Еспен Мое,
досліджуючи розвиток таких європейських країн, як
Нідерланди, Великобританія, Франція та Німеччина,
відмітив, що саме публічна сфера, а не громадянське
суспільство відіграла вирішальну роль у стабільності
розвитку та процвітанні країн західного світу. Цікавим
є те, що автор акцентує увагу на тому, що сформованість
громадянського суспільства ще не означає обов'язко!
ве формування публічної сфери. Просування інтересів
самоорганізованих автономних груп, які й представля!
ють громадянське суспільство, є необхідною, але не до!
статньою умовою формування публічної сфери. Вона
формується тоді, коли створюються умови публічного
дискурсу [16].
Російський соціолог В.М. Якимець визначає публіч!
ну сферу поряд з розвиненістю та демократичністю су!
спільства основними критеріями оцінки публічної полі!
тики. Стан публічної сфери вимірюється дослідником
за такими параметрами, як: наявність системи дієвих ме!
ханізмів діалогу між державою та суспільством при
прийнятті значимих рішень; наявність інструментів фор!
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мування влади та лобіювання суспільних інтересів; міс!
цеве самоврядування, яке наділене реальною владою,
повноваженнями та засобами їх реалізації; ефективне
надання виконавчою владою послуг у сферах освіти,
культури, охорони здоров'я; здійснення ефективного
управління державним майном; ефективний нагляд та
контроль у виконавчої влади; ефективне нормативне ре!
гулювання у виконавчої влади; прийняття законодавчою
владою законів, які захищають права та інтереси ви!
борців; соціально відповідальний бізнес. У той час як
оцінка демократичності суспільства включає такі пара!
метри, як: підтримка громадянських ініціатив і розви!
ток громадського контролю; прихильність до мирного
вирішення конфліктів в інтересах усіх сторін; дієвість
законів із приборкання корупції; економіка, де поважа!
ють право власності, забезпечують рівні можливості,
гарантії для знедолених; конституційний захист прав
меншин; верховенство закону, яке захищене незалеж!
ною судовою владою; вільні та плюралістичні ЗМІ; ре!
гулярні вільні та чесні вибори. В.М. Якимець пропонує
таке визначення публічної політики — "це діяльність, яка
характеризується системною взаємодією держави,
бізнесу, некомерційного співтовариства, різноманітних
соціальних, професійних груп та верств, громадських
об'єднань з приводу "реалізації особистих та суспіль!
них інтересів; виробництва, розподілу та використання
суспільних ресурсів та благ з урахуванням волевиявлен!
ня населення певних територій" [17]. Аналізуючи доро!
бок науковців, можна стверджувати, що структуру пуб!
лічної політики складають публічна сфера, публічність,
суспільний інтерес, публічність інтересу.
Не можна залишити поза увагою рекомендації, які
дав один з найбільш відомих американських дослідників
публічної політики Джеймс Андерсон. Пояснюючи, чим
саме "публічна політика" різниться від "державної полі!
тики", він зазначає, що окремі напрями публічної по!
літики формуються урядовими структурами та чиновни!
ками. Дослідник вказує на те, що публічна політика, по!
перше, завжди пов'язана з цільовими або зорієнтова!
ними на досягнення цілі діями. По!друге, публічна полі!
тика складається з певних цільових дій, прийнятих уря!
довими чиновниками протягом певного періоду часу, а
не з дискретних рішень. По!третє, публічна політика ви!
никає завжди у відповідь на політичні запити [18, с. 10—
13]. Відповідно публічна політика зорієнтована на ре!
зультат і в цьому виявляється її інструментальний харак!
тер.
ВИСНОВКИ
Досліджуючи сутність понять "публічна політика" та
"державна політика", можна дійти висновку, що нині
серед дослідників відсутня одностайність щодо пере!
кладу терміну "public policy" на українську мову. Це зу!
мовлено як лінгвістичними особливостями англійської
та української мов, так і самим концептом публічної пол!
ітики, який перебуває у трансформації, що призводить
до поступової зміни його характеристик. При тому всьо!
му, що багато науковців намагалися сформулювати
чітке визначення, все ж таки слід визнати, що зміст по!
няття "публічна політика" може варіюватися залежно від
конкретного контексту.
Можна погодитися з вітчизняними науковцями
С. Телешуном, С. Ситник та І. Рейтеровичем, які запро!
понували власне тлумачення терміна "публічна політи!
ка", яке, на наш погляд, найбільш точно передає його

зміст. Отже, публічна політика — це політика органів
державного управління, заснована на механізмах пуб!
лічного узгодження інтересів заінтересованих сторін та
спрямована на досягнення суспільно значимих цілей та
вирішення суспільно важливих завдань. Публічна по!
літика та публічне управління нероздільні, тому що пуб!
лічна політика представлена складним переплетінням
політичних та управлінських процесів, у результаті взає!
модії яких відбувається прийняття політичних та політи!
ко!управлінських рішень. У методологічному вимірі пуб!
лічна політика, на нашу думку, виступає своєрідною
інституційною матрицею публічного управління.
Щодо співвідношення понять "державна політика"
і "публічна політика" то вони можуть як ототожнювати!
ся, так і становити різні поняття залежно від механізму
їх вироблення. Державна політика перестає бути дер!
жавною як такою і набуває ознак публічності в тому ро!
зумінні, що держава визнається актором, що діє та ви!
будовує свою політику і здійснює управління в публічній
сфері. На нашу думку, публічна політика є ширшим по!
няттям, оскільки вона охоплює не лише державну полі!
тику, а й політику, яку здійснюють (чи можуть здійсню!
вати) недержавні організації, об'єднання державних і
громадських органів або навіть приватні структури й
агенції.
Перспективи подальших наукових розвідок. Вивчен!
ня публічної політики зумовлено особливістю сучасних
політичних процесів, які характеризуються значним зро!
стання вимог, які суспільство пред'являє до політичної
системи. В умовах, коли органи державної влади не зав!
жди здатні адекватно реагувати на існуючі запити су!
спільства, держава все частіше починає перекладати
деякі функції на недержавних акторів. Наразі актуалі!
зується необхідність розвитку публічної політики як
відкритого прозорого процесу прийняття владно!пол!
ітичних рішень. Тенденція активного включення всіх заі!
нтересованих суб'єктів у процеси вироблення політики,
спрямованої на забезпечення суспільних інтересів і зав!
дань, стає дедалі відчутною. У цій ситуації зростає не!
обхідність вивчення механізмів вироблення та реалізації
публічної політики, з'ясування процесів перетворення
державної політики в публічну.
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METHODS AND PRINCIPLES OF PUBLIC ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT
У статті охарактеризовано методи та принципи державного управління економічною безпе
кою. Виявлено основні діючі принципи забезпечення економічної безпеки України. Встановле
но, що в структуру методів державного управління у сфері економічної безпеки входять: засо
би, способи і прийоми. Подано структуру методів державного управління у сфері економічної
безпеки та розподілено її на складові елементи. Запропоновано класифікацію чинників еконо
мічної безпеки. Наведено комплекс показників, які дозволять здійснювати моніторинг та аудит
під час реалізації державної політики управління економічною безпекою. З'ясовано, що дер
жавне управління економічною безпекою повинне відбуватися на основі чітко вибудованої стра
тегії управління, яке повинне відбуватися на основі таких принципів: об'єктивності, цілепокла
дання, результативності, ефективності, пріоритетності, компетентності, комплексності, спад
коємності, альтернативності, прозорості та ситуаційності.
The article describes the methods and principles of state management of economic security. The
basic principles of ensuring economic security of Ukraine are revealed. It is established that the
structure of methods of public administration in the field of economic security includes: means,
methods and techniques. The structure of methods of public administration in the field of economic
security is presented and is divided into constituent elements. The proposed classification of factors
of economic security. The set of indicators that will allow monitoring and auditing during the
implementation of the state policy on economic security management is given. It has been determined
that public administration of economic security should take place on the basis of a clearly structured
management strategy, which should take place on the basis of the following principles: objectivity,
goal — setting, efficiency, effectiveness, priority, competence, complexity, continuity, alternative,
transparency and situational.
Ключові слова: державне управління, економічна безпека, загальнодержавний рівень, методи управлі
ння, принципи управління, регіональний рівень.
Key words: public administration, economic security, national level, management methods, management
principles, regional level.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасне прискорення глобальних економічних про!
цесів, безперервна інтеграція України в світове співто!
вариство і господарські відносини, а також поглиблен!
ня ринкових відносин у внутрішній і зовнішній економі!

ках і, найголовніше криміналізація суспільства — спри!
чиняють виникнення різних загроз, зокрема економіч!
них. Ми сьогодні перебуваємо в тісній залежності від
іноземних інвесторів і валют, економіка України базо!
вана на сировинному секторі та надто дешевій, проте
високо кваліфікованій робочій силі. Саме тому на сьо!
годні виникла першочергова необхідність протекціоні!
зму національних інтересів і задіювання всього потен!
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ціалу народного господарства, іншими словами реалі!
До основних принципів забезпечення економічної
зації позицій економічної безпеки.
безпеки України можна віднести [3]:
— верховенство закону під час забезпечення еко!
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
номічної безпеки;
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
— додержання балансу економічних інтересів осо!
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ
би, сім'ї, суспільства, держави;
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
— взаємна відповідальність особи, сім'ї, суспіль!
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
ства, держави щодо забезпечення економічної безпе!
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ки;
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
— своєчасність і адекватність заходів, пов'язаних
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
із відверненням загроз і захистом національних еконо!
Питанням методів та принципів державного управ! мічних інтересів;
ління економічною безпекою займалися такі провідні
— пріоритет договірних (мирних) заходів у вирі!
науковці, як Бурик З.М. [1], Бухвальд Е. [2], Малиш! шенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів економіч!
ко В.М. [3], Приходько В.П. [5], Проскура В.Ф. [6], ного характеру;
Шайдоров О.І. [7] та інші. Проте в сучасних реаліях
— інтеграція національної економічної безпеки з
застосування принципів та методів державного управ! міжнародною економічною безпекою.
ління національною безпекою набуває особливої ак!
Слід зазначити, що державне управління економіч!
туальності, що і стало предметом нашого наукового ною безпекою відбувається на двох рівнях, а саме за!
дослідження.
гальнодержавному та регіональному.
Під економічною безпекою держави розуміється
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
комплекс економічних, геополітичних, екологічних, пра!
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
вових та інших умов, що забезпечують: передумови для
Головною метою статті є охарактеризувати методи виживання в умовах кризи і майбутнього розвитку; за!
та принципи державного управління економічною без! хист життєво важливих інтересів країни щодо її ресурс!
пекою.
ного потенціалу, збалансованості і динаміки розвитку
та зростання; створення внутрішнього імунітету і зовні!
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
шньої захищеності від дестабілізуючих дій; конкурен!
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
тоспроможність країни на світових ринках і стійкість її
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
фінансового стану; гідні умови життя і сталий розвиток
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
людини. Під економічною безпекою регіону розумієть!
Економічна безпека держави є складною і багато! ся сукупність умов і факторів, що характеризують стан
плановою конструкцією. Будучи частиною системи на! економіки, стабільність, стійкість і поступальність її роз!
ціональної безпеки, вона водночас складає основу для витку, міру її незалежності та інтеграції з економікою
формування всіх елементів, що входять до її структури: країни в цілому, що дає можливість: проводити власну
військового, технологічного, продовольчого, екологіч! економічну політику в рамках держави; адекватно реа!
ного тощо. Досвід показує, що тільки надійна, ефектив! гувати на різкі геополітичні зміни в державі; здійснюва!
на система за безпечення економічної безпеки може ти (чи, принаймні, розпочати) значні економічні рефор!
служити гарантом суверенітету і незалежності країни, ми, не чекаючи допомоги від держави при виникненні
її стабільного і стійкого соціально — економічного роз! невідкладних соціально!небезпечних ситуацій на самій
витку. Основною зброєю у боротьбі з негативними зов! території, пов'язаних з локальними економічним лихом
нішніми впливами на Україну в умовах глобалізації є або економічними прорахунками (помилками) на рівні
економічні методи. Не секрет, що на сучасному етапі держави; на договірній основі надавати допомогу сумі!
розвитку української економіки не достатньо конкурен! жним регіонам, де існуюча незбалансована економічна
тоспроможними є більшість галузей народного госпо! ситуація може негативно відобразитися на економічних
дарства, недостатньо використовується науково — тех! інтересах самого регіону; стабільно підтримувати від!
нічний потенціал, а відтак спостерігається залежність від повідність діючих на території економічних нормативів,
техніки і технологій розвинених країн світу. До того ж, загальноприйнятих у світовій практиці (або директивно
необхідно відмітити, що Україна залежить від політики затверджених для конкретного регіону на конкретний
міжнародних організацій — МВФ, МБРР, ЄБРР, які є період часу), що дозволяє зберегти (чи відновити) гідний
рівень життя населення [6].
фінансовими структурами розвинених країн [6].
До структури методів державного управління у
Прагнення до реалізації ефективного регулювання
економічних процесів в Україні та забезпечення еконо! сфері економічної безпеки входять: засоби, способи і
мічної безпеки зумовлюють здійснення послідовної, прийоми.
Способи державного управління у сфері економіч!
чітко структурованої діяльності органів державної вла!
ди й місцевого самоврядування, визначають високу по! ної безпеки — це дії, які дають можливість досягти пев!
требу вдосконалення та практичного впровадження них результатів у забезпеченні економічної безпеки.
механізму регулювання та управління економічної Засоби державного управління у сфері економічної без!
безпеки, який надав би логічне та цілісне уявлення про пеки — це інструменти, за допомогою яких здійснюєть!
кожний елемент системи регулювання та управління, ся вплив у державному управлінні у сфері економічної
комплекс форм, методів і засобів впливу на економічні безпеки. Прийоми державного управління у сфері еко!
номічної безпеки — складові елементи форм реалізації
процеси з метою забезпечення безпеки [5].

114

Інвестиції: практика та досвід № 24/2017

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
методів управління у сфері економічної безпеки, які
застосовуються у конкретній ситуації.
Структуру методів державного управління у сфері
економічної безпеки можна розподілити на такі скла!
дові елементи [1]:
— згідно зі стилем управління — демократичні та
диктаторські;
— з позицій законну — правові та не правові;
— з позицій впливу суб'єкта на об'єкт — прямого
впливу та непрямого впливу; підготовки та прийняття
рішень, планування, організації, контролю, підтримки
управлінської діяльності;
— за масштабом застосування — загальносистемні
(планування, організації, контролю, стимулювання) та
локальні (психологічні, опитування та інтерв'ювання);
— з точки зору організації управління — суборди!
нації та координації (одноосібний, колегіальний, колек!
тивний, комбінований, регламентарний метод прийнят!
тя управлінських рішень);
— з позицій науковості — пізнання (пізнавально!
програмуючі) та впливу (організаційно!регулюючі);
— з позицій мотивації управлінської діяльності —
заохочення, переконання та примусу;
— з позицій комплексності — загальні (норматив!
но — правові, адміністративні, соціально — психо!
логічні та економічні) та спеціальні — стратегічне пла!
нування та цільове програмування, бюджетування,
інформування;
— за функціональним призначенням — норматив!
но — правові, адміністративні (організаційно!розпо!
рядчі), економічні та соціально!психологічні або пропа!
гандистські.
Формування довгострокової стратегії економічної
безпеки також передбачає формулювання основних
загроз економічної безпеки також передбачає форму!
лювання основних загроз економічної безпеки. При
цьому під загрозою економічній безпеці розуміють
сформовані в суспільстві економічні й інші умови, здатні
прямо або опосередковано впливати на економічну без!
пеку суб'єкта господарювання (галузі економіки, еко!
номічної теорії, національної економіки загалом) у те!
перішньому або найближчому майбутньому. Загрозами
економічній безпеці України слід вважати явні чи по!
тенційні дії, що ускладнюють або унеможливлюють ре!
алізацію національних економічних інтересів і створю!
ють небезпеку для соціально!економічної та політичної
систем, національних цінностей, життєзабезпечення
нації та окремої особи [3].
Класифікація чинників економічної безпеки така:
— згідно зі сферою дії — зовнішні та внутрішні;
— згідно з характеристикою суб'єкта — мотиви та
можливості (мотивація може стати джерелом конфліктів);
— згідно з ресурсною невідповідністю — дефіцит
ресурсів та надлишок ресурсів;
— згідно зі стабільнісю існування — стратегічні і
тактичні;
— згідно з рівнем поширення — одиничні та масові;
— згідно з масштабами дії — національні та міжна!
родні;
— згідно з елементами економічної системи — учас!
ники економічних відносин, економічні методи, економічні
важелі, економічні норми, економічні інструменти;

