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SYNERGETIC APPROACH IN COORDINATING THE SUBSYSTEMS OIL AND GAS COMPANIES
CORPORATE STRUCTURE
У статті обгрунтовано необхідність використання синергетичного підходу до вирішення зав
дання оптимізації роботи підсистем синергічної орієнтації, синергічної взаємодії, організа
ційносинергічної інтеграції, мотиваційного управління персоналом та інноваційносинергіч
ного розвитку нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури. Запропоновано си
стематизувати завдання координування їх роботи на засадах методів інтелектуальних техно
логій і економічної синергетики, що, на відміну від існуючих підходів, дає змогу обирати стра
тегії розвитку, які враховуватимуть вплив внутрішніх економічних механізмів синергічної оріє
нтації, взаємодії, організаційносинергічної орієнтації, мотивації та стійкого синергічного роз
витку.
In the article the necessity of using a synergistic approach to solving the optimization problem of
the subsystems synergistic orientation synergistic interaction, organizational and synergistic
integration, motivation of personnel management and innovative synergistic development of oil and
gas companies corporate structure. A task organize the coordination of their work on the basis of
predictive technologies and economic synergy that, in contrast to existing approaches, allows you
to choose development strategies that take into account the impact of domestic economic
mechanisms of synergistic orientation, interaction, organizational and synergistic orientation,
motivation and sustainable development of synergistic.
Ключові слова: управління нафтогазовидобувними підприємствами, синергетичний підхід, координу$
вання, інтелектуальні технології, механізми горизонтальної і вертикальної інтеграції.
Key words: management of oil and gas companies, synergistic approach, coordination, intelligent technology,
mechanism of horizontal and vertical integration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема управління нафтогазовидобувними підприє!
мствами корпоративної (НГВП) структури як складними не!
лінійними економічними системами, що функціонують за
умов апріорної та поточної невизначеності і перебувають під
впливом динамічних змін ринкового середовища, є однією
з ключових у сучасній теорії управління підприємствами.
Управління такими об'єктами ускладнюється тим, що не!
лінійність апріорі невідома, а її характер змінюється з ча!
сом. У зв'язку з цим протягом останніх десятиліть для вирі!
шення завдань управління підприємствами все ширше зас!
тосовуються методи, що грунтуються на засадах синерге!
тики. Саме синергетика відіграє важливу роль в управлінні
нафтогазовидобувним бізнес!сегментом економіки, для
якого характерні динамічність, відкритість, складна струк!
тура внутрішніх зв'язків, неоднозначність управлінських
впливів та випадкових чинників. Оскільки нафтогазовидо!
бувний сегмент економіки є системно!синергічною єдністю
установ, які забезпечують усі види геологорозвідувальних
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робіт, буріння нафтових і газових свердловин, видобуван!
ня вуглеводнів, їх технологічну підготовку, транспортуван!
ня і зберігання, то його розвиток є запорукою енергетичної
незалежності країни, формування передумов для створен!
ня нових робочих місць, активації суміжних галузей, науко!
во!технічного прогресу. Нафтогазовидобувні підприємства
корпоративної структури є особливими об'єктами, що по!
требують застосування специфічних методів управління
з урахуванням виробничих, технологічних, економічних, уп!
равлінських, інформаційних та інших характеристик.
З огляду на це гостро постала проблема вироблення сучас!
ного підходу до координування роботи підсистем нафтогазо!
видобувних підприємств корпоративної структури, що адапто!
ваний до світових вимог та враховує вітчизняну специфіку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Координування роботи підсистем нафтогазовидобувних
підприємств корпоративної структури має орієнтуватися на

Інвестиції: практика та досвід № 2/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
виникнення синергічного ефекту. На сьогодні сформовано
науковий напрям, орієнтований на застосування положень
синергетики для вирішення завдань планування і управлін!
ня — економічна синергетика. Вона грунтується на резуль!
татах досліджень, які оприлюднені у працях видатних ук!
раїнських (А. Гальчинський [1], Ж. Поплавська [2], С. Мо!
черний [3], Н. Редіна, І. Падерін, Л. Полева [4], Т. Майорова
[11]), російських (Б. Кузнецов [5], Л. Євстєгнєєва, Р. Єв!
стєгнєєв [6], В. Соколов [7]) та зарубіжних вчених В. Занг
[8], Г. Хакен [9; 10] та ін., де розглядаються теоретичні по!
ложення та прикладні аспекти даної проблеми.
Слід відзначити, що у царині економічної науки синер!
гетичні підходи і методи вперше розробив В.!Б. Занг [8], за!
стосувавши раніше розроблену Г. Хакеном [9] методоло!
гію синергетики. Що стосується фінансово!кредитних відно!
син, то і тут існує синергетичний феномен [6, с. 35—37]
Встановлено, що у сучасних умовах функціонування
підприємств створюються наукові школи галузевого спря!
мування, які намагаються вирішувати проблеми на засадах
теорії синергетики і самоорганізації на відміну від класич!
них уявлень, що грунтувалися на таких принципах, як рів!
новажність, стабільність, стійкість, оберненість, прагнення
отримати максимальний прибуток, конкуренція, що вважа!
лися головними рушійними силами економічного розвитку.
Водночас недостатньо досліджені наукові проблеми
економічної синергетики в управлінні нафтогазовидобувни!
ми підприємствами, зокрема у коригуванні роботи їх підси!
стем в умовах невизначеності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка сучасної парадигми координу!
вання роботи підсистем нафтогазовидобувних підприємств
корпоративної структури з використанням системно!синер!
гетичного підходу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стратегічний успіх у корпораціях, орієнтованих на си!
нергічний розвиток, залежить від уміння менеджерів ство!
рювати механізми, що викликають синергічні ефекти в ок!
ремих підсистемах, і використовувати їх у інтересах усієї
корпорації. Основними механізмами формування синергіч!
них ефектів у складних системах є [12, с. 93—94; 13, с.127—
129; 14] синергічна місія і система цілей корпорацій; техно!
логічні та організаційні інновації; комбінаторика чинників
виробництва, яка призводить до емерджентності і синергіз!
му; активізація організаційно!економічних та управлінських
структур корпорації, що відповідають за розвиток; інтегра!
ція, кооперація та інші інституціональні форми співпраці.
Для досягнення синергічного розвитку стратегічними
цілями корпорації повинні бути [15; 16, с. 44—47]: виявлен!
ня механізмів формування синергічних ефектів; мобіліза!
ція синергічних механізмів на вивід корпорації на траєкто!
рію розвитку лідируючого типу, що відповідає світовим трен!
дам розвитку; постійне формування потенціалу синергічно!
го розвитку.
Домінування науково!технічного ресурсу і чутливості кор!
порації до інновацій не є достатньою умовою для досягнення
синергічного ефекту у системі. На нафтогазовидобувних
підприємствах корпоративної структури, як гетерархічних си!
стемах, має бути реалізований ще й управлінський чинник;
однією із складових якого є координуюча дія, що реалізує ме!
тасистемну когерентність, використовуючи ресурси усіх видів,
спрямованих на підвищення ефективності дії компетенцій,
організаційно!управлінських рішень для забезпечення коге!
рентності діючих зовнішніх і внутрішньо!системних сил.
Синергічний ефект може бути досягнутий також за ра!
хунок вертикальної інтеграції підсистем НГВП.
З існуючих наукових досліджень [12; 17; 18; 19; с. 24—
26 та ін.] також відомо, що управлінське завдання форму!