— згідно з відображеннями форм конфліктів у чин!
ному законодавстві — відображені та не відображені у
законодавстві, а також критичні та некритичні;
— згідно із зв'язком з іншими факторами — авто!
номні, комбіновані та синергетичні.
При здійсненні державного управління економічною
безпекою повинен застосовуватися комплекс показ!
ників, які дозволять здійснювати моніторинг та аудит
під час реалізації державної політики управління еко!
номічною безпекою.
Важливо підкреслити, що найвища міра безпеки
досягається за умови, що весь комплекс показників зна!
ходиться в межах допустимих меж своїх порогових зна!
чень, а порогові значення одного показника досягають!
ся не в збиток іншим. Наприклад, зниження темпу ін!
фляції до граничного рівня не повинне призводити
до підвищення рівня безробіття понад допустиму межу
або зниження дефіциту бюджету до порогового значен!
ня — до повного заморожування капіталовкладень і спа!
ду виробництва і т. ін. Таким чином, за межами значень
порогових показників національна економіка втрачає
здатність до динамічного саморозвитку, конкурентос!
проможність на зовнішніх і внутрішніх ринках стає об!
'єктом експансії національних і транснаціональних мо!
нополій, роз'їдається виразками корупції, криміналу,
страждає від внутрішнього і зовнішнього розграбуван!
ня національного багатства [7].
Основними національними інтересами економічної
безпеки є [7]:
— здатність економіки функціонувати в режимі роз!
ширеного відтворення без критичної залежності від
імпорту;
— прийнятний рівень життя населення, що забез!
печує соціально!політичну стабільність;
— стійкість фінансової системи;
— збереження єдиного економічного простору, що
унеможливлює розвиток сепаратистських тенденцій;
— створення економічних і правових умов, що не
допускають криміналізації суспільства;
— забезпечення необхідного державного регулю!
вання економічних процесів, здатного гарантувати нор!
мальне функціонування ринкової економіки як в звичай!
них, так і в екстремальних умовах.
Е. Олейников детально розглядав питання систе!
матизації показників економічної безпеки. Як основні
ознаки класифікації показників економічної безпеки він
пропонує [4]:
— рівень об'єкта економічної безпеки;
— міра значущості показників;
— період дії загроз і їх прогнозування;
— напрям дії на економіку;
— склад загроз, характер і масштаб вірогідного
збитку від дії.
За вказаними вище ознаками класифікація показ!
ників економічної безпеки набуває такого вигляду [4]:
— за рівнем об'єкта економічної безпеки:
— макроекономічний рівень — економіка країни в
цілому;
— мезорівень (регіональний або галузевий) — еко!
номіка регіонів держави і галузей;
— мікроекономічний рівень — економіка агентів
ринку: фірм, підприємств, установ, банків і т. ін.;
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— рівень сім'ї і особистості — економічна безпека
кожного громадянина країни;
— за мірою значущості показників;
— загальні макроекономічні показники (рівень і
якість життя, рівень інфляції, рівень безробіття, еконо!
мічне зростання, темп зростання промислового вироб!
ництва, індекс споживчих цін, дефіцит бюджету, дер!
жавний борг і т. д.);
— базові макроекономічні показники (структура
власності, динаміка роздержавлення і приватизації дер!
жавних і муніципальних підприємств, монополізація і
демонополізація, розвиток ринкових структур і т. д.);
— часткові економічні показники (темп зростання
промислового виробництва і частка його складових у
ВВП, структура ВВП, валові й чисті інвестиції, роздріб!
ний товарообіг, загальна сума неплатежів, співвідно!
шення зростання прибутків, рівень зайнятості населен!
ня, показники криміналізації економіки і т. д.).
— за періодом дії загроз і їх прогнозування — ко!
роткострокові і довгострокові;
— за напрямом дії на економіку — внутрішні й зовнішні;
— вся сукупність показників поділяється на кількісні
і якісні.
Серед показників економічної безпеки можна ви!
окремити такі [2]:
— економічного зростання (динаміка і структура
національної виробництва і доходу, показники обсягів
і темпів промислової виробництва, галузева структура
господарства і динаміка окремих галузей капіталовкла!
дення та ін.);
— які характеризують природно!ресурсний, вироб!
ничий, науково!технічний потенціал країни;
— які характеризують динамічність і адаптивність
господарського механізму, а також його залежність від
зовнішніх чинників (рівень інфляції, дефіцит консолідо!
ваного бюджету, дію зовнішньоекономічних чинників,
стабільність національної валюти, внутрішню і зовніш!
ню заборгованість);
— якості життя (ВВП на душу населення, рівень ди!
ференціації прибутків, забезпеченість основних груп
населення матеріальними благами і послугами, праце!
здатність населення, стан довкілля і т. д.).
Порогові рівні зниження безпеки можна охарактери!
зувати системою показників загальногосподарського і
соціально!економічного значення, що відбивають [2]:
— гранично допустимий рівень зниження еконо!
мічної активності, обсягів виробництва, інвестування і
фінансування, за межами якого неможливий само!
стійний економічний розвиток країни на технічно сучас!
ному, конкурентоспроможному базисі, збереження де!
мократичних основ суспільного ладу, підтримання обо!
ронного, науково!технічного, інноваційного, інвести!
ційного і освітньо!кваліфікаційного потенціалу;
— гранично допустиме зниження рівня і якості жит!
тя основної маси населення, за межами якого виникає
небезпека неконтрольованих соціальних, трудових,
міжнаціональних та інших конфліктів; створюється за!
гроза втрати найбільш продуктивної частини національ!
ного "людського капіталу" і нації як органічної частини
цивілізованої спільності;
— гранично допустимий рівень зниження витрат на
підтримання і відтворення природно!екологічного по!

116

тенціалу, за межами якого виникає небезпека безпово!
ротного руйнування елементів природного середовища,
втрати життєво важливих ресурсних джерел економіч!
ного зростання, а також значних територій проживан!
ня, розміщення виробництва і рекреації, завдання не!
поправного збитку здоров'ю нинішнього і майбутнього
поколінь та ін.
Державне управління економічною безпекою по!
винне відбуватися на основі чітко вибудованої стратегії
управління.
При цьому варто зазначити, що стратегія управлін!
ня економічною безпекою в Україні повинне відбувати!
ся на основі наступних принципів:
— об'єктивності, що передбачає врахування попе!
реднього досвіду та інформації, що зібрана в ході роз!
робки стратегії управління економічною безпекою;
— цілепокладання, яке передбачає чітке формуван!
ня конкретних стратегічних цілей та мети досягнення
стратегії;
— результативності, що передбачає спрямування
повної сукупності заходів, що були внесені до стратегії
на отримання кінцевого результату, а саме досягнення
поставлених у стратегії цілей;
— ефективності, що передбачає визначення ефектив!
ності реалізації програми шляхом співвідношення витрат
на її реалізацію та отриманих після її реалізації резуль!
татів поліпшення стану економічної безпеки держави;
— пріоритетності, що передбачає включення до чис!
ла основних напрямів стратегії найбільш важливих зав!
дань, реалізація яких дозволить досягти гармонійного
розвитку держави;
— компетентності, що означає залучення до про!
цесу стратегічного управління економічною безпекою
широкого кола експертів, що володіють знаннями у сіх
сферах соціально!економічного розвитку;
— комплексності, що передбачає створення інно!
ваційної економічної структури, що базується на посту!
латах соціального консенсусу;
— спадкоємності, що передбачає залучення до про!
цесу розробки та реалізації стратегії управління еконо!
мічною безпекою представників усіх зацікавлених
сторін з метою забезпечення спадковості щодо реалі!
зації розробленої стратегії;
— альтернативності, що передбачає розробку па!
ралельних альтернативних планів реалізації стратегії;
— прозорості, що передбачає відкритість та про!
зорість дій всіх суб'єктів під час реалізації стратегії,
широке висвітлення їх діяльності у ЗМІ, залучення стейк!
холдерів;
— 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.
Отже, застосування вищеописаних методів і прин!
ципів дозволить посилити економічну безпеку в Україні.

ВИСНОВКИ З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Дослідження показало, що до структури методів дер!
жавного управління у сфері економічної безпеки входять:
засоби, способи і прийоми. Методи державного управ!
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ління у сфері економічної безпеки є демократичні та дик!
таторські; правові та не правові; прямого впливу та не!
прямого впливу; підготовки та прийняття рішень, плану!
вання, організації, контролю, підтримки управлінської
діяльності; загальносистемні (планування, організації,
контролю, стимулювання) та локальні (психологічні, опи!
тування та інтерв'ювання); субординації та координації
(одноосібний, колегіальний, колективний, комбінований,
регламентарний метод прийняття управлінських рішень);
пізнання (пізнавально!програмуючі) та впливу (організа!
ційно!регулюючі); заохочення, переконання та примусу;
загальні (нормативно!правові, адміністративні, соціаль!
но!психологічні та економічні) та спеціальні!стратегічне
планування та цільове програмування, бюджетування,
інформування; нормативно!правові, адміністративні
(організаційно!розпорядчі), економічні та соціально!пси!
хологічні або пропагандистські. Державне управління
економічною безпекою повинне відбуватися на основі
чітко вибудованої стратегії управління. При цьому варто
зазначити, що стратегія управління економічною безпе!
кою в Україні повинне відбуватися на основі таких прин!
ципів: об'єктивності, цілепокладання, результативності,
ефективності, пріоритетності, компетентності, комплек!
сності, спадкоємності, альтернативності, прозорості та
ситуаційності.
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ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ
L. Tikhonchuk,
PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

STATE REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF CORPORATIONS
Метою статті є дослідження інструментів державного регулювання діяльності міжнародних корпорацій.
Актуальність теми полягає в тому, що в умовах глобалізованої економіки найбільші міжнародні компанії,
що володіють філіями і дочірніми підприємствами в десятках країн, із багатьма тисячами співробітників
різних національностей, стають основною господарською одиницею приймаючих країн. Таким чином,
значний інтерес та практичну цінність несе визначення змісту державного регулювання діяльності міжна
родних корпорацій, на основі аналізу інструментів державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності
компаній. В статті досліджено динаміку найбільших обсягів транскордонних злиттів по країнах. Проанал
ізовано обсяги залучених прямих іноземних інвестицій у відсотках від валового внутрішнього продукту
країн світу та визначено держави, де зосереджений основний капітал та менеджмент найбільших гло
бальних корпорацій. Досліджено систему державної підтримки діяльності національних корпорацій за
кордоном в Німеччині та Франції. За результатами досліджень сформовано сутність поняття "державне
регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій".
The purpose of the article is to study the instruments of state regulation of the activities of international
corporations. The urgency of the topic lies in the fact that under the conditions of a globalized economy, the
largest international companies with subsidiaries and affiliated enterprises in dozens of countries, with many
thousands of employees of different nationalities, become the main economic unit of the host countries. Thus,
the definition of the content of state regulation of activity of international corporations, on the basis of analysis
of instruments of state support of foreign economic activity of companies, is of considerable interest and practical
value. The article investigates the dynamics of the largest volumes of crossborder mergers across countries.
The volume of attracted foreign direct investment as a percentage of the gross domestic product of the countries
of the world and the state where the fixed capital and management of the largest global corporations are
concentrated are analyzed. The system of state support for the activities of national corporations abroad in
Germany and France has been explored. According to the results of the research, the essence of the concept of
"state regulation of international economic activity of corporations" has been formed.

Ключові слова: міжнародна корпорація, державне регулювання, міжнародна економічна діяльність,
інструменти державної підтримки.
Key words: international corporation, state regulation, international economic activity, state support instruments.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ході посилення боротьби держав, що розвивають!
ся з опортунізмом міжнародних корпорацій розвинутих
країн, розробка і проведення національного регулюван!
ня їх діяльності набуває першочергового значення. Ріст
масштабів зовнішньоекономічних зв'язків між суб'єкта!
ми господарювання супроводжується ускладненням
форм монополістичного контролю над найважливіши!
ми сферами національної економіки і поглибленням
впливу іноземного капіталу на характер соціально!еко!
номічного розвитку країни. В зв'язку з цим перед
більшістю країн, особливо тими, що розвиваються по!
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стає проблема принципового визначення свого ставлен!
ня до діяльності іноземних компаній. В сучасних умо!
вах прагнення міжнародних корпорацій до отримання
максимальних прибутків без урахування нагальних по!
треб приймаючих країн обмежуються протидією з боку
національних вимог державних органів. Однак не всі
країни рішуче відстоюють національний суверенітет, на!
магаються встановити з іноземними корпораціями
відносини рівноправного партнерства пов'язуючи
діяльність міжнародних компаній з цілями соціально!
економічного розвитку держави. У зв'язку з цим ви!
дається актуальним визначення змісту державного ре!
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прямим або непрямих акціонерам,
розподілені в середньому в трьох
350
юрисдикціях. Відповідно досить
складно визначити походження інве!
стора, оскільки чим більші масштаби
300
діяльності корпорації, тим більшою є
1990
її складність внутрішньої структури.
250
2000
Так, 100 найбільших міжнародних
2001
корпорацій світу в індексі ЮНКТАД
200
2002
мають в середньому більше 500 філій.
2009
Кожна структурна одиниця представ!
150
2010
лена в більш, ніж 50 країнах світу. Такі
2014
корпорації мають 7 ієрархічних рівнів
100
2015
власності (тобто приналежність філії
міжнародної корпорації потенційно
50
може перетинати кордони шести
країн), 20 холдингових компаній, які
0
володіють філіями в різних країнах, і
70 суб'єктів господарювання в оф!
шорних інвестиційних зонах. Таким
чином, розмивання національності
інвестора зробило застосування дер!
жавних норм і правил щодо інозем!
ної приналежності компанії більш
Рис. 1. Обсяги залучених прямих іноземних інвестицій
складним завданням. Проте одним з
у відсотках від валового внутрішнього продукту за період
показників, що демонструє ефек!
1990—2015 рр. (млнд ол. США)
тивність застосованих інструментів
Джерело: сформовано автором на основі [3; 5].
державної підтримки є обсяги залу!
гулювання діяльності міжнародних корпорацій, на ос! чених прямих іноземних інвестицій у відсотках від ва!
нові аналізу інструментів державної підтримки зовніш! лового внутрішнього продукту (рис. 1) [3]. Як видно з
ньоекономічної діяльності компаній.
рисунка, значні обсяги залучених прямих іноземних
інвестицій у відсотках від валового внутрішнього про!
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
дукту демонструють лише ті країни, де зосереджено
І ПУБЛІКАЦІЙ
основний капітал та менеджмент найбільших глобаль!
Вагомий внесок у дослідження умов здійснення них корпорацій.
міжнародної економічної діяльності корпорацій, і пер!
Наступним показником, що відображає ефек!
спектив їх розвитку зробили такі вчені, як Рогач О., тивність державного регулювання та дозволяє оцінити
Шниркова О. Білошапка В., Киреєв Л., Дахно І., Бовт! рівень забезпечення збалансованого розвитку міжна!
рук Ю., Філіпенко А., Рокоча В., Плотніков О., Новиць! родних економічних відносин між міжнародними кор!
кий В., Якубовський С., Козак Ю., Савчук О., Нікітіна М. пораціями та національними економіками, це динаміка
та інші. Незважаючи на наявність значного наукового найбільших обсягів транскордонних злиттів по країнах.
доробку з цієї проблематики, на нашу думку, необхід! Як свідчать аналітичні звіти, що іноземні компанії мо!
но детальніше дослідити необхідність державного ре! жуть купувати за допомогою державних монополій та
гулювання та підтримки міжнародної економічної діяль! афілійованих інституцій безпосередній доступ до регу!
ності корпорацій.
лювання того чи іншого ринку в певній країні. Тому цей
показник дуже важливий для визначення ефективності
МЕТА СТАТТІ
системи державного регулювання діяльності міжнарод!
Метою статті є дослідження інструментів держав! них корпорацій в умовах розвитку протекціоністських
ного регулювання діяльності міжнародних корпорацій. політик.
На сьогоднішній день у міжнародних світогоспо!
дарських процесах спостерігається уповільнення транс!
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Право власності та державне регулювання діяль! кордонних злиттів у країнах, що розвиваються. Для
ності міжнародних компаній є основними складовими країн з розвиненою економікою причинами домінуван!
політики, яка спрямована на створення вітчизняного ня в транскордонних злиттях є існування потужної
виробничого потенціалу підприємствами, збільшення організаційної бази цих процесів. Це можна пояснити
інвестиційної привабливості держави для залучення іно! на прикладі Німеччини. В рамках національної системи
земних інвестицій, концентрації стратегічних ресурсів у державного регулювання діяльності корпорацій в Німеч!
національній власності, захисту галузей економіки, які чині слід виділити три опори зовнішньоекономічної
є визначальними для країни. В сучасних умовах на діяльності господарюючих суб'єктів: зарубіжні уста!
міжнародних ринках капіталу можна спостерігати ситу! нови МЗС, федеральне агентство "Germany Trade and
ацію, коли право власності та контроль надзвичайно Invest", зовнішньоторговельні палати. Ця концепція
розмиті, тобто філії міжнародних корпорацій належать "трьох опор" ("Drei!Sаulen!Konzept der Deutschen
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Auβenwirtschaft") має глибокі історичні ко!
Таблиця 1. Динаміка найбільших обсягів
транскордонних злиттів по країнах, 1990—2015 рр.
рені, оскільки була офіційно запропонована
(мільйон доларів)
ще в 1971 р. урядом Німеччини. З того часу,
безумовно, вона зазнавала трансформації,
Країни
1990 р.
1995 р.
2000 р.
2005 р.
2010 р.
2015 р.
адаптуючись до світової кон'юнктури і світо! США
1296,1
-2294,8
2937,9
14081,7 3792,2
3357,9
господарських реалій, однак саме її ядро про! Румунія
4294,5
-279,5
36495,4 20381,3 2897,6
16715,3
57,6
35,5
589,5
1939
26626,4
-805,5
тягом більше 40 років у цілому залишалося Україна
-457,6
незмінним. Зарубіжні установ МЗС Німеччи! Білорусь
Казахстан
-1742,6
2
517,1
1726,6
-459,1
ни (Auslandsvertretungen), тобто диплома! Молдова
1536,5
-176,9
2177,3
-3673,8
-649,3
тичні та консульські представництва (AA: Росія
-21,5
-10,8
2066,9
-297,7
-691,7
602,5
1222,1
5985,3
3420,8
5123,6
97479,7
Auswаrtiges Amt), у рамках існуючої системи Кіпр
3802,6
4393,5
50808,9 24887,8 67217,8
94278
державного регулювання відносяться до ви! Чехія
1647,3
10222,1 39031,8 11803
35613,9
87826,2
щих адміністративних органів федерального Данія
Естонія
3397
2845,2
42544,2 14854,4 52810,5
65035,9
рівня (oberste Bundesbehоrden). Відповідно до Фінляндія
13140,6
-1997,2
20074,5 29860,5 59779,4
59962,6
їхніх статутних положень, поряд з роботою в Франція
13306,2
-3501
3107,5
4657,6
31271,3
50381,2
5100,8
3475,2
65412,4 34709,6 21153,9
47950,6
політичній площині ("класичної дипломатії"), Німеччина
Греція
3731,1
22202,8
9737,1
5450,3
7024,7
46668,9
також входить захист економічних інтересів
Угорщина
1340,1
97,2
-398,3
6041,1
29827,9
43652,9
німецьких підприємств у приймаючих країнах. Ірландія
3514,5
2170,1
59786,4 23098,9 12928,5
39971,1
Дипломатична місія Німеччини, яка представ! Італія
5053,8
10666,4 47855,1 -3851,1
34955,5
405,6
1548,4
8264,7
10033,4 14407,3
29242,1
лена 220 діючими нині посольствами і гене! Латвія
18554,5
7144,1
58432,2 6179,5
23506,1
ральними консульствами, сформульована як Литва
Люксембург
115,5
-372,7
7504,2
6083,4
8962,7
21130,3
інструмент стимулювання і забезпечення еко! Мальта
3177,8
3316,7
33604,2 83384,4 16417,9
20274,8
номічних інтересів Німеччини, за сприяння Нідерланди
632,3
984,2
39865,2 8089,9
13317,6
17916,1
1349,9
-3,6
492,4
1385,1
1558,5
17352,2
справедливої і тривалої світової кооперації в Польща
2217,4
859,9
1783,1
20585,2 -13979,3
16869
сфері економіки. Відповідно країни, що роз! Португалія
Румунія
4294,5
-279,5
36495,4 20381,3 2897,6
16715,3
виваються не мають таких розгалужених
Словаччина
5000,8
4267,6
3593,8
10159,9 16579,9
12180
структур підтримки національної економіки, і Словенія
336,3
898,4
3440,8
24813,1 15629,1
11526,7
як свідчить динаміка найбільших обсягів Іспанія
2,2
352,6
626,1
8838,2
транскордонних злиттів по країнах, такі краї!
Джерело: сформовано автором на основі [4; 5].
ни мають у цій сфері негативні значення (табл.
1).
До того ж ці негативні значення свідчать, що дер! ного та нетарифного регулювання це має виключне зна!
жавні процеси в цих країнах не сприяють розбудові чення. Іншим не менш важливим показником ефектив!
ефективної системи державного регулювання діяль! ності державного регулювання діяльності міжнародних
ності міжнародних корпорацій. Проте в умовах світової корпорацій є динаміка прямих іноземних інвестицій кор!
тенденції обмеження діяльності міжнародних корпо! порацій за країною донором, що представлена в таб!
рацій національними економіками за допомогою тариф! лиці 2.
Таблиця 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій корпорацій за країною донором
2003—2015 рр. ( мільйонах доларів)
Країна
США
Китай
Японія
Англія
Німеччина
Франція
Сінгапур
Іспанія
ОАЕ
Італія
Канада
Гонконг
Індія
Таїланд
Росія
Ізраїль
Польща
Україна
Литва
Португалія
Єгипет
Кенія

2003 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2014 р.

2015 р.

159829
13227
51321
67203
53351
33585
10232
21883
2485
11387
49735
20816
8536
2721
18953
3426
257
865
312
2674
422
84

125893
22128
48989
65020
68086
50132
12039
29653
22455
23454
13301
17008
15476
2019
11793
4482
2237
1052
298
4678
1909
216

243511
40339
74746
87645
83050
85559
19790
46093
65988
38219
42854
16025
27402
7672
14207
11820
1754
2617
701
11806
3708
494

165967
22857
63795
73454
70008
61743
13656
40208
28794
25575
30013
16538
15932
5492
14890
2643
1045
754
321
9223
1858
326

140861
20472
52931
68694
70212
48698
9524
36871
17744
19024
20128
7389
19257
3322
13738
6859
1851
1063
272
5092
1006
3596

124077
64101
52301
34693
53513
48396
16560
19670
20715
17897
27176
12158
13389
3973
4707
2049
1455
337
154
2781
1723
421

115860
59823
56434
48117
45937
39600
26374
23820
22092
20119
18531
17796
14955
14116
13751
2254
2095
780
730
1694
1690
1036

2007/
2003 рр.
(%)
1,00
0,79
1,67
0,95
0,97
1,28
1,49
1,18
1,36
9,04
2,06
0,27
0,82
1,81
0,74
0,62
1,31
8,70
1,22
0,96
1,75
4,52

2015/
2007 рр.
(%)
0,92
2,70
1,15
0,74
0,67
0,79
2,19
0,80
0,98
0,86
1,39
1,05
0,97
6,99
1,17
0,50
0,94
0,74
2,45
0,36
0,89
4,80

Джерело: сформовано автором на основі [2; 3].
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Таблиця 3. Найбільші міжнародні корпорації країн, що розвиваються
за показниками: обсяг зарубіжних активів і чисельність працівників (дані за 2015 рік)
Корпорація
Hutchison Whampoa Limited
Hon Hai Precision Industries
China National Offshore Oil Corp
Samsung Electronics Co., Ltd.
Vale SA
Petronas-Petroliam Nasional Bhd
China Ocean Shipping (Group)
Company
América Móvil SAB de CV
Lukoil OAO
Tata Motors Ltd
Cemex S.A.B. de C.V.
Hyundai Motor Company
Legend Holdings Corporation
New World Development Ltd
Jardine Matheson Holdings Ltd
Formosa Plastics Group
Hanwha Corporation
Singapore Telecommunications Ltd
Sabic-Saudi Basic Industries Corp.
Wilmar International Limited
China National Petroleum
Corporation

Країна
Китай
Тайвань
Китай
Корея
Бразилія
Малайзія
Китай
Мексика
Росія
Індія
Мексика
Корея
Китай
Китай
Китай
Китай
Корея
Сінгапур
Саудівська
Аравія
Сінгапур
Китай

Обсяг
зарубіжних
активів,
млн дол
27043
138023
26084
176534
31667
76726
18075

Всього
вартість
активів,
млн дол
35098
139018
99557
196263
37608
100602
27483

Чисельність
іноземних
працівників,
осіб
231824
667318
10550
219822
15628
5790
4679

280000
1061465
115000
319208
76531
50949
75675

41547
119932
37201
12320
46976
29556
3844
27852
14430
5830
8417
33206

63793
144167
43044
15795
84953
47152
7286
39921
78978
35651
13365
50163

107672
22623
30172
32829
41838
34584
15690
259860
27893
1106
12596
25391

191156
150000
73485
44241
104731
60379
50000
430000
106315
5202
23000
40000

33061
11791

43085
444387

3680
28476

92000
1500200

Всього
працівників,
осіб

Джерело: сформовано автором на основі [3; 5].

На нашу думку, саме показник прямих іноземних
інвестицій міжнародних корпорацій за країною доно!
ром дає змогу визначити, які саме країни є гегемонами
торгівельної системи глобальної економіки. Оскільки
через діяльність міжнародних організацій впроваджу!
ються регламенти та стандарти інвестування міжнарод!
ними корпораціями в національні економіки та регу!
люється економічна активність в приймаючих країнах
(див. табл. 3).
Як свідчать дані таблиці 3, серед найбільших міжна!
родних корпорацій країн, що розвиваються за обсягом
зарубіжних активів у 2015 році, Китай на сьогодні має
значну частку в транснаціональному бізнесі сучасного
світового господарства. Проте інші країни світу також
представлені досить вагомо.
Економічно розвинуті країни за допомогою наро!
щення обсягів прямих іноземних інвестицій досягають
небачених масштабів впливу на приймаючі країни. Все
це можливо за рахунок реалізації національних реформ
щодо створення системи державного регулювання
діяльності міжнародних корпорацій. Так, наприклад,
значні реформи організації французької дипломатичної
служби, дали змогу за останні три роки збільшити акти!
ви своїх корпорацій за даними ЮНКТАД на 6%. По!пер!
ше, в структурі МЗС Франції було створено Агентство з
питань діяльності французьких компаній і світової еко!
номіки, яке почало роботу з 2013 р. і включає три на!
прями: державна підтримка підприємств, державна
підтримка стратегічних галузей економіки і діяльність
пов'язана із міжнародними економічними відносинами.
По!друге, з'явилася посада представник регіону, в зав!
дання якого входить представлення економічних інте!
ресів французьких субнаціональних регіонів за кордо!
ном. Мета діяльності таких дипломатичних співробіт!
ників полягає в зміцненні зв'язків та інтенсифікації взає!

модії між центральним апаратом і мережею диппред!
ставництв, з одного боку, і регіональними радами, з
іншого боку. Передбачається, що інститут представників
регіонів може стати додатковою точкою опори для роз!
витку зовнішньоекономічного та інвестиційного потен!
ціалу своїх підшефних територій, за рахунок знань про
специфіку регіону (галузева структура, можливості ек!
спорту і т.д.). Загалом оцінити ефективність інструментів
державного регулювання в економічно розвинутих краї!
нах можливо за рахунок аналізу обсягів активів та
кількості найманих працівників, що працюють в закор!
донних філіях (див. табл. 4).
Слід підкреслити, що державне регулювання міжна!
родної економічної діяльності корпорацій визначається як
сукупність інструментів впливу на обсяги торгівлі та інвес!
тицій, державні та приватні комунікації з метою збільшен!
ня мобільності найманих працівників, руху товарів, послуг,
інформації, а також капіталу через національні та регіо!
нальні ринки. Створення такої системи може залежати від
відносин між приватними комерційними структурами і
організаціями та вітчизняними і міжнародними державни!
ми інститутами. Крім того, налагодження державної сис!
теми регулювання діяльності міжнародних корпорацій
повинна передбачати питання вирішення причин міжнарод!
них конфліктів між корпораціями та урядами країн. Такі
конфлікти виникають внаслідок існування відмінностей
між країнами і організаціями в сфері трудових стандартів,
питання охорони здоров'я та безпеки, а також політики в
галузі конкуренції. Всі ці елементи спочатку закладені в
формальному визначенні і є проявами глобалізації світо!
господарських відносин [5].

ВИСНОВКИ
Отже, питання визначення ефективності тих чи інших
інструментів державного регулювання діяльності міжна!
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Таблиця 4. Найбільші міжнародні корпорації економічно розвинутих країн за показниками
обсягу активів та чисельністю найманих працівників (дані у 2015 року)
Обсяг активів, млн дол

Корпорація
Royal Dutch Shell plc
Toyota Motor Corporation
General Electric Co
Total SA
BP plc
Exxon Mobil Corporation
Chevron Corporation
Volkswagen Group
Vodafone Group Plc
Apple Computer Inc
Anheuser-Busch InBev NV
Softbank Corp
Honda Motor Co Ltd
Enel SpA
Daimler AG
Eni SpA
CK Hutchison Holdings Limited
Glencore Xstrata PLC
Siemens AG
Telefonica SA
Nissan Motor Co Ltd
Nestlé SA

Англія
Японія
США
Франція
Англія
США
США
Німеччина
Англія
США
Бельгія
Японія
Японія
Італія
Німеччина
Італія
Китай
Швейцарія
Німеччина
Іспанія
Японія
Швейцарія

За кордоном
169737
165195
64146
123995
145640
167304
48183
189817
52150
151983
39592
42437
102204
41619
141456
50354
17224
115640
71048
38192
83272
169737

Всього
264960
236797
117385
159162
222894
259488
129648
236702
61466
233715
43604
76313
121730
83962
165872
75175
21511
170497
93958
52402
101624
264960

Чисельність найманих
працівників, осіб
За кордоном
Всього
68000
93000
148941
348877
208000
333000
65773
96019
46700
79800
44311
73500
31900
61500
334076
610076
75666
105300
65585
110000
140572
152321
45036
66154
138942
204730
34874
67914
113606
284015
24666
29053
239552
270000
135656
181350
135720
348000
97719
129890
83567
149338
324115
335000

Джерело: сформовано автором за даними [1; 2].

родних корпорацій мають сьогодні фрагментарний харак!
тер. Серед інструментів державного регулювання діяль!
ності міжнародних корпорацій зараз досить популярними
є такі. По!перше, як вже зазначалося, це розвиток діло!
вих і урядових контактів з закордонними філіями та пред!
ставництвами з метою залучення інвестицій та збільшен!
ня присутності іноземної корпорації в приймаючих краї!
нах. По!друге, це державні представництва при МЗС, які
виступають на захисті інтересів національних компаній. По!
третє, це впровадження законодавчих норм та міжнарод!
них стандартів сумлінної ділової практики. По!четверте,
участь у міжнародних організаціях. По!п'яте, закріплення
гарантій придбання державними монополіями зарубіжних
компаній. Сукупність інструментів державного регулюван!
ня діяльності міжнародних корпорацій є досить широким.
Тому визначення національних пріоритетів імплементації
міжнародного досвіду державного регулювання трансна!
ціонального бізнесу є актуальним напрямом подальших
розробок та напрацювань.
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DESHADOWING OF UKRAINIAN NATIONAL ECONOMY
У статті зроблено спробу проаналізувати, як детінізація української економіки пов'язана з комплекс
ним реформуванням системи відносин, які здійснюються в економічній сфері між державою, підприє
мцями та найманими працівниками. Автором досліджено та обгрунтовано вагомі чинники, які негатив
но впливають на економіку і зумовлюють її тінізацію, а саме: порушення економічних інтересів між суб
'єктами економічних відносин, що скорочує базу розширеного відтворення одних суб'єктів на користь
іншим; скорочення офіційних джерел ресурснофінансового забезпечення підприємств; зростання
витратності, в тому числі й тієї, що виникла внаслідок штучного завищення витрат на ресурси, прояви
монопольної поведінки. Було запропоновано ключові реформи для детінізації української економіки.
The artіcle makes an attempt to analyze how the unshadowіng of the Ukraіnіan economy іs connected wіth
a comprehensіve reform of the system of relatіons that are carrіed out іn the economіc sphere between the
state, entrepreneurs and employees. The author has studіed and substantіated the weіghty factors that
negatіvely affect the economy and cause іts shadowіng, namely: the vіolatіon of economіc іnterests between
subjects of economіc relatіons, reduces the base of extended reproductіon of certaіn subjects іn favor of
others; reductіon of offіcіal sources of resource and fіnancіal support of enterprіses; іncrease іn costs,
іncludіng the one that arose as a result of artіfіcіal overstatement of expendіture on resources, manіfestatіons
of monopolіstіc behavіor. Key reforms were proposed for the unshadowіng of the Ukraіnіan economy.

Ключові слова: детінізація, механізм детінізації чинники тінізації, тіньова економіка, концепція легалі
зації, реформи детінізації.
Key words: unshadowіng, mechanіsm of unshadowіng factors of shadowіng, shadow economy, concept of
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ВСТУП
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'я!
зок із важливими науковими чи практичними задачами.
В умовах ринкової трансформації України тіньова еко!
номічна діяльність набула значних обсягів та специфіч!
них форм прояву. За різними оцінками вітчизняних і
зарубіжних фахівців, рівень тінізації української еконо!
міки сягає 40—60% ВВП, що перевищує допустиме зна!
чення і становить загрозу національній безпеці держа!
ви.
Одним з найнебезпечніших наслідків розвитку тіньо!
вої економіки є криміналізація суспільства. Небезпеч!
ним також є поширення тіньових відносин практично на
всі неекономічні сфери. Це призводить до морально!
етичних втрат, правової незахищеності громадян та!
суб'єктів господарювання, утвердження негативного
міжнародного іміджу держави.

і на політичній арені. Теоретичні та прикладні аспекти
детінізацї знайшли своє відображення в роботах Бази!
люка А.В., Варналія З.С., Дяченка Я.Я., Коваленка С.,
Мамутова В.К., Попова Ю.Н., Предборського В.А. та
інших. Однак низка питань, пов'язаних із цією пробле!
матикою, потребує подальшого дослідження.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ПИТАНЬ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Незважаючи на дослідження в цій сфері, залишаються
питання щодо високого рівня тінізації, який має негативний
вплив на розвиток національної економіки, знижуючи її по!
тенційні можливості в наповненні державного і місцевих
бюджетів, розв'язанні гострих соціальних проблем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розгляд проблем детінізації націо!

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ОСТАННІХ
нальної економіки України.
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання тіньової економіки та її детінізації останнім
Тінізація — поширення практики приховування при!
часом стає щораз актуальнішим як на науковій ниві, так бутків від державних органів. Детінізація економіки —
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це цілісна система дій, спрямована передусім на подо!
лання, викорінення причин та передумов тіньових явищ
та процесів. Стратегічною метою детінізації економіки
має стати істотне зниження рівня тінізації шляхом ство!
рення сприятливих умов для залучення тіньових капі!
талів у легальну економіку та примноження національ!
ного багатства [1].
Слід відмітити, що детінізація економіки є першо!
черговим та принципово важливим напрямком сучасної
економічної політики України. Водночас багатоас!
пектність та розгалуженість проявів тінізації засвідчує
безперспективність лише симптоматичних репресивних
методів протидії тінізації у вигляді посилення конт!
рольно!каральних функцій держави. Варто зауважити,
що ключовими аспектами тінізації української економі!
ки стали: висока витратність та низька рентабельність
ведення бізнесу, обтяжлива податкова система, в якій
фіскальна функція відіграє визначальну роль, знецінен!
ня вартості робочої сили, звуження внутрішнього рин!
ку та нерозвиненість ринкових регуляторів визначення
ціни ресурсів та чинників конкурентоспроможності, не!
здатність держави забезпечити прозорі умови діяль!
ності та гармонізувати економічні інтереси суб'єктів
економіки [2].
На мій погляд, до найвагоміших критеріїв тінізації
національної економіки відносяться такі:
1. Неефективне державне регулювання економіки —
відсутність довіри бізнесу до держави та держави до
бізнесу, висока бюрократизація, недосконале інститу!
ційне та законодавче забезпечення. Результатом про!
блем є формування на цій основі корпоративно!бюрок!
ратичних структур, які фактично підміняють собою ме!
ханізм державного управління. Іншою проблемою є ча!
ста зміна законодавчого забезпечення підприємницької
діяльності, що унеможливлює ефективно планувати
діяльність бізнесу та сприяє постійному пошуку шляхів
до тінізації діяльності.
2. Неефективне адміністрування податків, що
підтверджують рейтингові оцінки цієї сфери. Сприяють
цьому також велике та несправедливе податкове наван!
таження, збільшення частки збиткових підприємств,
низький рівень платіжної дисципліни, нестабільність та
недосконалість податкового законодавства, нео!
бізнаність із цим законодавством, правова незахи!
щеність платників податків. Іншою важливою причиною
залишається відсутність ефективних механізмів пока!
рання за недотримання податкового законодавства, що
створює додаткові стимули до мінімізації та ухилення
від сплати податків [5].
3. Проблеми ринку праці, пов'язані з низькими еко!
номічними стимулами до офіційного працевлаштуван!
ня працівників та зростанням рівня безробіття. Проте
найбільшою проблемою є відсутність ефективної сис!
теми контролю та покарання за неофіційне працевлаш!
тування та неоподаткування заробітної плати.
4. Недосконале грошово(кредитне регулювання,
яке полягає в непрозорому рефінансуванні комерцій!
них банків та встановленні гнучкого валютного курсу,
надмірна активність держави на позичковому ринку —
випуск державних облігацій для поповнення державно!
го бюджету, що сприяє концентрації капіталу навколо
спекулятивних операцій та підвищенню процентних ста!
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вок, надмірний обсяг грошової пропозиції, що не відпо!
відає реальним потребам економіки і має дефляційні
або інфляційні наслідки [1].
5. Недосконалість бюджетної системи, низький кон!
троль за використанням бюджетних коштів. Підтверд!
женням цьому є перевірки Рахункової палати України,
які постійно фіксують численні порушення щодо вико!
ристання бюджетних коштів.
6. Недосконалість судової та правоохоронної сис!
теми, відсутність чіткої державної програми боротьби
з організованою злочинністю, в тому числі і в еко!
номічній сфері, низький рівень довіри населення до су!
дових та правоохоронних органів.
7. Рівень загальної злочинності. Міністерство внут!
рішніх справ з 2012 року перестало оприлюднювати си!
туацію щодо рівня злочинності в Україні. Останні дані
були станом на 20 листопада 2012 року, зокрема, було
зареєстровано 443,7 тис. злочинів. Кримінальне сере!
довище є одним з основних базисів економічної зло!
чинності та невіддільним від тіньової економіки [6].
Варто зазначити, що першорядними передумовами
високого рівня тінізації національної економіки зали!
шаються неефективний інституціональний базис регу!
лювання підприємництва та незадовільні умови здійс!
нення підприємницької діяльності.
Пріоритетами детінізації економіки у контексті реалі!
зації економічних реформ є детінізація фінансових по!
токів та легалізація ринку праці [2; 7].
1. Посилення ринкового регулювання економіки та
проведення антикорупційної реформи.
— Замість існуючої радянської системи регулюван!
ня економіки необхідним є впровадження системи ре!
гулювання економіки з новою структурою та принципа!
ми. Реформування повинні зазнати органи влади та ре!
гуляторні акти, які сприяють надмірній бюрократизації.
Підвищення ефективності роботи державних органів та
покращення законодавчого забезпечення підприєм!
ницької діяльності дозволить значно зменшити стиму!
ли до тіньової діяльності та покращити контроль дер!
жавної влади за тіньовими операціями.
— Проведення антикорупційної реформи можливе
лише за допомогою великої кількості заходів.
— Найбільші зусилля повинні бути направлені на
інституційну реформу та законодавче забезпечення си!
стеми спеціалізованих заходів профілактики корупції,
а також покарання за корупційні дії. Першим кроком
повинно стати створення Антикорупційного бюро, що
буде відповідати за ефективну координацію комплекс!
ної антикорупційної програми в державі.
— Покращення ІТ інфраструктури державного уп!
равління — впровадження нових інформаційних систем
в державному апараті вбиває корупцію і скорочує цей
апарат.
— Підвищення рівня довіри бізнесу до держави і
навпаки можливе при застосуванні стимулів. Наприк!
лад, зменшення кількості перевірок, скорочення часу
на проведення реєстрації й отримання ліцензій, серти!
фікатів та інших документів, створення рівних умов
підприємницької діяльності для усіх суб'єктів госпо!
дарювання.
2. Податкова реформа має бути направлена на реа!
лізацію таких пріоритетів: 1) забезпечення всім су!
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б'єктам господарювання однакових умов оподаткуван!
ня; 2) зменшення податкового навантаження; 3) забез!
печення ефективного податкового адміністрування та
стабільності державних фінансів. Для реалізація цих
пріоритетів ми визначаємо необхідними такі заходи [3]:
— Провести податкову амністію на основі прозо!
рої та чіткої процедури, що дозволить підвищити дові!
ру бізнесу до держави та держави до бізнесу та збільши!
ти надходження до державного бюджету.
— Збільшити роль електронних систем в адмініст!
руванні податків, що дозволить зменшити фізичний кон!
такт податківців з платниками податків і покращить про!
зорість податкового контролю.
— Зменшити податкове навантаження та скороти!
ти кількість обов'язкових платежів податкових пільг, що
забезпечить рівні умови для всіх платників податків і
скоротить стимули до зменшення випадків мінімізації
податкових зобов'язань.
— Реформувати спрощену систему, щоб вона вклю!
чала лише дійсно малі підприємства, а не була інстру!
ментом для тінізації фінансових потоків.
— Вирішити проблеми заборгованості із повернен!
ня ПДВ для підтримки експорту та підвищення довіри
бізнесу до держави.
— Посилення відповідальності за використання
тіньових податкових схем при веденні бізнесу та умисній
мінімізації податкових зобов'язань.
3. Реформа банківської системи [8].
— Поширення безготівкових розрахунків дозволить
більш повно контролювати джерела доходів, оператив!
но виявляти факти витрачення коштів у розмірах, що
перевищують доходи. Ф. Шнайдер у своїх численних
дослідженнях підтверджує, що існує сильна негативна
кореляція між частотою електронних платежів і тіньо!
вою економікою — розмір тіньової економіки більший
в тих країнах, де люди використовують менше елект!
ронних платежів.
— Внесення змін до законодавства щодо забезпе!
чення розкриття інформації про кінцевих власників
банків та небанківських фінансових установ.
— Підвищення прозорості діяльності Національно!
го банку України щодо рефінансування банків, гнучко!
го валютного курсоутворення.
— Відмова від націоналізованих банків, що є комер!
ційно життєздатними і можуть бути продані за справед!
ливою вартістю.
Протидія відпливу вітчизняного капіталу до низько
податкових країн, розбудова ефективної системи повер!
нення з!за кордону коштів та активів, отриманих зло!
чинним шляхом внаслідок операцій з легалізації (відми!
вання) коштів та фінансування тероризму.
4. Реформа ринку праці.
Передумовою детінізації ринку праці є реформа
пенсійної системи. Адже наявна система пенсійного
забезпечення не створює стимулів для детінізації рин!
ку — відрахування до пенсійного фонду є надто висо!
кими на тлі незадовільної системи пенсійного забезпе!
чення. Основною причиною цього є те, що пенсійна си!
стема України значною мірою грунтується на радянсь!
ких принципах і є неефективною. Наслідком цього є
значні видатки з державного бюджету на постійне по!
криття дефіциту Пенсійного фонду та високі пільги для