вання синергічних ефектів у корпоративних системах, у тому
числі нафтогазовидобувних, може бути вирішене, коли си!
стема управління має щонайменше чотири найважливіші
підсистеми: синергічної орієнтації; синергічної взаємодії;
організаційно!синергічної інтеграції; інноваційно!синергіч!
ного розвитку.
Перша підсистема має забезпечувати формування си!
нергічної місії корпорації та системи цілей на основі ресур!
су ідеології, а також виконувати комплекс синергічного мар!
кетингу, використовуючи ресурс ринкової орієнтації у про!
сторі і часі. Механізм, який реалізує ця підсистема, можна
представити у вигляді такої логіко!структурної моделі:
(1),
де SEor — синергічний ефект у корпорації від синергіч!
ної орієнтації;
Мor — механізм синергічної орієнтації;
Sma — синергічна місія і система цілей корпоративної
структури;
Sm — синергічний маркетинг;
Ecl — ефект кластеризації;
Eaut — ефект автокаталізу.
Синергічну взаємодію забезпечує підсистема, яка опи!
сується такою моделлю:
(2),
де SEcoop — синергічний ефект у корпорації від взаємодії
через розвиток трансакційних зв'язків на основі ресурсу
кооперації і цільових трансферів;
Мсоор — механізм синергічної взаємодії;
Мtrans — механізм розвитку трансакційних зв'язків, який
використовує ресурс кооперації і забезпечує фазові ефек!
ти Еf;
Мpr.trans — механізм цінових трансферів, який викорис!
товує самостійний ресурс і забезпечує кумулятивний ефект
Ек;
Еf — фазовий ефект;
Ек — кумулятивний ефект.
Організаційно!синергічна інтеграція (Mosi) забезпечуєть!
ся підсистемою, описаною моделлю:
(3),
де SEcd — синергічний ефект у корпоративному розвит!
ку НГВП за рахунок організаційно!синергічної інтеграції;
Mosi — механізм організаційно!синергічної інтеграції в
корпоративній структурі;
Mhfr — механізм горизонтальної інтеграції, який вико!
ристовує функціональний ресурс, що забезпечує ефект
мультиплікації Ef anim;
Mvic — механізм вертикальної інтеграції на нафтогазо!
видобувному підприємстві корпоративної структури, який
використовує організаційно!адміністративний ресурс та за!
безпечує ефект масшатабів Efsc .
Узгоджені у просторі і часі дії механізму організацій!
но!синергічної інтеграції з іншими механізмами є необхід!
ною умовою досягнення синергічних ефектів у корпоратив!
ному розвитку.
Підсистема інноваційно!синергічного розвитку забез!
печує синергічний розвиток через механізм інноваційно!си!
нергічної стратегії, використовуючи інтелектуально!інфор!
маційний та інвестиційний ресурси та реінжиніринг іннова!
ційних процесів, що можна формалізувати за допомогою
виразу:
(4),
де SEisd — синергічний ефект від інноваційно!синергіч!
ного розвитку корпорації;
Мsd — механізм стійкого інноваційно!синергічного роз!
витку;
SStr — інноваційно!синергічна стратегія, що грунтуєть!
ся на використанні інтелектуально!інформаційного ресур!
су, який забезпечує проривний ефект Ер;

7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Рис. 1. Приклад формування синергічного ефекту при горизонтальній інтеграції
двох підсистем НГВП
Сформовано автором.

MR e — механізм реінжинірингу, що використовує інве!
стиційний ресурс і веде до кінетичного ефекту Ект.
Нами пропонується доповнити систему управління на!
фтогазовидобувним підприємством корпоративної структу!
ри п'ятою підсистемою — підсистемою управління персо!
налом, від якої у повній мірі залежить використання кадро!
вого потенціалу. Оскільки політика мотивування на нафто!
газовидобувних підприємствах наразі обмежується лише
рівнем топ!менеджерів, то це призводить до розшарування
менеджменту за кваліфікацією і рівнем професіоналізму,
що не сприяє створенню позитивних синергічних ефектів.
Проте нині потрібні реальні механізми, що перетворюють
стратегічні рішення на результат повсякденної діяльності
усіх працівників НГВП. Це можуть забезпечити ефективні
механізми мотивування у складі підсистеми управління пер!
соналом, логіко!структурну модель якого можна подати так:
(5),
де SEupr — синергічний ефект від ефективного управлі!
ння персоналом НГВП;
Mupr — механізм управління персоналом;
Mmot — механізм мотивування менеджерів середньої та
нижньої ланки управління та працівників, який забезпечує
проривний ефект Ер;
Mint — механізм інтеграції підсистем управління персо!
налом з системою бюджетного управління, виробничого і
бізнес!планування, який забезпечує реалізацію стратегічних
рішень Estr;
Mmon — механізм моніторингу виконання ключових по!
казників ефективності роботи підприємства, який забезпе!
чує ефективне досягнення фінансових цілей Epl.
Отже, запропоновано модель формування синергічних
ефектів у НГВП корпоративної структури, яка має такий ви!
гляд
(6),
де SEс — синергічний ефект у корпоративному розвит!
ку НГВП.
З огляду на те, що нафтогазовидобувні підприємства
корпоративної структури характеризуються притаманними
їм виробничими, економічними, технологічними та управлі!
нськими параметрами, вони потребують формування та ви!
користання специфічних систем управління, побудованих на
системно!синергічних засадах та відповідних моделях.
У загальному випадку на основі холістичного підходу
логіко!структурна модель формування синергічних ефектів
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SE у корпорації може бути представлена у такому вигляді:

(7),
де
— множина елементів,
що характеризують нелінійну динаміку внутрішньосистем!
них чинників НГВП на фазовому і структурному рівнях
(стратегія формування та використання інте!
лектуальних ресурсів, ефективність менеджменту, управлі!
ння інноваційною діяльністю, та ін.);
— множина елементів, що ха!
рактеризують нелінійну динаміку чинників зовнішнього се!
(рівень конкуренції, розви!
редовища НГВП
ток інноваційної інфраструктури, макроекономічна
стабільність та ін.);
— сукупність координуючих дій, що
реалізують взаємозв'язки у системі;
re — ресурси усіх видів;
Екотр — ефективність дії компетенцій виробничого та
фінансового менеджменту НГВП;
Еорг — ефективність дії організаційно!управлінських
рішень із забезпечення когерентності діючих зовнішніх і
внутрішньо!системних чинників НГВП.
Враховуючи вищенаведене та особливості управління
нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної
структури, нами пропонується застосовувати даний підхід
для формування синергічних ефектів у корпоративному
розвитку бізнес!сегмента upstream.
Узгодження у просторі і часі взаємодії усіх підсистем
корпорації на принципах негативного і позитивного зворот!
них зв'язків повинно стати умовою, яка дає змогу сформу!
вати синергічні ефекти у НГВП корпоративної структури.
Розглянемо формування синергічного ефекту при го!
ризонтальній інтеграції двох підсистем, а саме підсистем
технологічної підготовки нафти (сепарації) і попутного газу
(осушення). Економічність Е їх роботи залежно від продук!
тивності Q має вигляд типових кривих E1(Q), E2(Q) (рис. 1).
Економічність осушення газу Е1 при збільшенні продуктив!
ності Q зменшується, оскільки при цьому витрачається більше
енергії. Проте економічність сепараційної установки Е2 при
збільшенні продуктивності Q збільшується, при цьому відбу!
вається більш інтенсивне вилучення нафти з сепаратора.
Точка А визначає робочий режим двох підсистем, ро!
боту яких треба координувати. Окрім того, цій точці відпо!
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відає мінімум сумарної економічності двох підсистем, що є
проявом синергічного ефекту. Оскільки характеристики га!
зорідинної суміші, що виходить із свердловин, а також енер!
гоносіїв повсякчас змінюються, то визначення точки А по!
винно здійснюватися постійно. Цей підхід стосується і ко!
ординування роботи інших підсистем.
Якщо ставиться мета оцінювання додаткового прибут!
ку як прояву синергічного ефекту, то необхідно врахову!
вати тільки ту частину виробничих витрат, що залежить без!
посередньо від значень режимних параметрів установок
технологічної підготовки нафти, попутного газу і води та
системи їх транспортування. При цьому для спрощення роз!
рахунків пропонується використати не абсолютне значен!
ня цієї частини витрат, а їх зміну при відхиленні режиму
роботи кожної установки від нормативного. Наявність та!
кого критерію дає змогу здійснити оптимізацію розробки
нафтових родовищ і визначити, який прибуток буде отри!
мано чи яких втрат зазнає НГВП при зміні характеру про!
цесів технологічної підготовки нафти, попутного газу та
води.
Координування роботи підсистем НГВП корпоративної
структури повинно здійснюватися з урахуванням зміни чин!
ників, що характеризують економічний стан і діяльність
підприємства у цілому: випуск продукції підприємства (на!
фти, газу), залучений капітал, накопичений прибуток, влас!
ний капітал підприємства.
У складних гетерархічних системах, якими є нафтога!
зовидобувні корпорації, спільна дія може бути як більшою,
так і меншою за арифметичну суму дій окремих складових.
Отримання ефекту, що перевищує арифметичну суму, тоб!
то синергічного ефекту, є завданням менеджменту корпо!
рації. Формалізований опис цього завдання може бути пред!
ставлений таким чином.
Припустимо, що адитивний ефект розглядається як
результат реалізації цільової функції кожної підсистеми
НГВП корпоративної структури, які визначаються такими
функціями [20, c. 34]:
(8),
де хі — фактори виробництва;
N — кількість критеріїв ефективності.
Якщо ці функції когерентні, тоді цільова функція НГВП
може розглядатися як арифметична сума

Z — вектор збурень;
t — час роботи.
Тоді критерієм оптимального управління є адитивна
функція
(13),
де Іс — критерій оптимального управління системою;
Іі — критерій оптимальності і!ої підсистеми, і = 1,2,…, N;
N — кількість критеріїв ефективності роботи підсистем
нафтогазовидобувного підприємства.
У цьому випадку слід дотримуватися такої вимоги: критерії
Іі повинні мати одну розмірність, або, якщо вони різної розмір!
ності, їх можна штучно нормалізувати і записати (13) у вигляді
(14),
де αі — коефіцієнти, що характеризують вагомість кон!
, при

кретного критерію, які задає координатор,

;
Іі* — безрозмірне значення критерію управління.
Відомо, що у процесі функціонування об'єктів нафто!
газовидобування х параметри змінюються у досить широ!
кому діапазоні (внаслідок зміни властивостей пластових
флюїдів, що надходять зі свердловини, і температури
навколишнього середовища, яка коливається від +40 до
!40оС).
Один з перших методів управління технологічними ком!
плексами загалом був запропонований О.А. Ладанюком [23,
с. 11—14]. Суть методу полягає у тому, що для кожної з
підсистем технологічного комплексу визначаються керуючі
дії, які забезпечують роботу цих підсистем в оптимальних
режимах. Такий підхід є кібернетичним і грунтується на не!
гативному зворотному зв'язку у підсистемах. Координуван!
ня здійснюється шляхом зміни вхідного впливу, який фор!
мується системою оптимізації.
На відміну від цього методу для координування робо!
ти підсистем НГВП нами пропонується застосувати синерге!
тичний підхід, коли корегування здійснюється на основі не
тільки негативного, а й позитивного зворотного зв'язку.
Узгоджена у просторі та часі взаємодія найважливіших
підсистем на принципах позитивного і негативного зворотних
(9). зв'язків повинна стати умовою, яка дає змогу реалізувати
синергічні ефекти у корпораціях. Тому для формування зав!
Якщо продиференціювати цю функцію за усіма чинни! дання координування роботи підсистем НГВП виокремлено
ками виробництва, тоді
g підсистем, для кожної з яких локальна цільова функція
(мінімум витрат) виглядатиме таким чином [20, c. 34]:
(10),
(15),
а вектор!функція вихідних координат матиме такий за!
.
де
пис:
Тоді

.

Якщо позначити

, то отримаємо

(11),
де Е(х) — ефективність конкретної підсистеми НГВП
корпоративної структури.
З наукових досліджень [21, с. 10—25; 22, с. 95—99]
відомо, що для окремих підсистем, робота яких коорди!
нується, критерії оптимальності мають вигляд інтегральної
функції:
(12),
де Fi — функція декількох змінних;
Х — вектор вихідних змінних;
U — вектор управлінських дій;

(16),
де Ug — вектор управлінських дій;
Yg — вектор вихідних координат;
Хg — вектор взаємодії підсистем НГВП;
Zg — вектор зовнішніх збурень (зміни ціни на нафту,
вартості енергоносіїв, співвідношення гривня/долар та ін.);
G — множина підсистем НГВП корпоративної структу!
ри.
З урахуванням (15) і (16) завдання оперативної оптимі!
зації статичних режимів роботи підсистем за умови, що фун!
кція (15) когерентна, записується як арифметична сума
при
(17),
на часовому інтервалі Т, де
та за обмежень