деяких категорій пенсіонерів на тлі низьких пенсій для
більшості пенсіонерів.
Доцільно відмітити, що для бізнесу необхідним є
посилення застосування адміністративних заходів, зок!
рема, посилення відповідальності за ухилення від офор!
млення трудових відносин між працівником і роботодав!
цем, а також за ухилення від сплати податків і страхо!
вих внесків.
Для працівників важливим є перерозподіл податко!
вого навантаження між працівником та роботодавцем,
зменшення податкового навантаження. Зазначений
вище ефект досягається виключно за умови зміни рівня
ЄСВ та ПДФО державою, тоді як підприємство одно!
часно збільшує офіційну середню заробітну платню.
Тобто тільки за умови солідарної відповідальності до!
сягнення цієї цілі є можливим.
У свою чергу, для державних органів — дотриман!
ня положень Податкового кодексу. Однією з основних
проблем є надмірна частота та непередбачуваність змін
податкового законодавства. Тому чітке дотримання
норм податкового законодавства, а також якісніший
аналіз проектів змін до податкового законодавства,
дадуть змогу зменшити ризики економічної діяльності і
поліпшити планування бюджету організацій [3].
5. Судова реформа має бути направлена на забез!
печення гарантій справедливого суду та виконання су!
дових рішень, захист прав власності, боротьбу з рей!
дерством. Здійснення судової реформи повинно бути
направлено на зменшення корупції, підвищення профе!
сіоналізму судових та правоохоронних органів, поси!
лення незалежності від політичних процесів, зміцнення
ролі конституційного правосуддя та забезпечення про!
зорості та неупередженості судових процесів.
Вилучення фінансових ресурсів з реальної еконо!
міки і спрямування значної частини за межі країни в умо!
вах напруженості бюджетного фінансування і наявності
значного державного боргу (як внутрішнього, так і зов!
нішнього становить серйозну проблему для економіч!
ного розвитку.
Необхідно додати, що реальним виявом такого ста!
ну є скорочення прибутковості реального сектора навіть
в умовах розширення його масштабів останнім часом.
Саме такий стан зумовлено тим, що сьогодні існують
цілком легальні засоби зменшення фінансового резуль!
тату і навіть утворення збитку, внаслідок чого постійно
збільшуються розміри неплатежів, значна частина яких
за терміном давності списується без проведення відпо!
відних компесаційних санкцій.
За такої практики формуються фінансові потоки, які
розділяють одержані реальні доходи на легальні
(мінімально потрібні для продовження виробничого
процесу) і тіньові (що формуються без обмежень на
приватних рахунках).
Основними заходами щодо детінізації економіки
мають бути:
— "амністія" капіталів некримінального походжен!
ня, в першу чергу тих, що спрямовуються в інноваційну
сферу та інші суспільно значущі та пріоритетні сектори;
— запровадження додаткових податкових стимулів
до нагромадження та інвестування коштів в інновацій!
ний сектор юридичними особами, які пропонується на!
давати за фактичними результатами діяльності;
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— звуження фінансової бази тіньового господарю!
вання через зменшення рівня оподаткування фізичних
осіб на величину документально підтверджених коштів,
витрачених на розвиток людського капіталу;
— реальне і радикальне спрощення погоджуваль!
них та дозвільних процедур щодо здійснення підприєм!
ницької діяльності, особливо в інноваційній сфері;
— обов'язкове обгрунтування джерел походження
грошових коштів при купівлі товарів, вартість яких пе!
ревищує певну заздалегідь визначену суму (житла, зе!
мельних ділянок, транспортних засобів та предметів
розкоші);
— залучення до реалізації стратегії легалізації пред!
ставників міжнародних організацій, спеціалізованих на
протидії нелегальному господарюванню, та громадянсь!
кого суспільства;
— розробка нових рекомендацій та впровадження
наявних теоретичних розробок щодо виявлення напівле!
гальних фінансово!промислових угруповань та
ліквідації виявлених схем іллегалізації капіталу тощо.

ВИСНОВКИ
На наш погляд, детінізація економіки є одним з
ключових завдань задля забезпечення економічної
безпеки та створення умов сталого розвитку України.
Це сприятиме зростанню національного інвестиційно!
го потенціалу, матиме позитивний вплив на бюджетну
сферу, сприятиме орієнтації національної економіки на
розвиток.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
В якості подальших досліджень нами буде здійсне!
на спроба проаналізувати основні напрями подолання
тінізації в Україні.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
I. Mikolayets,
Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON THE MODEL OF SOCIAL
PROTECTION OF THE POPULATION
Зазначено, що система державного регулювання надання медичних послуг в Україні, а так само
в багатьох країнах, в області надання медичних послуг має змішаний характер. Населення України
старіє і поступово частка працездатних і дійових осіб у країні, чиї кошти утворюють страхові фонди,
скорочується. При цьому старіючому населенню необхідні пенсії та лікування. Визначено, що по
дальший розвиток українського суспільства, в цілому, і кожного громадянина можливо за умови
формування логічного економічного мислення та переорієнтації самих людей на підвищення рівня
своєї освіти, здоров'я, добробуту і, як наслідок, добробуту своєї держави. Різноманітність інсти
тутів, форм і механізмів, які формують національні системи державного регулювання надання ме
дичних послуг, особливості їх організації та функціонування, дозволяють не тільки виділяти додат
ково такі моделі, як латинська (католицька), рудиментарна (перехідна), патерналістська, але і ряд
інших способів організації соціального захисту населення, а також у певному сенсі вважати, що мо
делей соціального захисту населення стільки ж, скільки і країн світу.
Запропоновано поєднання основ ліберальної і корпоративної моделі надання медичних послуг:
розвиток систем страхування і адресна спрямованість потребують поєднанні з визначенням вели
чини соціальної допомоги пропорційно трудовим доходах і розмірами відрахувань на страхові пла
тежі при збереженні регулюючої ролі держави.
It is noted that the system of state regulation of provision of medical services in Ukraine, as well as in
many countries, in the field of provision of medical services is mixed. The population of Ukraine is aging
and gradually the share of ablebodied and active people in the country, whose funds form insurance
funds, is shrinking. At the same time, old people need pensions and treatment. It is determined that further
development of Ukrainian society as a whole and every citizen is possible, provided that the formation of
logical economic thinking and the reorientation of the people themselves on the increase of the level of
their education, health, welfare and, as a consequence, the welfare of their state. The variety of
institutions, forms and mechanisms that form the national systems of state regulation of the provision of
medical services, especially their organization and functioning, allow not only to provide additional models
such as Latin (Catholic), rudimentary (transitional), paternalistic, but also a number of other ways of
organization social protection of the population, and also in a certain sense, to assume that the models
of social protection of the population are as many as the countries of the world.
It is proposed to combine the foundations of a liberal and corporate model of medical services: the
development of insurance systems and targeted focus need to be combined with the definition of the
amount of social assistance in proportion to labor income and the size of deductions for insurance
payments while maintaining the regulatory role of the state.

Ключові слова: державне регулювання надання медичних послуг, страхові фонди, логічноекономічне
мислення, соціальний захист населення, система страхування і адресна спрямованість, соціальна допо
мога.
Key words: state regulation of provision of medical services, insurance funds, logical and economic thinking,
social protection of the population, insurance system and targeted orientation, social assistance.

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

ня різних соціальних ризиків, що призводять до знижен!
ня особистих доходів громадян або збільшення загаль!
носімейних витрат внаслідок необхідності отримання
медичних послуг, втрати здоров'я від різних причин.
Система державного регулювання надання медич!
Нині найбільш поширеними способами компенсації
них послуг в сучасному стані об'єднує в собі страхуван! втрат у результаті настання перерахованих вище ризиків
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Таблиця 1. Введення загальнодержавних програм
соціального захисту в частині забезпечення населення медичними послугами в ряді
розвинених країн
Допомога
по хворобі

Страхування від
нещасних випадків на
виробництві

Україна

Медичне страхування або
надання безкоштовної
медичної допомоги
1861/1991 р.

1861 р.

1903-1912 рр. / 1998 р.

Німеччина

1880 р.

1883 р.

1884 р.

Великобританія

1948 р.

1911 р.

1906 р.

Швеція

1962 р.

1910 р.

1901 р.

Франція

1945 р.

1930 р.

1946 р.

Італія

1945 р.

1943 р.

1898 р.

США

Частково
1935 р. и 1960 р.

-

1930 р.

Країни

є допомоги на випадок хвороби, компенсації від втрати
здоров'я від нещасного випадку на виробництві, а та!
кож оплата медичних послуг, що надаються громадя!
нам на безоплатній основі.
У цілому система державного регулювання надан!
ня медичних послуг в Україні, а так само в багатьох краї!
нах, в області надання медичних послуг має змішаний
характер. В одних країнах залежність державного ре!
гулювання надання медичних послуг у галузі охорони
здоров'я від держави дуже значна, а в інших країнах
участь держави зводиться до виконання регулюючої
функції [1, с. 121].
Однак населення України старіє і поступово ча!
стка працездатних і дійових осіб у країні, чиї кошти
утворюють страхові фонди, скорочується. При цьо!
му старіючому населенню необхідні пенсії та ліку!
вання.
Безумовно, не можна відмовлятися від системи соці!
ального захисту, але необхідний розумний баланс до!
помоги співгромадянам, з одного боку, збереження
допомог і пенсій і системи заохочення працюючого, еко!
номічно активного населення, з іншого — надання по!
даткових пільг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ
Протягом останнього десятиріччя питання пошуку
шляхів удосконалення державного регулювання на
формування моделі соціального захисту населення та
надання медичних послуг були предметом наукових до!
сліджень таких українських і зарубіжних учених, як
О.В. Виноградов, В.Д. Долот, С.О. Дяченко, Л.І. Жалі!
ло, Е. Ліннакко, Л.А. Ляховченко, А. Малагардіс,
Я.Ф. Радиш, І.В. Рожкова, В.М. Рудий, І.М. Солоненко,
Н.Д. Солоненко, О.М. Торбас, М.І. Яцюк.
Всі моделі соціального захисту, так чи інакше, за!
стосовують принципи соціальної справедливості, які
були досліджені такими іноземними вченими, як А. Сміт,
І. Бентам, У. Петті, Дж.М. Кейнс, К. Маркс, Дж. Мілль,
Дж. Роулс, Д. Хайман, А. Маршалл, В. Ойксн, М. Аллі,
Дж. К. Гелбрейт, А. Сеп та ін.
Проте дослідження, в яких із позицій системно!
го підходу розглядається процес ціноутворення на
медичні послуги як одного з важливих напрямів фор!
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мування впливу державного регулювання на форму!
вання моделі соціального захисту населення потре!
бують додаткової уваги. У процесі вивчення цього
питання необхідно застосування комплексного
підходу, а також уточнення національної моделі соц!
іального захисту населення щодо надання медичних
послуг.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження моделей соціального
захисту населення в залежності від впливу державного
регулювання, а також формування національної моделі
надання медичних послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Це залежить від досвіду кожної країни в цьому пи!
танні, в індустріальних країнах соціальне забезпечення
відмінно від країн з перехідною економікою. А також
налагодженість системи залежить від тривалості її фун!
кціонування, роки введення загальнодержавних про!
грам соціального захисту в ряді країн показані в таб!
лиці 1 [2].
Дані, представлені в таблиці 1, дозволяють
зробити висновок про те, що Україні за період соц!
іалізму зупинилася на значний час у розвитку соц!
іальний механізм, особливо в питаннях надання
медичних послуг. Це пояснюється тривалим пері!
одом функціонування державної системи охоро!
ни здоров'я, що уповільнило процес розвитку ме!
ханізмів соціального захисту населення в частині
надання медичних послуг. По суті Українська мо!
дель соціального забезпечення, з розглянутих
вище, сама "молода", а отже, розвивається і не на!
лагоджена.
У 1991 році шведський вчений Г. Еспінг!Андерсен
запропонував класифікувати моделі соціального захи!
сту в залежності від типу державного устрою. Така ти!
пологізація була широко визнана світовою спільнотою
[3].
Особливу увагу він приділяв ліберальної моделі,
на його думку, формування даної моделі відбувало!
ся за часів панування приватної власності і перева!
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жання ринкових відносин, під впливом ліберальної
трудової етики. Така модель характеризується праг!
ненням держави до адресної допомоги, привело до
відокремлення державної допомоги від вільного рин!
ку. Головна мета такого підходу — ліквідація бід!
ності.
Принципи латинської державної політики, що ви!
діляються Еспінг Андерсоном, наведені в ряді
"папських листів", виданих Ватиканом у XX ст. Го!
ловним принципом є допомога. У християнському
соціальному вченні даний принцип означає, що до!
помога в вирішенні виникаючих проблем повинна
бути надана найближчій інстанцією (сам індивід або
члени його сім'ї). Така інстанція — місцева грома!
да, включаючи церкву і цивільні організації, а також
сусіди; якщо і це не допоможе, то індивіду слід ско!
ристатися послугами страхування. Останньою інстан!
цією є державний сектор, який характеризується
низьким рівнем державних витрат на соціальну за!
хищеність населення. Ця модель характеризується
як сімейно!релігійна, причому церкви відводиться
головна роль.
Подібний підхід у систематизації національних мо!
делей інститутів соціального захисту, заснований на
дослідженні тенденцій розвитку програм соціально!
го захисту в країнах світу, запропонував вітчизняний
вчений Я.Ф. Радиш. Його точка зору полягає в тако!
му:
— неоконсервативної модель (США, Англія, Кана!
да);
— соціально!демократична модель (Швеція, Данія,
Швейцарія, Люксембург);
— модель, заснована на теорії соціального суспіль!
ства (ФРН, Австрія);
— модель, заснована на теорії держави загального
добробуту (Франція, Бельгія, Японія);
— незрозуміла модель (Італія) [4, с. 58].
Виділення останньої категорії, пояснюється склад!
ністю класифікації, з за великого різноманіття форм і
методів соціального захисту.
Однак за класифікацією С.О. Дяченко Великобри!
танією та Ірландією використовується Англосаксонсь!
ка модель (модель Беверіджа), яка базується на таких
принципах: принцип загальності (універсальності) сис!
теми соціального захисту — поширення її на всіх які
потребують матеріальної допомоги громадян; принцип
однаковості і уніфікації соціальних послуг і виплат, що
виражається в однаковому розмірі пенсій, допомог і
обсягу медичного обслуговування, а також в однако!
вих умовах їх надання.
Консервативна (корпоративна) модель (за С.О.
Дяченко — також модель індустріально!економічно!
го розвитку або Бісмаркова) характерна для країн з
соціально орієнтованою ринковою економікою, на!
приклад, Австрія, Німеччина, Франція [5, с. 151]. Бюд!
жетні відрахування на соціальні заходи тут приблиз!
но рівні страхових внесках працівників і роботодавців,
основні канали перерозподілу знаходяться або в ру!
ках держави, або під його контролем. Разом з тим,
держава прагне поступатися матеріальну підтримку
громадян системі страхового захисту. Завдяки цьо!
му величина соціальних допомог знаходиться в про!

порціональної залежності від трудових доходів і,
відповідно, від розмірів відрахувань на страхові пла!
тежі.
За С.О. Дяченко, в Італії, Іспанії, Греції та Порту!
галії використовується Південно!європейська модель
соціального захисту [6]. Таку модель можна інтерп!
ретувати як розвивається, перехідну. Як правило,
рівень соціальної захищеності тут відносно низький,
завдання соціального захисту розглядається часто як
турбота родичів та сім'ї, а соціальна політика носить
переважно пасивний характер і орієнтована на ком!
пенсацію втрат в доходах окремих категорій грома!
дян.
Соціал!демократична модель застосовується в
Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, а також Нідерландах
і Швейцарії [7, с. 254]. Ця модель має на увазі провідну
роль держави в захисті населення. Пріоритетними зав!
даннями державної соціальної політики вважаються
вирівнювання рівня доходів населення і загальна зай!
нятість. Основою фінансування соціальної сфери слу!
жить розвинений державний сектор економіки, зміцнен!
ню якого не в останню чергу сприяє дуже високий рівень
оподаткування.
Наведені нами моделі національних систем соціаль!
ного захисту ніде в світі в ідеальному варіанті не зуст!
річаються. На практиці елементи тих чи інших моделей
поєднуються при явному переважанні будь!яких з них
[8, с. 12].
Частка державних витрат у ВВП становить у Швеції
66%, в Даніі — 61%, у Фінляндії — 56%. Основна час!
тина цих витрат йде на задоволення потреб об'єктів со!
ціального призначення [9, с. 31].
Планові видатки на охорону здоров'я в 2016 р. в
Україні складали 11,86 млрд грн, що на 0,24 млрд грн
більше ніж було у 2015 р. (11,62 млрд грн). Їх частка у
загальній кількості видатків знизились з 2% до 1,78%.
Темпи зниження — 2,07%.
Видатки на охорону здоров'я України за 2015—
2016 роки:
1) поліклініки і амбулаторії, швидка та невідклад!
на допомога: збільшено на 0,47 млрд грн (72,31%), з
0,65 млрд грн до 1,12 млрд грн, зростання частки в
загальних обсягах видатків на охорону здоров'я з
5,59% до 9,44%;
2) лікарні та санаторно!курортні заклади: знижен!
ня на 0,1 млрд грн (2,28%), з 4,39 млрд грн до 4,29 млрд
грн, зниження частки — з 37,78% до 36,17%;
3) санітарно!профілактичні та протиепідемічні за!
ходи і заклади: зниження на 0,03 млрд грн (2,52%), з
1,19 млрд грн до 1,16 млрд грн, зниження частки — з
10,24% до 9,78%;
4) фундаментальні та прикладні дослідження і
розроблення у сфері охорони здоров'я: зниження на
0,04 млрд грн (13,79%), з 0,29 млрд грн до 0,25 млрд
грн, зниження частки — з 2,5% до 2,11%;
5) інша діяльність у сфері охорони здоров'я:
зниження на 0,06 млрд грн (1,18%), з 5,1 млрд грн до
5,04 млрд грн, зниження частки — з 43,89% до 42,5%.
Видатків на медичне обладнання в 2016 р. не перед!
бачалося.
Стан здоров'я населення залишається склад!
ним. Україна є "лідером" щодо розповсюдження
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серйозних захворювань, що пов'язано з недостат!
7. Держава і громадянське суспільство в Україні:
нім рівнем забезпечення фінансування заходів із проблеми взаємодії: монографія / За ред. І.О. Кресі!
профілактики захворювань та лікування громадян ної. — К.: Логос, 2007. — 316 с.
[10, с. 29].
8. Глуховський В.В. Роль громадськості в реалізації
прав громадян і пацієнтів у системі охорони здоров'я:
ВИСНОВКИ
міжнародний досвід створення системи громадської
У зв'язку з цим нами запропоновано, поєднання ос! охорони здоров'я для України / В.В. Глуховський,
нов ліберальної і корпоративної моделі надання медич! Н.Г. Гойда // Охорона здоров'я України. — 2003. —
них послуг: розвиток систем страхування і адресна спря! № 4. — С. 27.
мованість потребують поєднанні з визначенням величи!
9. Глуховський В. Громадські ради у системі охоро!
ни соціальної допомоги пропорційно трудовим доходах ни здоров'я: досвід, позиції і можливості / В. Глуховсь!
і розмірами відрахувань на страхові платежі при збере! кий // Упр. закл. охорони здоров'я. — 2011. — № 11.
женні регулюючої ролі держави.
— С. 28—39.
Подальший розвиток українського суспільства, в
10. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері ви!
цілому, і кожного громадянина можливо за умови фор! конавчої влади України / О.Ф. Андрійко. — К.: Вид.
мування логічного економічного мислення та переорієн! дім "Ін!Юре", 1999. — 238 с.
тації самих людей на підвищення рівня своєї освіти, здо!
ров'я, добробуту і, як наслідок, добробуту своєї дер!
References:
жави.
1. Kniazevych, V.M. Lazoryshynets, V.V. Yakovenko,
Різноманітність інститутів, форм і механізмів, які I.V. Slabkyi, H.O. Voronenko, Iu.V. Moskalenko, V.F. Holub!
формують національні системи державного регулю! chykov, M.V. and Diachuk, D. (2009), Okhorona zdorov'ia
вання надання медичних послуг, особливості їх орга! Ukrainy: stan,problemy, perspektyvy [Healthcare Ukraine:
нізації та функціонування, дозволяють не тільки виді! state, problems and prospects], Vyd!vo "Kyiv", Kyiv,
ляти додатково такі моделі, як латинська (католиць! Ukraine.
ка), рудиментарна (перехідна), патерналістська, але
2. Karamyshev, D.V. (2006), "Quality management of
і ряд інших способів організації соціального захисту medical care in the context of innovative reforms of health
населення, а також в певному сенсі, вважати, що мо! care system",available at:http://www.academy.gov.ua/
делей соціального захисту населення стільки ж, ej/ej3/txts/GALUZEVE/10!KARAMISCHEV.pdf
скільки і країн світу.
(Accessed 15 Feb 2017).
3. Ihnatieva, H.F. (2007), "Standardization medical
Література:
care as a factor in the socialization of state management
1. Князевич В.М. Охорона здоров'я України: стан, services",available at: http://www.nbuv.gov.ua/e!
проблеми, перспективи / В.М. Князевич, В.В. Лазори! journals/dutp/2007!2/txts/07igfsas.htm (Accessed 15
шинець, І.В. Яковенко, Г.О. Слабкий, Ю.В. Вороненко, Feb 2017).
В.Ф. Москаленко, М.В. Голубчиков, Д.Д. Дячук. — К.:
4. Artamonova, N.O. (2009), "Information support of
Вид!во "Київ", 2009. — 437 с.
transfer of medical technology as a modern communication
2. Карамишев Д.В. Управління якістю медичної mechanism of innovation activities", Bibliotekoznavstvo.
допомоги в контексті інноваційних перетворень сис! Dokumentoznavstvo. Informolohiia, vol. 3, pp. 56—66.
теми охорони здоров'я / Д.В. Карамишев [Електрон!
5. Krupnyk, A. S. (2007), "Foreign experience of social
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.acade! control: lessons for Ukraine", Efektyvnist derzhavnoho
my.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/10!KARAMIS! upravlinnia, vol. 14, pp. 146—154.
CHEV.pdf
6. Poltorakov, O. (2017), "Public control over "power"
3. Ігнатьєва Г.Ф. Стандартизація медичної допомо! agencies in Ukraine: Problems and Prospects",available at:
ги як фактор соціалізації державних управлінських по! www.niisp.gov.ua/articles/109/ (Accessed 15 Feb
слуг / Г.Ф. Ігнатьєва [Електронний ресурс]. — Режим 2017).
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e!journals/dutp/
7. Kresinoi, I. O. (2007), Derzhava i hromadianske
suspilstvo v Ukraini: problemy vzaiemodii [State and civil
2007!2/txts/07igfsas.htm
4. Артамонова Н.О. Інформаційне забезпечення society in Ukraine: problems of interaction], Lohos, Kyiv,
трансферу медичних технологій як сучасний комуніка! Ukraine.
8. Hlukhovskyi, V. V. and Hoida, N. H. (2003), The role
ційний механізм інноваційної діяльності / Н.О. Артамо!
нова // Бібліотекознавство. Документознавство. of the public in the implementation of the rights of citizens
Інформологія: наук. журн. — 2009. — № 3. — С. 56— and patients in the healthcare system: the international
experience of creating public healthcare systems to
66.
5. Крупник А.С. Зарубіжний досвід громадського Ukraine, Okhorona zdorov'ia Ukrainy, vol. 4, pp. 27.
9. Hlukhovskyi, V. (2011), "Community councils in the
контролю: уроки для України / А.С. Крупник // Ефек!
тивність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ. healthcare system: experiences, positions and oppor!
— Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. — Вип. 14. — С. 146— tunities", Upr. zakl. okhorony zdorov'ia, vol. 11, pp. 28—
39.
154.
6. Полтораков О. Громадський контроль над "сило!
10. Andriiko, O. F. (1999), Derzhavnyi kontrol u sferi
вими" структурами в Україні: проблеми та перспективи vykonavchoi vlady Ukrainy [State control in the sphere of
/ О. Полтораков [Електронний ресурс]. — Режим дос! the executive power of Ukraine], In!Iure, Kyiv, Ukraine.
тупу: www.niisp.gov. ua/articles/109/
Стаття надійшла до редакції 11.11.2017 р.

130

Інвестиції: практика та досвід № 24/2017

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 351.86

Ю. С. Вичалківська,
здобувач, Хмельницький університет управління та права

ОРГАНІЗАЦІЙНОFПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF PRESIDENTIAL CONTROL
OVER THE SECTOR OF SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE
У статті зазначено, що виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру
актуальних загроз національній безпеці основними завданнями воєнної політики України у найближ
чий час і в середньостроковій перспективі є удосконалення системи демократичного цивільного конт
ролю над сектором безпеки і оборони держави відповідно до стандартів ЄС та НАТО. Наголошено, що
контролюючі повноваження Президента України значно ширші, ніж випливає із законів. Насамперед
це стосується сфери національної безпеки і оборони України, де Президент України є Верховним Го
ловнокомандувачем Збройних Сил України і Головою Ради національної безпеки і оборони України, який
здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки і оборони України. Обгрунтовано, що
одним із дієвих організаційноправових механізмів президентського контролю над Службою безпеки
України є інститут Уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України при Пре
зидентові України. Зазначено, що ключовим у здійсненні керівництва Президента України в секторі без
пеки і оборони є механізм зворотного зв'язку, реалізований через Інспекцію з питань контролю за діяль
ністю військових формувань, створену у складі Головного департаменту з питань національної безпеки
та оборони Адміністрації Президента України.
The article states that based on the principles of domestic and foreign policy, taking into account the nature
of the actual threats to national security, the main objectives of Ukraine's military policy in the near future and
in the medium term are to improve the system of democratic civil control over the security and defense sector
of the state in accordance with the standards of the EU and NATO . It is emphasized that the controlling powers
of the President of Ukraine are much wider than those arising from the laws. First of all, it concerns the sphere
of national security and defense of Ukraine, where the President of Ukraine is the Supreme Commanderin
Chief of the Armed Forces of Ukraine and the Chairman of the National Security and Defense Council of Ukraine,
who exercises general leadership in the areas of national security and defense of Ukraine. It is substantiated
that one of the effective organizational and legal mechanisms of the presidential control over the Security
Service of Ukraine is the Office of the Ombudsman for the control of the activities of the Security Service of
Ukraine under the President of Ukraine. It is proved that the key to the implementation of the leadership of the
President of Ukraine in the security and defense sector is the feedback mechanism implemented through the
Inspection on Control over the Activities of Military Formations, created as part of the Main Department for
National Security and Defense of the Presidential Administration.

Ключові слова: державне управління, національна безпека, сектор безпеки і оборони, демократичний
цивільний контроль, президентський контроль.
Key words: public administration, national security, security and defense sector, democratic civilian control,
presidential control.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні основне спрямування демократичного цивіль!
ного контролю над сектором безпеки і оборони України —
це запобігання перетворенню країни на державу з ознака!
ми тоталітаризму та сприяння розвитку сектору безпеки і
оборони та демократичних процесів у контрольованих си!
лових структурах держави. Основною проблемою на цьо!
му шляху є відсутність проінформованості широкої гро!
мадськості та її представників (недержавних організацій, не!
залежних експертів, журналістів) про ті управлінські про!
цеси, які відбуваються в силових державних структурах в
умовах їх реформування під час проведення АТО.

Отже, виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої
політики, з урахуванням характеру актуальних загроз
національній безпеці основними завданнями воєнної
політики України у найближчий час і в середньостро!
ковій перспективі є удосконалення системи демократич!
ного цивільного контролю над сектором безпеки і обо!
рони держави відповідно до стандартів ЄС та НАТО [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженню питань демократичного цивільного конт!
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ролю над сектором безпеки і оборони приділялась ува!
га в роботах І.В.Білана, О.Ф.Бєлова, В.П.Горбуліна,
В.В.Говорухи, А.С.Гриценка, О.В.Литвиненка, О.В.Пол!
торакова, Л.В.Полякова, М.В.Сіцінської, М.В.Сунгу!
ровського, І.А.Храбана та ін.
Водночас наукові дослідження, у яких із позицій сис!
темного підходу розглядаються аспекти комплексної про!
блеми розвитку системи демократичного цивільного кон!
тролю над сектором безпеки і оборони в цілому та ме!
ханізмів функціонування президентського контролю над
сектором безпеки і оборони зокрема, практично відсутні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розглянути організаційно!правові
механізми здійснення президентського контролю над
сектором безпеки і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах повернення до Конституції України в ре!
дакції 28 червня 1996 р. із змінами і доповненнями, вне!
сеними законами України від 8 грудня 2004 р. № 2222!
IV, від 1 лютого 2011 р. № 2952!VI, від 19 вересня 2013
р. № 586!VII, Україна 22 лютого 2014 р. повернулася до
парламентсько!президентської форми правління. Вод!
ночас ключова роль у системі демократичного цивіль!
ного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборо!
ни належить Президентові України, що має більшість
контрольно!наглядових функцій над всіма складовими
сектору безпеки і оборони, і тому потребує терміново!
го вдосконалення [2].
Отже, розглянемо сутність поняття "президентський
контроль" та його особливості у сферах національної
безпеки і оборони України.
В Енциклопедичному словнику з державного управ!
ління професором В.Д. Бакуменком розкрито термін
"президентський контроль" як контрольні повноважен!
ня глави держави Президента України в системі конт!
ролю у сфері державного управління. Зазначено, що
президентський контроль, насамперед, засновується на
тому, що Президент України є гарантом державного
суверенітету, територіальної цілісності України, додер!
жання Конституції України, прав і свобод людини і гро!
мадянина. Тому президентський контроль у певному,
визначеному Конституцією України, обсязі стосується
всіх гілок влади [3].
Щодо Верховної Ради України контрольні повно!
важення Президента України проявляються у праві:
підписання прийнятих нею законів; накладання вето
щодо них з наступним поверненням законів на повтор!
ний розгляд Верховної Ради України; припинення по!
вноважень останьої, якщо протягом тридцяти днів однієї
чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочати!
ся.
Щодо Кабінету Міністрів України та системи вико!
навчої влади, то президентський контроль реалізуєть!
ся через: скасування актів Кабінету Міністрів України;
призначення (за згодою Верховної Ради України) та
прийняття рішення про відставку Прем'єр!міністра Ук!
раїни; утворення, реорганізацію та ліквідацію мініс!
терств та інших центральних органів виконавчої влади
(за поданням Прем'єр!міністра України); призначення
(за поданням Прем'єр!міністра України) та припинення
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повноважень членів Кабінету Міністрів України, керів!
ників інших центральних органів виконавчої влади та
голів місцевих державних адміністрацій.
Щодо системи судової влади та прокуратури пре!
зидентський контроль проявляється у праві: призначен!
ня третини складу Конституційного Суду України; утво!
рення судів; першого призначення на посаду професій!
ного судді строком на п'ять років; призначення на поса!
ду (за згодою Верховної Ради України) та звільнення
Генерального прокурора України [3].
Необхідно зазначити, що контролюючі повноважен!
ня Президента України значно ширші, ніж випливає із
законів. Насамперед це стосується сфери національної
безпеки і оборони України, де Президент України є Вер!
ховним Головнокомандувачем Збройних Сил України і
Головою Ради національної безпеки і оборони Украї!
ни, який здійснює загальне керівництво у сферах націо!
нальної безпеки і оборони України.
Зокрема відповідно до ст. 2 Закону України "Про
основи національної безпеки" Президентом України за!
тверджено стратегічні документи у сфері національної
безпеки і оборони: Стратегію національної безпеки Ук!
раїни, Воєнну доктрину України, Стратегічний оборон!
ний бюлетень України, Концепцію розвитку сектору
безпеки і оборони та інші доктрини, концепції, стратегії
та державні програми, якими визначаються цільові на!
станови і керівні принципи у сфері національної безпе!
ки і оборони, а також напрями діяльності органів дер!
жавної влади (військово!цивільні адміністрації) в конк!
ретній обстановці з метою своєчасного виявлення, від!
вернення та нейтралізації реальних і потенційних заг!
роз національним інтересам України. Зазначені стра!
тегічні документи у сфері національної безпеки і обо!
рони є обов'язковими для виконання, і основою для
розробки конкретних програм за складовими держав!
ної політики національної безпеки.
Згідно із Законом України "Про демократичний ци!
вільний контроль над Воєнною організацією і правоохо!
ронними органами держави" [4] Президент України як
глава держави, гарант державного суверенітету, тери!
торіальної цілісності України, Верховний Головноко!
мандувач Збройних Сил України наділений повноважен!
нями у сфері контролю над сектором безпеки і оборо!
ни України (ст. 13), а саме:
— здійснює керівництво і контроль у цій сфері;
— вносить на затвердження Верховної Ради Украї!
ни пропозиції щодо загальної структури, чисельності,
визначення функцій Збройних Сил України, Служби
безпеки України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань (у тому числі одноосо!
бово призначає та звільняє голову Служби безпеки Ук!
раїни), а також Міністерства внутрішніх справ України;
— розглядає перед внесенням на затвердження
Верховною Радою України розроблені Кабінетом
Міністрів України загальнодержавні програми у сфері
національної безпеки і оборони, програми військово!
го, військово!політичного та військово!технічного спів!
робітництва України з іншими державами та міжнарод!
ними союзами;
— призначає або вносить до Верховної Ради Украї!
ни подання на призначення керівників силових відомств,
призначає на посади та звільняє з посад вище коман!
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дування Збройних Сил України, інших військових фор!
мувань, правоохоронних органів; присвоює вищі
військові звання, спеціальні звання і класні чини;
— очолює Раду національної безпеки і оборони
України;
— приймає у разі необхідності рішення про введен!
ня в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайно!
го стану, а також оголошує в разі необхідності окремі
місцевості України зонами надзвичайної екологічної
ситуації з визначенням участі в здійсненні пов'язаних із
цим заходів Збройних Сил України та інших військових
формувань з наступним затвердженням цих рішень Вер!
ховною Радою;
— уживає заходів щодо припинення діяльності не!
законних воєнізованих формувань, а також будь!яких
спроб використання Збройних Сил України та інших
військових формувань, правоохоронних органів для
обмеження прав і свобод громадян або з метою пова!
лення конституційного устрою, усунення органів влади
чи перешкоджання їх діяльності;
— приймає рішення — з внесенням їх на схвалення
Верховною Радою України — про надання військової
допомоги іншим державам, про направлення підрозділів
Збройних Сил України до іншої держави, у тому числі
для участі в міжнародних миротворчих операціях, та про
допуск підрозділів Збройних Сил України інших держав
на територію України;
— вносить до Верховної Ради пропозиції про ого!
лошення стану війни та приймає рішення про викорис!
тання Збройних Сил України у разі збройної агресії про!
ти України;
— приймає відповідно до закону рішення про за!
гальну або часткову мобілізацію та введення воєнного
стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі заг!
рози нападу, небезпеки державній незалежності з вне!
сенням рішення на затвердження Верховною Радою.
Рада національної безпеки і оборони України відпо!
відно до ст. 34 Закону України "Про Раду національної
безпеки і оборони України" [5], а також ст. 9 Закону
України "Про основи національної безпеки України" [6]
є координаційним органом з питань національної без!
пеки і оборони при Президентові України
Відповідно до Закону України "Про Раду національ!
ної безпеки і оборони України" до її компетенції (ст. 4)
віднесено розробку і подання Президентові пропозицій
щодо здійснення його повноважень з керівництва в цій
сфері та забезпечення прийняття рішень за такими на!
прямами [5]:
— стратегічні національні інтереси України, концеп!
туальні підходи та напрями забезпечення національної
безпеки і оборони;
— удосконалення системи забезпечення національ!
ної безпеки і оборони, утворення, реорганізації та
ліквідації органів виконавчої влади;
— розроблення проектів державних програм, докт!
рин, концепцій, стратегій, законів України, указів Прези!
дента України та інших нормативних актів і документів;
— матеріальне, фінансове, кадрове, організаційне
та інше забезпечення заходів відповідно до масштабу
потенційних та реальних загроз;
— доручення, пов'язані з вивченням питань та про!
веденням досліджень;