— безперервний час,
(18),
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де U, X, Y — множини допустимих значень Ug , Хg , Уg;
Ygj — вектор!функція вихідних координат, яка врахо!
вує вплив g!тої підсистеми на j!ту;
Хgj — вектор змінних взаємодії g!тої та j!тої підсистем.
Тоді основними процедурами координування для НГВП
будуть:
— вирішення завдань координування на основі резуль!
татів координації підсистем нижнього рівня НГВП;
— отримання адекватних математичних моделей підси!
стем та їх ідентифікація і адаптація;
— використання ітераційних процедур, що дають змо!
гу отримати та ефективно використати проміжні результа!
ти;
— передбачення на кожній ітерації найбільшого зрос!
тання показника ефективності для НГВП.
З урахуванням описаних процедур координування, дос!
віду створення систем координування [16, с. 44—47; 23] та
системного аналізу об'єкта управління нами [20, с. 32—35]
запропоновано набір і послідовність таких правил коорди!
нування роботи підсистем НГВП:
Правило R1: визначити припустимі значення вихідних
параметрів
для виділених підсистем НГВП.
Правило R2: вирішити завдання оптимізації роботи
підсистем НГВП, які координуються при значеннях цільової
функції

:

(19).
Правило R3: визначити значення цільової функції для
НГВП
(20).
Правило R4: на основі поточної інформації сформува!
ти вектор параметрів
;
Правило R5: оцінити функцію ефективності для НГВП

підприємствах корпоративної структури впровадити п'ять
найважливіших підсистем синергічного розвитку: синер!
гічної орієнтації, синергічної взаємодії, організаційно!си!
нергічної інтеграції, управління персоналом та інновац!
ійно!синергічного розвитку та їх логіко!структурні моделі
реалізації. На основі розробленої парадигми синергічно!
го розвитку нафтогазовидобувних підприємств корпора!
тивної структури запропоновано методику вирішення зав!
дання координування роботи підсистем нафтогазових
корпорацій на засадах методів математичної логіки та
економічної синергетики. Це дає змогу розробити про!
позиції керівникам підприємств та підрозділів щодо ви!
бору стратегії розвитку та враховувати вплив внутрішніх
економічних механізмів нафтогазовидобувних підпри!
ємств корпоративної структури (механізм синергічної
орієнтації, механізм взаємодії, механізм організаційно!
синергічної орієнтації, механізм мотивування персоналу,
механізм стійкого синергічного розвитку) і вплив коор!
динування стратегій на економічні показники діяльності
підприємства.
Визначено роль і місце підсистем технологічної підго!
товки нафти і попутного газу у формуванні синергічного
ефекту у НГВП. Показано, що за допомогою координуван!
ня їх роботи у складі нафтогазовидобувного підприємства
корпоративної структури підвищується ефективність функ!
ціонування підприємства та досягається позитивний синер!
гічний ефект.
Запропоновано системну модель формування синергі!
чних ефектів у розвитку нафтогазовидобувних підприємств
корпоративної структури як суперпозицію зовнішніх збу!
рень, внутрішньосистемних чинників і управлінських впливів,
спрямованих на забезпечення когерентності діючих сил, що
дає змогу кількісно оцінити синергічну ефективність орга!
нізаційно!управлінських рішень, а також проектувати органі!
заційно!економічний механізм розвитку бізнес!сегмента
upstream.

(21),
Література:
де N — кількість підсистем НГВП;
1. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка
Правило R6: перевірити умову зупинки процесу коор!
оновлення: курс лекцій / А.С. Гальчинський. — К.: АДЕФ!
динації роботи підсистем
Україна, 2010. — 572 с.
2. Поплавська Ж.В. Ефект взаємодій. Синергізм в еко!
(22),
номіці / Ж.В. Поплавська // Вісник Національної Академії
де е — задане мале число.
наук. — К.: 2001. — № 5. — С. 39—42.
Правило R7: якщо умова (22) не виконується, тоді
3. Мочерний С. Синергетичний підхід в економічному
здійснити нову ітерацію, починаючи з R2.
дослідженні / С. Мочерний // Економіка України. — 2001.
Правило R8: якщо умова (22) виконується, тоді вихідні — №5. — С. 44—51.
параметри є оптимальними
.
4. Редина Н.И. Синергетический эффект систе!
Отже, на основі системного аналізу нафтогазовидо! м ы пл а ни р ов ан и я п ро м ы ш ле н но г о пр е дп ри я т и я
бувного підприємства корпоративної структури як об'єкта [Электронный ресурс] / Н.И. Редина, И.Д. Падерин,
управління, визначено роль і місце підсистем технологічної Л.М. Полевая // Вісник економічної науки Украї!
підготовки нафти, попутного газу і води та їх транспорту! ни. — 2009, №1. — С.155—157. — Режим доступу:
вання у загальній системі управління НГВП. Показано, що ht tp:// ww w.nbuvgov.ua/ por tal/S oc_ Gum/V enu/
2009_1/index.html
за допомогою координування їх роботи у сформованій ба!
5. Кузнецов Б.Л. Теория синергетического рынка / Б.Л. Куз!
гаторівневій ієрархічній структурі НГВП підвищується ефек!
нецов, С.Б. Кузнецова. — Набережные Челны: Изд. КамПИ,
тивність функціонування підприємства і досягається пози!
2006. — 70 с.
тивний синергічний ефект.
6. Евстегнеева Л.П. Экономический рост: либеральная
На основі парадигми синергічного розвитку нафтога! альтернатива / Л.П. Евстегнеева, Р.Н. Евстегнеев // РАН.
зовидобувного підприємства корпоративної структури за! Институт международных экономических политических ис!
пропоновано метод координування роботи підсистем синер! следований. — М.: Наука, 2005. — 519 с.
гічної орієнтації, взаємодії, організаційно!синергічної інтег!
7. Соколов В.А. Синергетическое моделирование раз!
рації та інноваційно!синергічного розвитку та підсистеми работки нефтяных залежей / В.А. Соколов // Нефтяное
управління персоналом нафтогазовидобувних підприємств дело. — 2006. — № 1. (Т. 4). — С. 95—103.
на засадах економічної синергетики.
8. Занг В!Б. Синергетическая экономика. Время и пе!
ремены в нелинейной экономической теории / В!Б. Занг.
ВИСНОВОК
— М.: Мир, 1992. — 335 с.
Запроновано з метою формування механізму досяг!
9. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен. — М.: Мир, 1980. —
нення синергічного ефекту на нафтогазовидобувних 452 с.