— здійснення контролю за своєчасністю та якістю
виконання прийнятих Радою національної безпеки і обо!
рони України рішень, уведених в дію указами Президен!
та України;
— аналіз стану і тенденцій розвитку подій, що відбу!
ваються в Україні й у світі, визначення потенційних та
реальних загроз національним інтересам держави;
— здійснення поточного контролю за діяльністю
органів виконавчої влади;
— залучення до аналізу інформації посадових осіб
і фахівців;
— ініціація розроблення нормативних актів та до!
кументів, узагальнення практики їх застосування та ре!
зультатів перевірок їх виконання;
— координація та контроль діяльності органів ви!
конавчої влади щодо відбиття збройної агресії, органі!
зації захисту населення.
Сфера компетенції Ради національної безпеки і обо!
рони України поширюється практично на всі аспекти
життєдіяльності суспільства та, відповідно, — на дер!
жавні органи, що її забезпечують, у тому числі й право!
охоронні. Водночас порядок утворення та функціону!
вання Ради національної безпеки і оборони України зу!
мовлює визначальний вплив на її діяльність і рішення з
боку Президента України.
Для здійснення своїх контролюючих функцій Пре!
зидент України може створювати необхідні дорадчі,
консультативні та інші допоміжні органи та служби (п.
28 ст. 106 Конституції). Таким органом, наприклад, є
Адміністрація Президента України. У своїй структурі
Адміністрація Президента України має Головний депар!
тамент з питань національної безпеки та оборони і
організує контроль за виконанням законів, указів, роз!
поряджень, а також доручень Президента органами
виконавчої влади та їх посадовими особами.
Окремої уваги заслуговують питання про форми, за
якими здійснюється президентський контроль за діяль!
ністю сектору безпеки і оборони України. У цьому разі
слід звернутися до Положення про здійснення контро!
лю Президента України за діяльністю Збройних Сил
України та інших військових формувань, затверджено!
го Указом Президента України від 14 лютого 2015 року
№ 84/2015 [7]. Відповідно до нього існує дві форми
президентського контролю: інспектування і перевірка.
У цьому Положенні зазначено, що інспектування —
це всебічне вивчення стану об'єкта контролю, його
структурних підрозділів.
Під перевіркою слід розуміти вивчення окремих пи!
тань діяльності об'єкта контролю, його структурних
підрозділів.
Контроль здійснюється згідно з планами контролю
за діяльністю Збройних Сил України та інших військо!
вих формувань, що затверджуються Президентом Ук!
раїни. Метою контролю є визначення здатності об'єкта
контролю, його структурних підрозділів виконувати зав!
дання за призначенням та відповідності їх діяльності
Конституції України, законам України, актам Президен!
та України та Кабінету Міністрів України, рішенням Ради
національної безпеки і оборони України, введеним у дію
указами Президента України. Контролю підлягає
діяльність: Збройних Сил України; Національної гвардії
України; Державної прикордонної служби України; Дер!

133

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
жавної спеціальної служби транспорту; Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації Ук!
раїни; Управління державної охорони України.
Відповідно контроль за діяльністю Служби безпе!
ки України та Служби зовнішньої розвідки України
здійснюється відповідно до Законів України "Про Служ!
бу безпеки України", "Про Службу зовнішньої розвідки
України", "Про розвідувальні органи України" та "Про
контррозвідувальну діяльність".
Об'єктами контролю є:
— Генеральний штаб Збройних Сил України, його
структурні підрозділи та підпорядковані йому органи
військового управління, війська (сили), установи;
— командування і штаби видів Збройних Сил Ук!
раїни та підпорядковані їм війська (сили), установи;
— командування і штаби оперативних командувань
(територіальних управлінь) та підпорядковані їм війська,
військові комісаріати, установи;
— Головне управління Національної гвардії Украї!
ни, оперативно!територіальні об'єднання, з'єднання,
військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади,
навчальні військові частини (центри), бази, установи та
заклади, що не входять до складу оперативно!територ!
іальних об'єднань Національної гвардії України;
— Адміністрація Державної прикордонної служби
України та її територіальні органи, Морська охорона та
органи охорони державного кордону, органи забезпе!
чення Адміністрації Державної прикордонної служби
України;
— Адміністрація Державної спеціальної служби
транспорту Міністерства інфраструктури України і
об'єднані загони, загони, окремі загони, підрозділи
охорони, органи забезпечення, навчальний центр, зак!
лади, підприємства та установи, що входять до її скла!
ду;
— Адміністрація Державної служби спеціального
зв'язку та захист інформації України, її територіальні
органи, територіальні підрозділи, заклади і установи;
— Управління державної охорони України та підпо!
рядковані йому підрозділи, відділи і установи.
Ключовим у здійсненні керівництва Президента Ук!
раїни в секторі безпеки і оборони є механізм зворотно!
го зв'язку, реалізований через Інспекцію з питань конт!
ролю за діяльністю військових формувань, створену у
складі Головного департаменту з питань національної
безпеки та оборони Адміністрації Президента України
(далі — Інспекція).
Отже, визначено, що Інспекція відповідно до покла!
дених на неї завдань вивчає:
— стан бойової і мобілізаційної готовності Зброй!
них Сил України, Національної гвардії України, Держав!
ної прикордонної служби України до виконання завдань
за призначенням;
— стан здійснення Міністерством оборони України
військово!політичного та адміністративного керівницт!
ва Збройними Силами України, забезпечення їх функ!
ціонування і життєдіяльності;
— стан готовності Державної спеціальної служби
транспорту до виконання завдань в особливий період,
а також до вирішення інших завдань у сфері оборони,
пов'язаних із використанням об'єктів національної
транспортної системи України;

134

— стан виконання Державною службою спеціаль!
ного зв'язку та захисту інформації України завдань, по!
в'язаних з участю в обороні держави;
— стан здійснення Управлінням державної охоро!
ни України охорони органів державної влади України
та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охоро!
на, а також готовність цього державного правоохорон!
ного органу спеціального призначення до участі у захо!
дах, спрямованих на боротьбу з тероризмом;
— стан озброєння і військової техніки та діяльність
військових формувань з утилізації надлишкового
військового майна і боєприпасів;
— стан забезпеченості військових формувань ма!
теріально!технічними засобами в мирний час і на особ!
ливий період, їх наявність, утримання, збереження, еше!
лонування та оновлення;
— стан медичного забезпечення, організацію ліку!
вально!профілактичних, санітарно!гігієнічних і протие!
підемічних заходів у військових формуваннях;
— стан реалізації військової кадрової політики у
Збройних Силах України, інших військових формуван!
нях, забезпечення розвитку військової освіти і науки;
— стан виконання програм реформування і розвит!
ку Збройних Сил України, інших військових формувань;
— питання щодо додержання вимог Конституції та
законів України стосовно соціального захисту, забез!
печення реалізації прав і свобод громадян, які перебу!
вають на військовій службі у Збройних Силах України,
інших військових формуваннях, а також стан забезпе!
чення військової дисципліни і правопорядку у Збройних
Силах України, інших військових формуваннях.
Отже, інспектування має більш глобальний і уза!
гальнюючий характер, водночас як перевірка — більш
спеціальний. Зазначимо, що за результатами інспекту!
вання/перевірки об'єкт контролю — сектор безпеки і
оборони — може бути оцінений як:
1) спроможний виконувати покладені завдання,
якщо орган військового управління виконує функції уп!
равління за призначенням, підпорядковані йому органи
(підрозділи) готові до виконання бойових завдань (зав!
дань за призначенням);
2) обмежено спроможний виконувати покладені зав!
дання, якщо орган військового управління не у повно!
му обсязі виконує функції управління щодо виконання
бойових завдань (завдань за призначенням);
3) неспроможний виконувати покладені завдання,
якщо орган військового управління не виконує функції
управління за призначенням або підпорядковані йому
органи (підрозділи) не готові до виконання бойових зав!
дань (завдань за призначенням) [7].
За результатами здійснення цих форм президентсь!
кого контролю готуються висновки для доповіді Пре!
зидентові України. Крім того, на практиці поширюється
така оперативна форма президентського контролю, як
виклик або запрошення для співбесіди щодо надання
інформації з існуючих проблем або стислого звіту про
заходи, що вжиті посадовими особами сектору безпе!
ки і оборони.
Однак на практиці існують кілька безпосередньо не
передбачених Конституцією органів, які створені Пре!
зидентом України та справляють значний вплив на
діяльність правоохоронних органів.

Інвестиції: практика та досвід № 24/2017
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Оскільки статус та функції Адміністрації Президен!
та України регламентуються винятково указами Прези!
дента України, то цей орган не звітує і не відповідає пе!
ред іншими владними інституціями та громадськістю
України.
Також відповідно до Указу Президента України
"Про повноваження та гарантії здійснення постійного
контролю за діяльністю Служби безпеки України" від
18 травня 2007 р. Служба безпеки України регулярно
інформує главу держави та членів Ради національної
безпеки і оборони України з основних питань своєї опе!
ративно!службової, оперативно!розшукової, розвіду!
вальної, контррозвідувальної, службово!бойової діяль!
ності, про випадки порушення законодавства, а також
на вимогу членів Ради національної безпеки і оборони
України подає інші необхідні відомості. Глава держави,
крім іншого, визначає порядок контролю за адмініст!
ративно!господарською і фінансовою діяльністю Служ!
би безпеки України. Наголошено, що Голова Служби
безпеки України щорічно подає Президентові України
письмовий звіт про діяльність Служби безпеки України
[8].
Одним із дієвих організаційно!правових механізмів
президентського контролю над Службою безпеки Ук!
раїни є інститут Уповноваженого з питань контролю за
діяльністю Служби безпеки України при Президентові
України, до повноважень якого віднесено здійснення
контролю за дотриманням конституційних прав грома!
дян і законодавства в оперативно!розшуковій діяль!
ності Служби безпеки України, а також за відповідні!
стю виданих нею нормативно!правових актів законам
України; розглядає за дорученням Президента Украї!
ни звернення громадян щодо порушення їх конституц!
ійних прав і свобод, інших порушень у діяльності Служ!
би безпеки України, а також зауваження і пропозиції
щодо її діяльності; розглядає інформацію з основних
питань діяльності Служби безпеки України, випадки
порушення законодавства та вносить за результатами
розгляду в установленому порядку відповідні пропо!
зиції; одержує в разі потреби від міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади експертні оцін!
ки з окремих питань; розробляє та подає Президен!
тові України пропозиції щодо здійснення заходів, спря!
мованих на забезпечення додержання конституційних
прав громадян і вимог законодавства в оперативно!
розшуковій, контррозвідувальній діяльності та діяль!
ності у сфері охорони державної таємниці органів і
підрозділів Служби безпеки України; готує та подає
Президентові України доповіді про результати своєї
роботи; надає Службі безпеки України рекомендації,
узагальнення, довідки про нормотворчу роботу і за!
безпечення законності в оперативно!службовій діяль!
ності; бере участь у попередньому розгляді пропозицій
щодо утворення, ліквідації та реорганізації органів і
підрозділів Служби безпеки України, проектів актів
Президента України з питань діяльності Служби без!
пеки України та подань про призначення Президентом
України на посади та звільнення з посад посадових осіб
зазначених органів і підрозділів; виконує за доручен!
ням Президента України інші функції з метою забез!
печення постійного контролю Президента України за
діяльністю Служби безпеки України [9].

Досить цікавим, на нашу думку, є пропозиція
М.В.Сіцінської, яка запропонувала у своїй монографії
проект Положення про Уповноваженого Президента
України з питань контролю за діяльністю структур
сектору безпеки і оборони. У цьому положенні Упов!
новажений Президента України з питань контролю за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони має
право:
— брати у встановленому порядку участь в опра!
цюванні проектів законів, актів Президента України з
питань контролю за діяльністю сектору безпеки і обо!
рони щодо дотримання ними принципів верховенства
права та законності, поваги до прав і свобод людини і
громадянина, позапартійності й деполітизації, підзвіт!
ності та прозорості професійної діяльності;
— вивчати та аналізувати положення, накази, роз!
порядження, вказівки, інструкції, видані профільними і
загальної компетенції органами державної влади, які
безпосередньо залучаються до виконання завдань
щодо захисту національних інтересів у безпековій та
оборонній сферах з метою визначення їх відповідності
Конституції і законам України;
— розвивати цивільно!військові відносини в су!
спільстві, у тому числі за рахунок приведення у відпо!
відність із стандартами держав Європейського Союзу
співвідношення цивільного та військового персоналу в
органах сектору безпеки і оборони;
— взаємодіяти з організаціями, у тому числі міжна!
родними, з питань демократичного контролю за діяль!
ністю сектору безпеки і оборони;
— відвідувати в установленому порядку військові
частини (містечка), спеціальні установи, військові та пра!
воохоронні навчальні заклади, науково!дослідні уста!
нови та інші заклади, які мають відношення до структур
сектору безпеки і оборони, опитувати персонал, який
там проходить службу, та отримувати інформацію про
умови їх служби;
— перевіряти факти порушень конституційних прав
і свобод громадян, інших порушень у діяльності секто!
ру безпеки і оборони України та фактів порушення соц!
іальних і правових гарантій військовослужбовців та пра!
воохоронців, про які терміново слід доповідати Прези!
дентові України;
— розглядати за вказівкою Президента України
звернення щодо порушення конституційних прав і сво!
бод громадян на дії безпекового і оборонного сектору,
інших порушень в діяльності органів сектору безпеки і
оборони України;
— перевіряти факти перешкоджання вищими поса!
довими особами (політичними діячами) законним діям
співробітників органів безпеки і оборони під час вико!
нання ними службових обов'язків;
— отримувати в разі потреби від міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади експертні оцінки
з окремих наглядово!спостережних питань щодо діяль!
ності сектору безпеки і оборони;
— проводити в разі потреби з відома керівництва
органів безпеки і оборони або її регіональних органів
співбесіди з персоналом силових структур;
— брати участь у роботі громадських експертних
рад при державних органах, що діють у безпековій та
оборонній сфері;
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— залучати інститути громадянського суспільства
до вироблення та реалізації політики національної без!
пеки, а також до оцінювання її ефективності;
— інформувати суспільство про діяльність органів
державної влади у сфері безпеки і оборони;
— подавати Президентові України доповіді та вис!
новки про результати своєї діяльності.
Для надання консультативної допомоги Уповнова!
женому Президента України з питань контролю за діяль!
ністю структур сектору безпеки і оборони може ство!
рюватися в установленому порядку громадська кон!
сультативна рада на правах робочої групи Адміністрації
Президента України [12].
Згідно із Законом України "Про розвідувальні орга!
ни України" від 22 березня 2001 р. Президент України
контролює та координує їхню діяльність через Раду
національної безпеки і оборони України, визначає по!
рядок координації їхньої діяльності в особливий період.
Розвідувальні органи доповідають Президентові Украї!
ни, звітують перед ним з питань та в порядку, що визна!
чаються главою держави [9].
Крім того, Президентом України здійснюється кон!
троль за діяльністю Державної прикордонної служби
України. При цьому законодавчо закріплено, що Голо!
ва Державної прикордонної служби України система!
тично інформує Президента України та Раду національ!
ної безпеки і оборони України з основних питань своєї
діяльності, а також щороку подає главі держави пись!
мовий звіт про діяльність служби. Зазначимо, що Ука!
зом Президента України № 726/2012 "Про деякі захо!
ди з оптимізації системи центральних органів виконав!
чої влади" від 24 грудня 2012 р. визначено, що цент!
ральні органи виконавчої влади, діяльність яких спря!
мовується і координується Кабінетом Міністрів Украї!
ни через відповідних членів Кабінету Міністрів України,
зокрема через Міністра внутрішніх справ України, який
координує свою діяльність з Адміністрацією Держав!
ної прикордонної служби України [10].
Сьогодні президентський контроль можна визначити
не тільки як діяльність самого Президента України, а і його
структурних підрозділів Адміністрації Президента Украї!
ни, зокрема щодо перевірки стану виконання органами
виконавчої влади актів та доручень Президента України,
спрямовану на виявлення різноманітних відхилень (пра!
вопорушень, управлінських помилок тощо) в організації
державного військового управління та прийняття на цих
підставах необхідних управлінських рішень щодо усунен!
ня і попередження таких порушень у майбутньому.
Цей напрям щодо залучення структурних підроз!
ділів Адміністрації Президента України дає змогу ви!
окремити низку специфічних рис, притаманних прези!
дентському контролю.
Отже, Адміністрація Президента України має пра!
во здійснювати контроль від імені Президента України,
що має підтвердження в нормативно!правовій базі. Зок!
рема, відповідно до підп. 15 п. 4 Положення про Адмініс!
трацію Президента України від 2 квітня 2010 р. Адмі!
ністрація Президента України забезпечує контроль за
виконанням указів, розпоряджень, доручень Президен!
та України. Задля досягнення цієї мети в Адміністрації
Президента України створено Головний департамент з
питань національної безпеки та оборони.
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Так, відповідно до п. 3 Положення про Адміністра!
цію Президента України до них належать:
1) постановка на контроль, визначення форм і ме!
тодів контролю;
2) власне контроль стану виконання актів, доручень;
3) інформування Президента про хід виконання
актів, доручень та надання пропозицій щодо здійснен!
ня подальшого контролю за їх реалізацією;
4) зняття з контролю завдань, визначених актами,
дорученнями [11].
Однак, на нашу думку, у цьому Положенні відсутній
дуже важливий напрям, а саме: інформування громадян
про результати контролю стану виконання актів, дору!
чень Президента України.
До функцій Адміністрації Президента України, се!
ред іншого, віднесені: підготовка для Президента Ук!
раїни пропозицій щодо забезпечення національної без!
пеки та оборони держави, законності і правопорядку;
забезпечення відносин Президента України з правоохо!
ронними та іншими державними органами; опрацюван!
ня подань щодо призначення на посади та звільнення з
посад керівників структур сектору безпеки і оборони;
внесення пропозицій з питань присвоєння вищих
військових звань та інших вищих спеціальних звань і
класних чинів [11].
Названі функції надають Адміністрації Президента
України та її структурному підрозділу Головному де!
партаменту з питань національної безпеки та оборони
реальні потужні важелі впливу на сектор безпеки і обо!
рони, що об'єктивно сприяє повній залежності їх керів!
ництва від Адміністрації Президента України.
Крім того, за логікою цього Положення та конт!
рольної діяльності взагалі керівництво сектору безпе!
ки і оборони, щодо яких результати перевірок будуть
незадовільними, заслуговуватиме відставки, а певні на!
прями діяльності, що доведуть свою проблемність, бу!
дуть реформовані, а сам глава держави матиме об!
'єктивну картину стану реалізації своїх актів і доручень.
Отже, президентський контроль, що здійснюється
допоміжними органами при Президентові України, ви!
конує насамперед "сигнальну" функцію, що дає мож!
ливість інформувати главу держави про реальний стан
справ у державі.
З огляду на викладене вище можна вважати, що сьо!
годні сформовано організаційно!правові механізми
здійснення президентського контролю за діяльністю сек!
тору безпеки і оборони. Однак досвід держав!членів
НАТО підтверджує необхідність більш чіткого відокрем!
лення функцій політичного і адміністративного управ!
ління структурами сектору безпеки і оборони від суто
професійного, військового керування їхньою діяльністю.
Водночас необхідно зазначити, що саме забезпе!
чення прозорості процедур державного військового
управління є необхідною умовою побудови демократич!
ної правової держави і запорукою ефективності прези!
дентського контролю за діяльністю структур сектору
безпеки і оборони.

ВИСНОВКИ
З огляду на викладене вище можна вважати, що
президентський контроль над сектором безпеки і обо!
рони України — це організаційно!правовий механізм
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контрольної діяльності в безпековому та оборонному
секторі держави, що має більшість контрольно!нагля!
дових функцій за всіма органами сектору безпеки і обо!
рони та включає систему заходів що вживаються з боку
Президента України з метою дотримання ними прин!
ципів верховенства права та законності, поваги до прав
і свобод людини і громадянина, гармонізації цивільно!
військових відносин у суспільстві.
Перспективою подальших розвідок цієї проблема!
тики є, на наш погляд, дослідження теоретичних аспектів
системи демократичного цивільного контролю над сек!
тором безпеки і оборони.
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У статті аналізуються сучасні підходи до проблем селекції кадрів публічної служби. Автором
доведено, що нині термін "селекція кадрів публічної служби" у науковій літературі не застосо
вується, науковцями розглядаються поняття "відбір кадрів", "залучення персоналу", "підбір
кадрів". У зв'язку з цим обгрунтовано поняття селекція публічних службовців. У статті проана
лізовані та систематизовані проблеми відбору кадрів на державну службу. У результаті аналізу
наукової літератури було виокремлено проблеми селекції публічних службовців в Україні.
The article analyzed modern approaches to the problems of selection of personnel of public service.
The author proved that currently the term "selection of public service personnel" is not used in the
scientific literature, the concept of "selection of personnel", "attracting of personnel", "selection of
personnel" is considered by scientists. In this connection, the concept of selection of public servants
is substantiated. The article analyzes and systematizes the problems of selection of personnel for
the civil service. Based on the analysis of scientific literature, the author outlines the problems of
selection of public servants in Ukraine.
Ключові слова: публічна служба, державна служба, публічний службовець, відбір кадрів, залучення пер
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
\У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Важливою проблемою на сучасному етапі держа!
вотворення є забезпечення органів влади професійни!
ми кадрами, які б вирішували нагальні потреби, що ста!
вить перед ними держава та суспільство. Від державно!
управлінських рішень службовців залежатиме якість
системи публічного управління, реалізація сучасних ре!
форм, розвиток України.
Слід констатувати, що на сьогодні прийнято та реа!
лізовано нову редакцію Закону України "Про держав!
ну службу". Зазначений закон вводить інноваційні по!
няття та процедури оновлення державних службовців.
Водночас ефективності та результативності від запро!
вадження цих процедур та механізмів поки ще не має.
На сьогодні виникла проблема у забезпеченні сис!
теми публічного управління службовцями нової гене!
рації, які б мали інноваційне мислення, могли прогно!
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зувати результати управлінських рішень, вирішували
нагальні проблеми українського суспільства з урахуван!
ням світових глобалізаційних тенденцій, евроінтегра!
ційних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
\І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми відбору, кар'єрного зростання, мотива!
ційних стимулів розглядаються багатьма вченими.
Так, проблеми відбору аналізують у свої наукових
дослідженнях В. Бакуменко [1], В. Дятлов [9], М. Іва!
шов [1], А. Кібанов [3], В. Куценко [1], В. Лозниця [4],
А. Мельник [5], Ю. Одегов [6], Ю. Розенбаум [8],
В. Травін [9], А. Трошан [10], А. Турчинов [11—12], А. Чер!

Інвестиції: практика та досвід № 24/2017
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касов [14], В. Чугуєвський [15], С. Шекшня [16]. Зазна!
чені автори розглядають поняття "відбір кадрів", "за!
лучення персоналу", "добір кадрів", "професійний
відбір персоналу", у тому числі "проблеми професійно!
го добору державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування", критерії відбору держав!
них службовців, систему оцінювання кандидатів на по!
сади тощо. Зокрема А. Турчинов виділяє такі критерії
відбору: формальні, соціальні та професійно!кваліфі!
каційні), методи та методики, за допомогою яких здійс!
нюється відбір на державну службу.
Водночас, у наукових доробках не розглядаються
підходи до поняття селекція державних (публічних)
службовців, критерії селекції службовців, проблеми
селекції службовців.
Визначення проблемного поля є важливим етапом
дослідження будь!якого феномену, процесу, ме!
ханізмів. Тому ми аналізуємо та систематизуємо про!
блемне поле селекції кадрів публічної служби.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системний аналіз підходів до визна!
чення проблем реалізації селекції публічних службовців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У дослідженні ми будемо використовувати поняття
селекція як системи механізмів, методів, які формують
інноваційні кадри, удосконалюють кадровий склад. Се!
лекція персоналу в системі публічної служби — це кад!
рова технологія, яка здійснює професійний відбір
фахівців із застосуванням спектру методів, методик та
механізмів з метою формування ефективного кадрово!
го потенціалу системи публічного управління або удос!
коналення існуючого кадрового складу публічного уп!
равління.
Тепер перейдемо до аналізу наукових підходів до
проблеми селекції публічних службовців в Україні.
Нині вченими не застосовується поняття селекція
публічних (або державних) службовців. Тому проаналі!
зуємо підходи до виокремлення проблем відбору та за!
лучення персоналу на державну службу.
На думку А. Черкасової, відбір та добір кадрів як
кадрова технологія є неефективною, оскільки найбіль!
шу кількість часу займає етап прийому та розгляду заяв
і документів кадровими службами. Прискорення та по!
кращення етапу прийому документів пропонується шля!
хом застосування спеціального комп'ютерного забез!
печення для виділення найбільш важливих якісних кри!
теріїв до претендентів та процедури фільтрації за цими
критеріями [14].
Слід зазначити, що плинність кадрів є наслідком
неправильного та нераціонального відбору кадрів. До
основних причин відбору кадрів слід віднести наступні:
1. Стихійний відбір. Полягає у фактичному переборі
кандидатів. У підсумку зміна кількох працівників на
одній посаді протягом одного!двох років розглядаєть!
ся як цілком нормальне явище.
2. Відсутність єдиних стандартів підбору. У цьому
випадку беруться працівники під конкретну вакансію,

без оцінки того, наскільки вони в цілому відповідають
цілям, завданням і культурі системі публічної служби. У
результаті — персонал ї є досить строкатою масою, яка
суперечливо реагує на одні й ті ж події, як внутрішньо!
го життя, так і змін зовнішньої кон'юнктури.
3. Відбір виключно з урахуванням побажань керів!
ника без урахування особливостей корпоративної куль!
тури або відбір виключно з урахуванням культури орга!
нізації, без урахування особливостей конкретного ке!
рівника.
4. Несерйозне ставлення до прийому нових спів!
робітників може проявлятися на різних рівнях. Прик!
лад — профанація підбору керівником підрозділу (мож!
ливі різні прояви, від готовності взяти майже будь!яко!
го кандидата, до надмірно завищених вимог, або —
домінування "непрофільних" вимог — наприклад, особ!
ливості зовнішнього вигляду найпріоритетніших про!
фесійних якостей тощо).
5. Незбалансований процес прийняття рішень щодо
кандидата. Виражається в невідпрацьованій схеми прий!
няття рішення — наприклад, коли на одну й ту ж позицію
різних кандидатів дивляться різні керівники, причому
іноді — один, а іноді — поетапно троє. Сюди ж можна
віднести надмірну тривалість прийняття рішення —
прийняття підсумкового рішення по кандидату протягом
двох і більше тижнів, що недоцільно для більшості по!
зицій.
6. Недопрацьована система оцінки професійного
рівня кандидатів. Завищена або занижена планка підбо!
ру (або — в цілому по організації, або — в окремих
підрозділах).
7. Недостатнє інформування реально розглянутого
кандидата щодо ключових моментів життєдіяльності
організації, особливостей її культури і традицій, а та!
кож щодо особливостей діяльності передбачуваного
підрозділами і особливостей його професійних обо!
в'язків, фінансових та інших мотиваційних схем тощо
[6; 8—9].
Добір персоналу фахівців розглядають як процес
оцінки професійних якостей кола претендентів, визна!
чення придатності кожного з них для роботи на певних
посадах [5, с. 150]. Недосконалість конкурсу як меха!
нізму добору персоналу на державну службу, перш за
все, полягає в тому, що у більшості випадків процедура
його проведення значно відрізняється від базових за!
сад професійного набору персоналу. Серед членів кон!
курсної комісії немає ні психологів, ні спеціалістів з на!
бору персоналу. Основною методикою проведення про!
фесійного відбору на державну службу є іспит канди!
датів, який дозволяє виявити лише знання законодав!
ства України. Але загальна компетенція державного
службовця визначається також його особистими психо!
логічними, моральними якостями та інтелектуальними
здібностями [14].
Значний вплив на процес добору на державну служ!
бу має монополізація керівництвом даної процедури, що
виявляється у суб'єктивній оцінці ділових і моральних
якостей працівників та збільшенні випадків корупції під
час проведення відбору. Можливим варіантом вирішен!
ня цього недоліку, на думку І. Мельника, є запрошення
представників територіальних органів Головдержслуж!
би України при проведенні конкурсів, оскільки це дасть
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Критерії
Загальні
обов’язки
державних
службовців

Конкретні
службові
обов’язки
державних
службовців

Професійно
важливі якості
та здібності
особистості
Виконання
плану
професійного
розвитку

Показники
дотримання Конституції України
реалізації законів та підзаконних
нормативно-правових актів, а саме: чітке
дотримання процедур; відсутність дій, що
кваліфікуються як корупційні; відсутність
скарг щодо бездіяльності державних
службовців
забезпечення ефективної роботи та сумлінне
виконання завдань і функцій державних
органів своєчасне і точне виконання рішень
державних органів та посадових осіб,
зокрема вміння застосовувати у роботі
методи тайм-менеджменту
дотримання норм корпоративної культури,
професійної моралі та етики
визначаються на основі типових
кваліфікаційних характеристик і
відображаються в посадових положеннях та
інструкціях за такою структурно-логічною
схемою
предметно-функціональний компонент
професійно-службової діяльності
комунікативний
управлінський
аналітичний
когнітивний
емоційно-вольова стійкість
професійна надійність
професійна мобільність
участь у роботі навчальних, практичних,
наукових семінарів, програм, конференцій,
тренінгів, форумів і т. ін.
підготовка, перепідготовка, підвищення
кваліфікації
інші види робіт щодо планування кар’єри

Методи
Кількісні та якісні методи
аналізу професійної
поведінки державних
службовців (кількість
порушень, доган,
нагород, скарг і т. ін.)

Застосовується бальна
система оцінки від 0 до
100 балів

Відповідні психологічні
тести

Застосовується бальна
система оцінки від 0 до
100 балів

Рис. 1. Критерії, показники та методи оцінювання публічних службовців в Україні
Джерело: [13].

можливість зменшити суб'єктивність оцінювання канди!
датів, і прийняття рішення щодо зарахування на держав!
ну службу з боку керівника державного органу та
збільшити прозорість процедури проведення конкурсу.
Також І. Мельник вважає, що функції добору претен!
дентів на державну службу мають зосереджуватись в
спеціально уповноваженому державному органі, до яко!
го можуть входити професійні експерти, психологи, пра!
цівники кадрових служб тощо [5, с. 154].
Важливою проблемою відбору (селекції) кадрів дер!
жавної служби є визначення основних джерел надходжен!
ня кандидатів. Цей процес включає детальний аналіз ме!
тодів проведення рекламної кампанії вакантних місць (по!
сад), способів використання консультантів з найму і відбо!
ру кадрів, методу набору кадрів з навчальних закладів.
Крім того, потребує нормативного врегулювання
проблема вибору методик набору кадрів — процеси
вибору методик відсіювання кандидатів, співбесіди і
тестування, одержання рекомендаційних листів і про!
позицій роботи [2, с. 8].
Інші науковці з метою здійснення об'єктивного оці!
нювання кадрів під час прийому, пропонують створити
незалежний Центр оцінювання державних службовців,
до складу якого пропонують залучати провідних вчених
з науки державного управління, відомих громадських
та політичних діячів. Оцінювання, у такому випадку, має
здійснюватися анонімно і тільки у підсумку, особа, яка
оцінюється, може отримати висновок [7].
На думку А. Мельник, бажана результативність про!
цесу добору персоналу — добір кандидатів, які в разі
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прийняття їх на роботу будуть працювати успішніше від
інших, — досягається в результаті проведення об'єк!
тивної оцінки якостей кандидатів на посади. Основни!
ми передумовами цієї оцінки є такі: забезпечення дос!
товірності й надійності інструментів добору та форму!
вання чітких визначених критеріїв оцінки якостей пре!
тендентів [5, с. 166]. Загалом добір персоналу — це про!
цес оцінки професійних якостей кола претендентів, виз!
начення придатності кожного з них для роботи на пев!
них посадах. В Україні, як і в інших країнах, цей процес є
одним із найбільш складних у роботі з кадрами. Без ство!
рення об'єктивної системи добору кадрів (що є серйоз!
ною проблемою в системі державної служби України)
значно ускладнюється можливість припливу до неї
найбільш компетентних і кваліфікованих спеціалістів.
З огляду на реальний стан справ, характеру су!
спільно!політичних процесів і завдань державотворен!
ня в Україні, політика кадрового добору державних
службовців, повинна базуватися на принципі систем!
ності й належного наукового забезпечення.
На сьогодні загальна схема добору нових праців!
ників є фактично універсальною для всіх виконавчих
органів державної влади. Законодавством України
передбачено конкурсний відбір, але в законі, як і в
інших нормативних документах, не наведено перелік
інструментарних засобів, за допомогою яких він здійс!
нюється.
Недотримання процедур відбору на державну служ!
бу призводить до зниження професіоналізму і компе!
тентності державних службовців, неоднорідності кад!
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рового складу. Як свідчить практика, це, у свою чергу,
призводить до невміння працівниками самостійно прий!
мати рішення, застосовувати прийоми наукового про!
гнозування, вирішення конфліктів. Державні службовці
не можуть піднятися до рівня перспективного бачення
проблем, їм не вистачає знань технологій державного
управління.
Пошук нових кадрів повинен мати характер ретель!
но спланованої компанії, метою якої є проведення кон!
курсу серед максимально можливого числа кваліфіко!
ваних і зацікавлених претендентів. При доборі управлі!
нських кадрів слід враховувати вироблені практикою
менеджменту підходи щодо визначення вимог до кан!
дидатів [10].
Крім того, важливою проблемою, яка потребує не!
гайного вирішення, є встановлення індикаторів оціню!
вання професійних, ділових та особистісних якостей
кандидатів на посаду, а також діючих службовців.
На думку С. Хаджирадевої, можна виділити такі кри!
терії оцінювання кандидатів на посади та державних
службовців: загальні обов'язки службовців, конкретні
службові обов'язки державних службовців, професій!
но!важливі якості та здібності особистості, виконання
плану професійного розвитку (рис. 1) [13]. Водночас
нині відсутні механізми оцінювання відповідно до вка!
заних критеріїв.
На підставі проведеного аналізу наукової літерату!
ри з проблематики до основних завдань селекції публі!
чних службовців слід віднести:
1) створення ефективного механізму підбору кадрів
для держслужби;
2) забезпечення належного зростання держслуж!
бовців на підставі їх професійних заслуг і ділових якос!
тей;
3) створення системи неперервної освіти, здійснен!
ня управління розвитком професійних якостей;
4) забезпечення оновлення і планової ротації кад!
рового складу держслужби;
5) дотримання об'єктивності в оцінці результатів усіх
конкурсних процедур;
6) розробка системи винагород і кар'єрного росту.
Водночас поняття "селекція кадрів", "селекція пуб!
лічних службовців" у чинному законодавстві відсутня.
Через з'ясування поняття "селекція публічних служ!
бовців" можливо розвивати сучасні кадри системи пуб!
лічної служби.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Проведений аналіз дає підстави зазначити, що до
основних проблем селекції кадрів системи публічної
служби слід віднести наступні:
відсутність нормативно!правового врегулювання
системи селекції публічних службовців;
відсутність єдиних стандартів підбору та відбору
кадрів на публічну службу, зокрема, конкурс лише час!
тково виконує функцію відбору кадрів;
необ'єктивність проведення конкурсів та інших ме!
ханізмів відбору кадрів на посади публічної служби,
політична заангажованість конкурсів;