10

Інвестиції: практика та досвід № 2/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
10. Интервью с профессором Г. Хакеном // Вопросы
философии. — 2000. — № 3. — С. 53—61.
11. Майорова Т.В. Синергетичний підхід у формуванні
сучасної парадигми фінансово!кредитного механізму ак!
тивізації інвестиційного процесу / Т.В.Майорова //
Економічний часопис!ХХІ, № 3—4 (1). — 2014. — С. 66—
69.
12. Кузнецова С.Б. Синергетические эффекты в произ!
водственных системах / С.Б. Кузнецова, Б.Л. Кузнецов //
Технико!экономические проблемы промышленного произ!
водства. — Набережные Челны: Изд. КамПИ, 2000. — С.
93—94.
13. Кузнецова С.Б. Системно!синергетический подход
в решении задач экономической безопасности крупного
промышленного комплекса / С.Б. Кузнецова, И.А. Кашки!
на // Социально!экономическое развитие России в XXI
веке. — Пенза, 2003. — С. 127—129.
14. Редькін О.С. Сучасні стратегії та технології корпо!
ративного управління: [монографія] / О.С.Редькін, В.В. Ре!
ген, Н.А. Хруш. — Одеса: Евен, 2004. — 216 с.
15. Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємств
в умовах кризи / В.С. Пономаренко, О.М. Тридед, М.О. Ки!
зим. — Х.: ВД "ІНСЕК", 2003. — 328 с.
16. Ладанюк А.П. Системний аналіз складного об'єкта
в задачах діагностики та координації / А.П. Ладанюк,
Л.О. Власенко, Н.А.Заєць // Автоматизація виробничих
процесів. — 2006. — № 2. — С. 44!47.
17. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: [пер. с
англ. под ред. Ю.Н. Контуревского] / И. Ансофф. — СПб.:
Изд. "Питер", 1999. — 416 с.
18. Ковальчук К.Ф. Интелектуальная поддержка приня!
тия экономических решений / К.Ф. Ковальчук. — Донецьк:
ИЭП НАН Украина, 1996. — 244 с.
19. Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності
управління / І.А. Маркіна // Фінанси України. — 2000. —
№ 6. — С. 24—26.
20. Фадєєва І.Г. Синергізм та координація роботи підси!
стем в інтегрованій системі управління нафтогазовидобув!
ної корпорації / І.Г. Фадєєва // Економічний часопис —
ХХІ. Економічні науки. — Київ, 2012. — № 1—2. — С. 32—
35.
21. Борщук Є.М. Теоретико!методологічні основи сис!
темного аналізу сталого розвитку еколого!економічних си!
стем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д!ра. екон.
наук: спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та
охорони навколишнього середовища"/ Є.М. Борщук. —
Львів, 2009. — 37 с.
22. Иванов А.Е. Методические основы определения си!
нергетических эффектов в вертикально!интегрированной
промышленной корпорации / А.Е. Иванов // Экономика,
управление и инвестиции: сборник научных трудов. — Че!
лябинск: Из!во ЮУрГУ, 2006. — С. 95—99.
23. Ладанюк О.А. Автоматизоване управління взаємо!
зв'язками підсистемами технологічних комплексів харчових
виробництв: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
техн. наук: спец. 05.13.07 "Автоматизація технологічних
процесів і виробництв" / О.А. Ладанюк. — Київ, 1996. —
16 с.

4. Redina, N.I. Paderin, I.D. and Polevaya, L.M. (2009), "The
synergetic effect of the system of planning of the industrial
enterprise", The Digest of the Economic Sciences of Ukraine,
vol. 1, pp. 155—157.
5. Kuznecov, B.L. (2006), Teorija sinergeticheskogo rynka
[The theory of synergetic market], KamPI, Naberezhnye Chelny,
Russia.
6. Evstegneeva, L.P. (2005), Jekonomicheskij rost:
liberal'naja al'ternativa [Economic growth: the liberal
alternative], Nauka, Мoscow, Russia.
7. Sokolov, V.A. (1992), "Synergistic modeling of oil field
development", Neftjanoe delo, vol. 1, no. 4, pp. 95—103.
8. Zang, V.!B. (1992), Sinergeticheskaja jekonomika.
Vremja i peremeny v nelinejnoj jekonomicheskoj teorii [The
synergetic economy. Time and changes in the non!linear of the
economic theory], Mir, Moscow, Russia.
9. Haken, G. (1980), Sinergetika [The Synergetics], Mir,
Moscow, Russia.
10. Haken, G (2000), "Interview with Professor G.Haken",
Voprosy filosofii, vol. 3, pp. 53—61.
11. Majorova, T.V. (2014), "Synergetic approach in shaping
the modern paradigm of financial and credit mechanism
activization of investment process", Ekonomichnyj chasopys!
ХХІ, vol. 3—4, pp. 66—69.
12. Kuznecova, S.B. (2000), "Synergistic effects in
production systems", Tehniko!jekonomicheskie problemy
promyshlennogo proizvodstva, pp. 93—94.
13. Kuznecova, S.B. (2003), "System!synergetic approach
in solving the problems of economic security of a large
industrial complex", Social'no!jekonomicheskoe razvitie Rossii
v XXI veke, pp. 127—129.
14. Red'kin, O.S. (2004), Suchasni stratehii ta tekhnolohii
korporatyvnoho upravlinnia [Modern strategy and technology
of corporate governance], Even, Odessa, Ukraine.
15. Ponomarenko, V.S. (2003), Stratehiia rozvytku
pidpryiemstv v umovakh kryzy [Strategy of enterprise
development in crisis conditions], VD "INSEK", Kharkiv,
Ukraine.
16. Ladaniuk, A.P. (2006), "System analysis of complex
object in the problems of diagnosis and coordination",
Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv, vol. 2, pp. 44—
47.
17. Ansoff, Y. (1999), Novaia korporatyvnaia stratehyia
[The new corporate strategy], Yzd. "Pyter", Saint Petersburg,
Russia.
18. Koval'chuk, K.F. (1996), Intelektual'naja podderzhka
prinjatija jekonomicheskih reshenij [Intellectual support for
economic decision!making], IJeP NAN Ukraina, Doneck,
Ukraine.
19. Markina, I.A. (2000), "Methodological issues of
management efficiency", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 24—
26.
20. Fadieieva, I.H. (2012), "Synergism and coordination
of subsystems in an integrated management system oil and gas
corporation", Ekonomichnyj chasopys ! ХХІ, vol. 1—2, pp. 32—
35.
21. Borshchuk, E.M. (2009). "Theoretical and methodo!
logical basis of systems analysis of sustainable development
of ecological and economic systems", Ph. D. Thesis, Global
economy, Lviv, Ukraine.
22. Ivanov, A.E. (2006), "Methodical basis for the definition
of synergy effects in a vertically integrated industrial cor!
poration", Jekonomika, upravlenie i investicii: sbornik nauchnyh
trudov, pp. 95—99.
23. Ladaniuk, O.A. (1996), "Automated management
by relationships subsystems technological complexes of
food production", Ph.D. Thesis, Cand. Tech. Sci, Кyiv,
Ukraine.

References:
1. Hal'chyns'kyj, A.S. (2010), Ekonomichna metodolohiia.
Lohika onovlennia: kurs lektsij [The economic methodology.
Logic of update: the course of lectures], ADEF!Ukraina, Кyiv,
Ukraine.
2. Poplavs'ka, Zh.V. (2001), "The Effect of Interrelations.
Synergism in Economy", Visnyk Natsional'noi Akademii nauk,
vol. 5, pp. 39—42.
3. Mochernyj, S. (2001), "Synergetic approach in economic
research", Ekonomika Ukrainy, vol. 5, pp. 44—51.
Стаття надійшла до редакції 13.01.2015 р.

11

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 658:830.322

Є. В. Міщук,
к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств
гірничо$металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Ю. Б. Кашубіна,
к. е. н., в. о. декана фінансово$кредитного факультету,
ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
"ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА"
Е. Mіschuk,
cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis,
audit and administration of the mining and metallurgical complex, SHEE "National University of Krivoy Rog"
Yu. Kashubina,
cand. sci. (econ.), аcting dean of the faculty of finance and credit SHEE "National University of Krivoy Rog"

DEFINITIONS ECONOMIC CATEGORY OF "INVESTMENT SECURITY"
Стаття присвячена дослідженню дефініції економічної категорії "інвестиційна безпека". Здійснено
критичний огляд існуючих трактувань поняття "інвестиційна безпека держави". Виявлено існування
двох підходів: визначення інвестиційної безпеки через рівень інвестицій або рівень інвестування
економіки, який забезпечував би її розширене відтворення, раціональну реструктуризацію та тех
нологічне переозброєння та визначення інвестиційної безпеки через спроможність забезпечення
певного рівня інвестицій, здатність створити передумови активної інвестиційної діяльності, мож
ливість нагромадження ресурсів чи капітальних вкладень. Запропоновано розуміти інвестиційну
безпеку держави як стани захищеності безпосередньо країни, інвестора, суб'єктів господарюван
ня та населення при яких нейтралізовано усі загрози. Проаналізовано також наявні дефініції еконо
мічної категорії "інвестиційна безпека підприємства". Виявлено, що окремі з них повторюють ви
значення інвестиційної безпеки держави, а інші можна об'єднати у такі групи: ті, що ототожнюють
інвестиційну безпеку підприємства зі станом захищеності інвестицій; ті, в яких вона розглядається
як стан ефективного використання ресурсів та/або процес забезпечення певного стану інвестицій
ної сфери; ті, в яких інвестиційна безпека підприємства трактується як міра узгодження його еконо
мічних інтересів з суб'єктами (впливом) зовнішнього середовища; а також ті, які ототожнюють її з
безпекою інвестиційних проектів (інвестиційної діяльності). Запропоновано інвестиційну безпеку
підприємства розглядати як стани захищеності підприємства — об'єкта інвестування, інвестора та
їх стейкхолдерів, за яких нейтралізовано усі загрози.
The article investigates the definition of economic category of "investment security". Carried out a
critical review of existing interpretations of the term "investment security of the state." The existence of
two approaches: the definition of investment security through the level of investment or level of investment
in the economy, which would provide its expanded reproduction, rational restructuring and technological
modernization and the definition of investment security through the ability to provide a certain level of
investment and the ability to create preconditions active investment activity, the possibility of
accumulation of resources or capital investments. Proposed to realize the investment security of the
state as a state of security of the country directly, investor, business entities and the public at which
neutralize all threats. Also analyzed the existing definition of economic category of "investment security
of the enterprise." Revealed that some of them repeat the definition of investment security of the state,
and the rest can be divided into the following groups: those that identify investment enterprise security
as protection of investments; those in which it is regarded as a state of effective use of resources and / or
the process of securing a certain state investment sphere; those in which the investment enterprise is
treated as a security measure harmonize its economic interests with the actors (impact) of the
environment; as well as those who identify it with the security of investment projects (investment).
Suggested investment security companies be considered as state security companies — the object of
investment, the investor and their stakeholders under which neutralize all threats.

Ключові слова: безпека, інвестиції, інвестиційна безпека держави, інвестиційна безпека підприємства,
інвестиційна безпека стейкхолдерів.
Key words: security, investment, investment security of the State, the investment enterprise security, investment
security stakeholders.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

тиційної безпеки підприємства як базису її соціально!
У сучасних політико!економічних умовах нашої краї! економічного розвитку має не менш важливе значення.
ни питання забезпечення її інвестиційної безпеки має Істотним недоліком, що перешкоджає аналізу інвести!
високий рівень пріоритетності, проте проблема інвес! ційної безпеки на підприємстві є відсутність однознач!
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ного тлумачення її змісту та сутності. В існуючих нау!
кових працях розглядається інвестиційна складова
економічної безпеки або економічна безпека інвес!
тиційних проектів, що, на наш погляд, суттєво звужує
окреслене поняття. Зазначене вказує на актуальність
та своєчасність дослідження зі встановлення сутності
інвестиційної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню питання інвестиційної безпеки присвя!
чено чимало літератури. Проте інвестиційна безпека
на підприємстві досліджена недостатньо. Велику
кількість наукових досліджень присвячено окремим
питанням інвестиційної складової економічної безпе!
ки підприємства. Зокрема, досить великий спектр пи!
тань економічної безпеки інвестиційних проектів та
інвестиційної діяльності висвітлювалися в працях на!
уковців О. Баранівського, Т. Затонацької, А. Ставиць!
кого, А. Макухи, Л. Руснак, О. Малютіна, Г. Данилю!
ка, В. Кириленка, Я. М. Недашківський, К. Подгорної,
С. Ткаленко та інших. Незважаючи на існування знач!
ної кількості напрацювань у теорії інвестицій та еко!
номічної безпеки, до цього часу спостерігається брак
комплексних досліджень щодо безпосередньо інве!
стиційної безпеки на підприємстві. Адже навіть у тих
роботах, в яких використовується поняття "інвестиц!
ійна безпека підприємства", її визначення розкрито
не повною мірою, а в окремих роботах взагалі
відсутнє.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аналіз літературних джерел показав, що дослід!
ження в сфері інвестиційної безпеки мають місце, але
їх не можна назвати системними та упорядкованими.
Практично поза увагою науковців залишилися питан!
ня інвестиційної безпеки інвестора та інвестиційної
безпеки стейкхолдерів підприємства — об'єкта інве!
стування і самого інвестора. Зважаючи на це, метою
статті є дослідження та висвітлення сутності дефініції
економічної категорії "інвестиційна безпека".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Зупинимося спочатку на огляді існуючих визна!
чень поняття "інвестиційна безпека держави". Так, у
Законі України "Про основи національної безпеки
України" інвестиційна безпека визначається як рівень
національних та іноземних інвестицій, здатний забез!
печити довгострокову позитивну економічну динамі!
ку за належного рівня фінансування науково!техніч!
ної сфери, створення інноваційної інфраструктури та
адекватних інноваційних механізмів [1]. Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України в "Методиці
розрахунку рівня економічної безпеки України" по!
вторює вищенаведене визначення [2].
Подібного погляду щодо поєднання інвестиційної
безпеки країни з рівнем інвестицій дотримуються й
окремі науковці. Зокрема Барановський О.І. [3] під
інвестиційною безпекою розуміє досягнення такого
рівня інвестицій, що дозволяє оптимально задоволь!
няти поточні інвестиційні потреби національної еко!