відсутність дієвих та ефективних методів залучення
та відбору кадрів публічної служби, адже лише тесту!
ванням, ситуаційними завданнями та співбесідою не
можливо вирішити питання підбору професійних кадрів;
відсутні чіткі вимоги до кандидатів на посади пуб!
лічної служби і індикатори вимірювання певних якос!
тей службовців;
відбір кадрів повинен мати часові межі, а не розтя!
гуватися у часі;
відсутні об'єктивні критерії вимірювання ділових, про!
фесійних та особистісних якостей публічного службовця;
відсутні мотиваційні стимули щодо постійного само!
вдосконалення службовцем.
Нині існує потреба у створення незалежного цент!
ру оцінювання кандидатів на посади публічної служби,
що забезпечить об'єктивність та неупередженість відбо!
ру кадрів. Крім того, цю функцію можна делегувати при!
ватним організаціям, які займаються підбором та роз!
витком кадрів.
У перспективі подальших розвідок передбачається
проаналізувати закордонний досвід вирішення проблем
селекції публічних службовців, виокремити критерії оці!
нювання під час проведення селекції публічних службовців.
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ANALYSIS OF WORLD THEORETICAL APPROACHES TO CONFLICT RESOLUTION
IN PUBLICFMANAGEMENT RELATIONS
У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення та розгляду конфліктів, а також їх
врегулювання у сфері публічноуправлінських відносин. Особлива увага приділяється сучас
ним дослідженням цього соціального явища з точки зору теорії відносин "принципал — агент" у
напрямі ефективної взаємодії суспільства як принципала та органів публічної влади як агента.
Проблема врегулювання конфліктів розглядається з позицій таких вітчизняних та зарубіж
них учених, як Г. Зіммеля, Р. Дарендорфа, Л. Козера, С.О. Телешуна, М.І. Пірен, В.А. Ребкала,
О.А. Тертишної, С.М. Емельянова, А.В. Дмитриева, А.С Хохлова та ін. Виявлено, що врегулю
вання конфліктів у розрізі теорії відносин "принципал — агент" у процесах політичної рефор
мації має базуватися на ефективній взаємодії суспільства та органів публічної влади, тобто
принципала і агента.
The article analyzes the theoretical approaches to the definition and consideration of conflicts, as
well as their settlement in the sphere of publicmanagement relations. Particular attention is paid to
modern research of this social phenomenon from the point of view of the "principal agent"
relationship theory in the direction of effective interaction of society as a principal and public
authorities as an agent. The problem of conflict resolution is considered from the standpoint of such
domestic and foreign scientists as G. Simmel, R. Darendorf, L. Kozer, S.O. Teleshun, M.I Piren, V.A.
Rebkalo, О.А. Tertyshnaya, S.M. Emelyanov, A.V. Dmitriev, A.S. Khokhlov and others. It was revealed
that the settlement of conflicts in the context of the theory of relations "principalagent" in the
processes of political reform should be based on the effective interaction of society and public
authorities, that is, the principal and the agent.
Ключові слова: конфлікт, публічне управління, державна влада, врегулювання конфлікту, дослідження
конфліктів, публічноуправлінські відносини, "принципал — агент".
Key words: conflict, public administration, state power, conflict resolution, conflict research, publicmanagement
relations, "principalagent".
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конфлікт супроводжує людство протягом всього часу
його існування. Він розвивався разом з виникненням та
поступом цивілізацій, виростаючи з сутичок племен та пе!
реростаючи у війни континентів. Це соціальне явище, все
її життя.
Врегулювання конфліктів належить до найважливіших
умов забезпечення соціально!політичної стабільності як на
внутрішньодержавному рівні, так і в глобальному сенсі.
Проблема врегулювання конфліктів в публічно!управ!
лінських відносинах — одна з найбільш гострих практич!

них проблем, яку можна розглядати з точки зору складо!
вої інституціональної теорії — теорії відносин "принципал —
агент", де принципалом виступає суспільство, а агентом —
органи публічної влади. Відносини між принципалом і аген!
том характеризуються тим, що суспільство делегує деякі
певні права органам публічної влади, які зобов'язані згідно
з суспільною угодою представляти його інтереси або іншої
громади в цілому. Агент має забезпечити досягнення, дот!
римання та розвиток сучасних цивілізаційних і формацій!
них цінностей, цілей принципала, встановлених законодав!
чих норм, що відповідно сприяє розвитку суспільства.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам врегулювання конфліктів присвячені
дослідження вітчизняних і зарубіжних учених: Г. Зіммеля,
Р. Дарендорфа, Л. Козера, С.О. Телешуна, М.І. Пірен,
В.А. Ребкала, О.А. Тертишної, С.М. Емельянова, А.В. Дмит!
риева, А.С Хохлова та ін.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати теоретичні підходи до
визначення та розгляду конфліктів та їх врегулювання у
сфері публічно!управлінських відносин.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ще стародавні філософи Китаю та Античної доби вда!
валися до спроб визначення та осмислення природи кон!
флікту. Боротьба протилежностей, на їх думку, була ката!
лізатором розвитку суспільства.
Проблематика, що досліджується, належить до
об'єктів великої кількості гуманітарних дисциплін, серед
яких у XX ст. виокремилася соціологічна теорія — соціо!
логія конфлікту. О. А. Тертишна поділила цих дослідників
на два табори: прибічників позитивної ролі конфліктів
(Г. Спенсер, К. Маркс, Г. Зіммель, Л. Козер, Р. Дарендорф,
К. Боулдінг) та тих, хто вбачав у конфліктах дестабіліза!
ційну функцію (П. Сорокін, Т. Парсонс, Р. Мертон) [1].
Основні постулати принципів теорії конфлікту, як і вве!
дення в науку терміна "соціологія конфлікту", належать
німецькому соціологу Г. Зіммелю. Вчений переконаний у
тому, що в силу своєї невідворотності в суспільстві,
конфлікт впливає на його зміни на краще. У рамках фор!
мальної соціології, до якої відноситься Зіммель, конфлікт
розглядався насамперед на макрорівні. Також соціолог
пише, що індивід — місце, де з'єднуються соціальні нитки.
Зіммель перший підкреслює значення просторової дис!
танції, яка може виникнути в соціальних взаємодіях
індивідів. З'являється статусна ізоляція — статус чужин!
ця, який найбільш соціально віддалений, а тому вільний,
викликає негативне ставлення з боку оточуючих. Але саме
поява такого статусу через конфлікт веде до позитивних
змін. Що ж стосується групи, то тут конфлікт діє на її струк!
туру, змінюючи розбіжності та впливаючи на посилення
централізації в групі і сприяє її самозбереженню. Він вва!
жає, що група навмисне шукає конфлікт задля прогресу
[2, с. 83—95].
Зіммель став першим, хто включив третю сторону в
соціальне протиріччя — незаперечний внесок Зіммеля в
теорію соціального конфлікту. При зіткненні двох сторін,
на думку соціолога, протистояння може розвиватися тільки
за одним сценарієм і мати лише один шлях розв'язання
конфлікту. А залучаючи третю сторону, з'являється бага!
топланові взаємодії — від групової солідарності до відкри!
тої конфронтації [2, с. 97—101].
Також у своїй теорії вчений, відзначав, що за часто!
тою появи конфліктів, можна спостерігати й створення їх
регулюючих норм. А чим довші конфлікти між групами
протистояння, тим вищою є ймовірність, що вони відрегу!
люють своє відношення до влади [3, с. 6].
З точки зору Зіммеля врегулювання конфлікту зале!
жить від готовності однієї з сторін йти на поступки. Серед
найбільш поширених способів їх завершення він виділяє
перемогу однієї зі сторін і поразка іншої, примирення і
компроміс. "Перемогу" дослідник називає найрадикаль!
нішим способом переходу від війни до миру. Що ж сто!
сується компромісу, то його роль він високо оцінював,
адже він дозволяв зменшити втрати та припинити конфлікт
раніше, ніж визначиться переможець. Примирення вчений
вважає досить суб'єктивним, оскільки має на меті почат!
кову установку на закінчення боротьби незалежно від
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об'єктивних умов, що є причиною, а не наслідком компро!
місу або іншого способу врегулювання протистояння [4, с.
55].
Співвітчизник Зіммеля Ральф Дарендорф стверджує,
що соціальний конфлікт, який систематично виростає із
соціальної структури протиріччя, не підлягає остаточному
усуненню. Але зменшити його "насильницькі наслідки"
можна — регулюючи. Вчений зауважує, що конфлікти не
зникають за допомогою їх регулювання, але вони стають
контрольованими, а їх "руйнівна хвиля" стає на службу
поступового розвитку соціальних структур.
Для успішного регулювання конфлікту Р. Дарендорф
передбачав ряд умов, і першочерговою серед них — виз!
нання його наявності всіма учасниками конфлікту. Далі йде
організація конфліктних груп та їх згода на ті "правила гри",
відповідно до яких вони бажають вирішувати свої конфлі!
кти. "Правила гри" ефективні лише в разі їх "безособо!
вості", тобто якщо вони з самого початку не віддають пе!
реваги одному з учасників на шкоду іншому [5, с. 145].
За Дарендорфом форми врегулювання конфліктів є
різними. Перемовини та створення органу де сторони кон!
флікту зустрічаються для обговорення ситуації та прийнят!
тя рішень з гострих питань встановленим способом —
більшість, кваліфікована більшість, більшість з правом
вето, одноголосно. У разі, якщо ця форма не дає резуль!
татів, Дарендорф рекомендує залучити "третю сторону".
Посередництво, де сторони погоджуються розглянути про!
позиції третьої сторони. Тут прийняття рішення "третьої
сторони" не носить примусового характеру, на відміну від
звернення до арбітражу, де виконання рішення є обов'яз!
ковим. У разі, якщо для учасників обов'язково як звернен!
ня до третьої сторони, так і прийняття її рішення, арбітраж
знаходиться на кордоні між регулюванням і придушенням
конфлікту. Цей метод може іноді бути необхідний (для збе!
реження форми державного правління), але при його ви!
користанні регулювання конфліктів як контроль їх форм
залишається сумнівним [5, с. 146].
Американський дослідник Л. Козер, розглядав кон!
флікт як боротьбу, що виросла через брак влади чи за!
собів, необхідних для задоволення потреб, то ж вона пе!
редбачає обмеження або знищення цілей суперників [6, с.
40].
У своїх працях він, як і Зіммель, не вбачав у конфлікті
лише негативні риси, більше того у своїх роботах він ро!
бить акцент на позитивних функціях, що виконує конфлікт.
Позитивною функцією конфліктів є те, що вони допомага!
ють модифікувати та створити норми, які забезпечують
подальше існування самого суспільства в умовах, що зміни!
лися. Він вважав, що "у слабко структурованих групах і
відкритих суспільствах конфлікт, який спрямований на
врегулювання напруженості між антагоністами, швидше за
все, буде мати стабілізуючі і інтегративні функції для відно!
син. Численні конфлікти, які вони відчувають, можуть слу!
жити усуненню причин дисоціації і відновленню єдності"
[7, с. 156—161].
Наступне положення Л. Козер вважає парадоксальним
твердження Г. Зіммеля про те, що "найбільш ефективною
передумовою запобігання конфлікту є точне знання по!
рівняльної сили обох сторін, але яке часто можна досягти
тільки в ході реального конфлікту або реального зіткнен!
ня". І в зв'язку з цим розрізняє два типи конфлікту: зма!
гання і конфлікт. На його думку, якщо в змаганні переможці
встановлюються по заздалегідь встановленим параметрам,
в конфлікті ж подібні критерії з'ясування співвідношен!
ня сил не підходять. І якщо сила противника піддається
оцінці до вступу в конфлікт, то антагоністичні інтереси
можуть бути врегульовані і без конфлікту, але там, де по!
передня оцінка сил неможлива, в такому випадку тільки
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конфлікт і реальне зіткнення можуть стати способом оцін!
ки реального співвідношення сил супротивників, і їх мож!
ливостей [7, с. 162, 166].
С. Хохлов називає функціональну теорію Козера "на!
уковим обгрунтуванням дій політика, який прагне уникну!
ти насильницького шляху вирішення протиріч" [4, с. 80].
Державне управління та політику на відміну від інших
галузей соціальних відносин, можна назвати зоною підви!
щеної конфліктогенності. Її підгрунтя у самій суті публіч!
но!управлінських відносин як владних відносин, які спи!
раються владарюванню одних та підкоренню інших, і де
відбувається зіткнення інтересів та пріоритетів.
Узгодження цих суспільних інтересів, у тому числі і
протидіючих груп інтересів задля прийняття єдиних су!
спільно значимих рішень, лежить у сфері публічної полі!
тики та публічно!упралінських відносин [8, с. 23].
Публічне управління визначає ефективність функ!
ціонування системи політичних інституцій, є складовою
соціального управління; складається з державного та гро!
мадського управління, що діють в інтересах держави.
Розглядаючи публічно!управлінські відносини по!
трібно визначити, що це "системні відносини, що характе!
ризуються взаємодією, взаємосприянням та/або супереч!
ностями (що можуть бути викликаними диспропорціями
розвитку складових публічної сфери) між суспільством як
принципалом та органами публічної влади як агентом, де
системоутворюючим фактором виступають суспільно виз!
начені цілі розвитку суспільства" [9, с. 52].
За часів радянської доби конфлікт не виносився в ши!
рокі маси, ситуація про протистояння інтересів замовчу!
валася і про неї було відомо лише у вищих ешелонах вла!
ди, аби не нашкодити "курсу партії". На щастя, із здобут!
тям незалежності Україна пішла демократичним шляхом
розвитку цивілізованих західних країн Європи.
На відміну від радянських вождів, сучасні науковці вва!
жають, що конфлікт має позитивну сторону, і його можна
припинити на будь!яких стадіях його розвитку, усунувши
причини та предмет його виникнення.
Вітчизняні дослідники М. Пірен та В. Ребкало відзна!
чають, що універсальних методів врегулювання конфліктів
не існує. А велика кількість конфліктів породжує нові. Для
попередження подібних ситуацій, та аби результати конф!
лікту мали позитивні наслідки потрібне ефективне управ!
ління. Тобто мінімізувати причини та їх наслідки, скорегу!
вати поведінку учасників, "підтримуючи необхідний рівень
конфліктності не виходячи за контрольні межі" [10, с. 37—
38].
До методів управління конфліктом науковці включа!
ють наступні стратегії:
— Прогнозування — обгрунтована ймовірність його
виникнення, яка впливає на ефективність профілактики
конфлікту, оскільки виявляє можливі соціальні протиріччя.
— Попередження або профілактика — забезпечення
таких умов в життєдіяльності суспільства аби вірогідність
виникнення протиріч була мінімальною.
— Придушення, яке досягається завдяки розподілу
учасників конфлікту за ресурсами, цілями з метою їх ізо!
ляції чи хоча б зменшення контактів між ними.
— Відстрочка, яка здійснюється за допомогою вихов!
них заходів та примирення сторін.
— Розв'язання конфлікту — закінчення протистоян!
ня у результаті взаємоприйнятних рішень [11, с. 38—39].
С.М. Ємельянов передбачає ряд етапів, які важливо
враховувати в управлінні для врегулювання конфлікту: на
І етапі — сторони конфлікту повинні визнати реальність
конфлікту, на ІІ етапі відбувається легітимізація конфлік!
ту — досягнення угоди між сторонами конфлікту щодо
визнання й дотримання встановлених норм та правил кон!

фліктної взаємодії, ІІІ етап — інституціоналізація конфлі!
кту, тобто створення відповідних інститутів, груп для вре!
гулювання конфліктної взаємодії [12, с. 72—73].
Слід відзначити, що вчений підкреслює необхідність
інституціоналізації конфліктів, оскільки обов'язок під!
тримувати мир і порядок лежить на соціальних суспільних
інститутах та державі, їх постійна чи тимчасова взаємодія
у свою чергу впливає і на запобігання конфліктних ситу!
ацій.
Існування суспільства підпорядковане певним нормам,
і, як відзначає А.В. Дмитрієв, нормативне регулювання
конфліктів стабілізує систему, визначає порядок розв'я!
зання конфліктів [13, с. 210].
Професор С.О. Телешун та його колеги І.В. Рейтеро!
вич та С.В. Ситник розглядають конфлікт як один із спо!
собів комунікації, основою якої є "кооперація, гра, де ко!
жен з учасників конфліктної взаємодії може виграти" [8,
с.13].
Інтереси і потреби різних соціальних і політичних
суб'єктів громадянського суспільства нерідко призводять
до конфліктів, протистоянню між ними. Знімати гостроту
протиріч покликана головним чином держава, що виконує
функцію верховного арбітра.
Питання комунікації в публічно!управлінських відно!
синах є актуальним через те, що саме комунікація між прин!
ципалом і агентом з точки зору складової інституціональ!
ної теорії — теорії відносин "принципал — агент", де прин!
ципалом виступає суспільство, а агентом — органи публічної
влади, є визначальним показником досягнення, дотриман!
ня та розвитку сучасних цивілізаційних і формаційних
цінностей. Конфліктні ситуації та суперечності в стосунках
між суспільством та органами публічної влади можуть при!
зводити до високого рівня напруги в соціумі.
Найбільш дієвим та цивілізованим методом розв'язан!
ня соціальних конфліктів на різних рівнях управління С.О.
Телешун називає партнерство [14, с. 176]. Цей метод, який
базується на довірі та двосторонній взаємодії між принци!
палом та агентом, сприятиме легітимізації останнього. У
частині комунікаційної взаємодії громадськості та владних
структур закладається основа для залучення населення до
формування публічної політики та реальності контролю з
боку громадськості, тим самим підвищуючи рівень довіри
до органів влади.
Так до одних з найефективніших інструментів дво!
сторонньої взаємодії органів влади та суспільства слід
віднести консультації з громадськістю. Вони розглядають!
ся як двосторонні відносини, де акцент робиться на зво!
ротному зв'язку, та виступають у ролі інструменту діалогу
між учасниками управлінського процесу. Відтак сам про!
цес комунікації можна розглядати як об'єднуючий засіб,
за допомогою якого інформація має велику вагу та вливає
на здійснення змін та реалізацію спільних цілей.
Слід відзначити, що в країнах ЄС цей інструмент виз!
наний як найважливіший та одним з першочергових еле!
ментів публічної політики [15, с. 12]. Адже залучення тих,
на кого майбутнє рішення буде направлене, сприяє покра!
щенню порозуміння між сторонами та знижує рівень по!
яви конфліктних ситуацій.
Як відзначає М.І. Пірен, вирішення проблеми має за!
довольняти обидві сторони, тоді вони теж будуть відчува!
ти власну причетність до її врегулювання. Окрім того,
спільно прийняте рішення сприяє його швидшій легітимі!
зації та реалізації, а також стане прикладом для врегулю!
вання подібних суперечок [10, с. 38—39].
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Конфлікт нерозривно пов'язаний з економічними, соці!
альними явищами та політикою, бо політична боротьба
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завжди відображає стан соціально!економічних супереч!
ностей. Будь!який соціальний конфлікт, набуваючи знач!
них масштабів, об'єктивно стає соціально!політичним, тоб!
то зачіпає діяльність владних інститутів.
Управління конфліктами та їх врегулювання лежить у
площині базових компетенцій для будь!якого управлінця.
Особливо актуальним це питання сьогодні є для України,
адже це одне з умов забезпечення соціально!політичної
стабільності в країні. Отже, вивчення теоретичних та прак!
тичних аспектів такого поняття як врегул юван ня
конфліктів у розрізі інституціональної теорії — теорії
відносин "принципал — агент" у процесах політичної ре!
формації, що має базуватися на ефективній взаємодії сус!
пільства як принципала та органів публічної влади як аген!
та, потребує подальшого дослідження.
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