номіки за обсягом і структурою з урахуванням ефек!
тивного використання і повернення коштів, які інвес!
туються, оптимального співвідношення між розміра!
ми внутрішніх і зовнішніх інвестицій, іноземних інве!
стицій у країну і вітчизняних за рубіж, підтримання
позитивного національного платіжного балансу [3].
Така ж інтерпретація наведена у роботі [4], в якій інве!
стиційна безпека держави — це рівень співвідношен!
ня між величиною інвестицій країни за кордон і отри!
маними інвестиціями, що задовольняє потреби внут!
рішньої економіки і підтримує позитивний платіжний
баланс держави. Практично тотожне визначення на!
ведене автором праці [5], яким зазначається, що інве!
стиційна безпека держави дає змогу оптимально за!
довольняти поточні потреби економіки в капітальних
вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням
ефективного використання і повернення коштів, які
інвестуються … [5, с.79]. Автором роботи [6] під інве!
стиційною безпекою країни запропоновано розуміти
такий збалансований рівень (обсяг) власних та іно!
земних інвестицій, який стане основою для довго!
строкової позитивної динаміки економіки; зможе за!
безпечити достатній рівень фінансування науково!
технічної бази; дозволить створити та розвивати інно!
ваційні процеси та механізми. Єрмак О.О. робить вис!
новок, що інвестиційна безпека — це одночасно і стан
перебування економіки, і процес, який характеризує
ефективність використання капіталовкладень [6].
Крупка М.І. інвестиційну безпеку країни вбачає у за!
безпеченні такого рівня інвестицій, які (за обсягом і
структурою) відповідають поточним потребам еконо!
міки [7]. Автор праці [8] також дійшов висновку, що
інвестиційна безпека країни передбачає такий стан
організації інвестиційних процесів, за якого забезпе!
чується оптимальне задоволення поточних потреб
економіки в капітальних вкладеннях за обсягом і
структурою з урахуванням ефективного використан!
ня та повернення коштів, які інвестуються, досягнен!
ня оптимального співвідношення між розмірами іно!
земних інвестицій у країну і вітчизняних за кордон,
підтримання позитивного національного платіжного
балансу. Як видно з вищенаведеного, науковці повто!
рюються у визначенні інвестиційної безпеки держа!
ви через рівень інвестицій, доповнюючи його зміст ок!
ремими моментами, але у цілому не мають принципо!
вих відмінностей.
Національний інститут проблем міжнародної без!
пеки при Раді національної безпеки та оборони Ук!
раїни під інвестиційною безпекою розуміє такий
рівень інвестування економіки, який забезпечував би
її розширене відтворення, реструктуризацію та тех!
нологічне переозброєння [9]. Подібне тлумачення
наводить Кириленко В.І., який визначає інвестиційну
безпеку як здатність підтримувати виробничі нагро!
мадження та вкладення капіталу на рівні, що забез!
печує необхідні темпи розширеного відтворення, ре!
структуризацію та технологічне переозброєння еко!
номіки [10, с. 56]. Крім того, науковець вказує на те,
що інвестиційна безпека, з одного боку, характери!
зує досягнутий рівень використання інвестиційних
ресурсів в економіці, а з іншого — визначає процес
та напрями ефективного їх використання [10, с. 14].
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Цей погляд підтримується і в роботі Данилюка Г.І.
[11], де відмічається, що інвестиційна безпека дер!
жави забезпечується за умов дотримання граничної
норми інвестування, яка дає можливість підтримува!
ти виробничі нагромадження і капітальні вкладення
на рівні, який гарантують необхідні темпи розшире!
ного відтворення, реструктуризацію та технологічне
переозброєння економіки; дає можливість поєднува!
ти задоволення поточних потреб економіки в капі!
тальних вкладеннях за обсягом і структурою з ураху!
ванням ефективного використання й повернення
коштів [11].
Сундук А. і Юрін Я. зазначають, що інвестиційна
безпека визначається можливістю нагромадження ре!
сурсів або капітальних вкладень [12, с. 24]. Автори
праць [13, с. 29], а також [14—16] розглядають інвес!
тиційну безпеку як процес забезпечення такого стану
інвестиційної сфери, за якого економіка здатна збер!
ігати й підтримувати достатній рівень інвестиційних
ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що
є необхідним для забезпечення стійкого розвитку й
соціально!економічної стабільності країни, зростання
конкурентоспроможності її економіки та добробуту
населення. Дане трактування є зовсім іншим, ніж усі
вищенаведені. На відміну від попередніх визначень, в
яких інвестиційна безпека держави розглядалася з
позиції досягнутого рівня інвестицій, у даному визна!
ченні, вона розглядається як процес забезпечення пев!
ного рівня інвестиційних ресурсів задля створення пе!
редумов стабільності економіки країни та добробуту
населення. З таким підходом погоджується автор [17,
с. 275], який узагальнивши власні аналітичні дослід!
ження, дійшов висновку, що інвестиційна безпека
відображає здатність економіки залучати та найбільш
ефективно розподіляти й використовувати фінансові
ресурси, що формуються в процесі інвестування з ме!
тою забезпечення стабільного розвитку та за необхід!
ності структурної перебудови економічної системи за!
лежно від умов сучасності.
У роботі [18, с. 217—218] інвестиційна безпека
держави визначається здатністю до інвестування еко!
номіки в достатньому обсязі для відтворення й онов!
лення основних фондів та продукції, можливості ніве!
лювання ризиків в інвестиційній сфері держави.
Мошенський C.З., розглядаючи інвестиційну складо!
ву економічної безпеки, визначає її як підсистему еко!
номічної безпеки, що створює передумови для найк!
ращого використання соціально!економічних відно!
син у розвитку і науково!технічному відновленні про!
дуктивних сил суспільства через активну інвестицій!
ну діяльність [19].
Науковець Юркевич О.М. визначив інвестиційну
безпеку як захищеність інтересів у сфері інвестуван!
ня (зростання виробництва, підвищення його техніч!
ного та технологічного рівня, недопущення мораль!
ного і фізичного зносу основних засобів), яка забез!
печується створенням належних умов для формуван!
ня інвестиційних ресурсів та їх ефективним викорис!
танням [20, с. 405]. Крім того, на основі проведеного
ним аналізу теоретичних підходів до визначення ка!
тегорії "інвестиційна безпека" зробив висновок про
існування двох підходів [20]:
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1) визначення інвестиційної безпеки через рівень
інвестицій або рівень інвестування економіки, який за!
безпечував би її розширене відтворення, раціональ!
ну реструктуризацію та технологічне переозброєння
[21, с. 14];
2) визначення інвестиційної безпеки через спро!
можність забезпечення певного рівня інвестицій,
здатності створити передумови активної інвестицій!
ної діяльності або можливість нагромадження ре!
сурсів чи капітальних вкладень [12, с. 24].
З іншої сторони, необхідно відмітити роботу [23],
в якій розглядається інвестиційна складова економі!
чної безпеки держави, до показників оцінки якої
включено індекс захищеності інтересів інвесторів та
інші [23, с. 92—94]. Такий підхід варто перенести і на
рівень підприємств, тобто інвестиційна безпека повин!
на розглядатися не тільки в контексті захищеності
підприємства, а й, насамперед, його інвестора. У ро!
боті [24, с. 36] головним пріоритетом для інвесторів
визначено безпеку їхніх ресурсів, процес забезпечен!
ня інвестиційної безпеки неможливий без систематич!
ного проведення оцінювання стану інвестиційної без!
пеки і інвесторами, й органами державної влади.
Таким чином, ми не погоджуємося з наведеними
поглядами, оскільки вважаємо, що інвестиційна без!
пека держави не повинна обмежуватися ні рівнем інве!
стицій, ні спроможністю їх генерувати. На наш погляд,
інвестиційну безпеку держави слід розглядати в кон!
тексті стану захищеності під час здійснення інвесту!
вання самої країни, інвестора, а також суб'єктів гос!
подарювання та населення цієї країни при якому ней!
тралізовано усі загрози.
Далі розглянемо існуючі погляди на поняття "інве!
стиційна безпека підприємства". Їх так само, як і по!
гляди на інвестиційну безпеку держави, можна умов!
но поділити на окремі групи. До першої можна відне!
сти роботи науковців, в яких інвестиційна безпека
підприємства розглядається через рівень або захи!
щеність інвестицій. Так, Єрмак О.О. [6] інвестиційну
безпеку суб'єкта господарювання пов'язує з ефектив!
ністю інвестицій, пропонуючи її оцінювати за допо!
могою чистої приведеної вартості інвестицій, внутрі!
шньої норми дохідності інвестицій або на основі
інформації про грошові потоки (індекс дохідності,
індекс прибутковості та період окупності інвестицій).
Автор [25], проаналізувавши визначення поняття
"інвестиційна безпека" показує, що більшість з них
не відповідають узагальненому поняттю "безпека",
під яким розуміється стан захищеності об'єкта від
певних загроз. Тому ним пропонується під інвестиц!
ійною безпекою розуміти такий стан захищеності
інвестицій від внутрішніх і зовнішніх загроз, який за!
побігає їх втратам та зменшенню реальних грошових
потоків у обсягах і строках в умовах допустимого
рівня ризикованості [25].
Ми не погоджуємося з таким підходом і вважає!
мо, що поняття "інвестиційна безпека" є більш гли!
боким, ніж "захищеність інвестицій". Наведений під!
хід не характеризує повною мірою усі економічні про!
цеси, які відбуваються під час інвестування на підпри!
ємстві та з його контрагентами та впливають на зміну
їх інвестиційної безпеки.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
До другої групи віднесемо погляди на інвестицій!
ну безпеку підприємства в контексті використання ре!
сурсів. Зокрема, в роботі [26, с. 184] інвестиційна без!
пека підприємства — це стан ефективного викорис!
тання його ресурсів та ринкових можливостей для за!
побігання погроз зовнішнього та внутрішнього сере!
довища, які виникають у процесі інвестиційної діяль!
ності підприємства, що сприяє його стійкому розвит!
ку. Автором праці [27, с. 294] термін "інвестиційна
безпека на мікрорівні" порівняно з попереднім допов!
нено і подано як процес забезпечення такого стану
інвестиційної сфери, за якого економічна стратегія
розвитку підприємства здатна зберігати і підтримува!
ти достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах
дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідним для
забезпечення стійкого розвитку та економічної стаб!
ільності, і як результат, зростання конкурентоспро!
можності національної економіки та добробуту насе!
лення. Це визначення дублює ті, що подані в працях
[13—16], але замість "держави" те саме тлумачення
застосовано для підприємства. З таким підходом ми
також не погоджуємося, вважаючи, що інвестування
є достатньо складним процесом, а інвестиційну без!
пеку підприємства не можна обмежувати рівнем ефек!
тивності використання ресурсів. Слід відмітити, що в
науковій літературі вбачають відмінність також у
тому, що інвестиційна безпека підприємства в одно!
му випадку трактується як стан, а в іншому — як про!
цес. Автор праці [28] поєднав обидва підходи
відмітивши, що інвестиційна безпека — це і стан, і
процес: з одного боку, вона характеризує досягну!
тий рівень використання інвестиційних ресурсів в еко!
номічній політиці суб'єкта господарювання, а з іншо!
го — визначає процес та напрями ефективного їх ви!
користання.
Дійсно, використовуючи класичний погляд на без!
пеку як стан захищеності, вважаємо, що інвестиційну
безпеку підприємству слід розглядати як стан захи!
щеності, але не інвестицій чи інших ресурсів, а без!
посередньо підприємства, інвестора, їх стейкхол!
дерів, а досягнення такого стану — це неперервний
процес.
Правильно відмічено в праці [29, с. 77], що суть
інвестиційної безпеки полягає в тому, що створюєть!
ся єдиний механізм, який, з одного боку, постійно за!
лучає гроші, а з іншого боку, забезпечує постійний
відбір, підготовку і реалізацію нових інвестиційних
проектів та забезпечує мінімізацію ризиків від їх реа!
лізації. Однак не правильним, на наш погляд, є повне
ототожнення інвестиційної безпеки з безпекою інве!
стиційних проектів. Прикладом такого підходу є ро!
бота [29], в якій зазначається, що в умовах, коли інве!
стиційна діяльність представлена одним інвестицій!
ним проектом інвестиційна безпека проекту та інвес!
тиційної діяльності збігаються; коли підприємство за
одним напрямом бізнесу здійснює паралельно декіль!
ка проектів постає проблема визначення інтегрально!
го рівня інвестиційної безпеки встановлення внеску
кожного проекту в скарбницю інвестиційної безпеки.
Наступною класифікаційною ознакою підходів до
трактування інвестиційної безпеки підприємства є уз!
годження або вирішення суперечностей. У роботах

[30, с. 188; 31—33] розглядається механізм реалізації
інвестиційної безпеки, що гарантує єдність у системі
економічних інтересів у інвестиційній сфері та вирі!
шення суперечностей, що між ними виникають. У ро!
боті [32, c. 29] механізм інвестиційної безпеки розг!
лядається через інвестиційне забезпечення економі!
чної безпеки і виступає комплексною діяльністю, що
знаходить свій вираз у побудові системи взаємозв'!
язків і залежностей між динамікою інвестиційних про!
цесів і станом безпеки будь!якої соціально!економі!
чної системи. Автори робіт [27, с. 294; 42] під інвес!
тиційною безпекою підприємства розуміють міру уз!
годження довгострокових економічних інтересів
підприємства як суб'єкта інвестиційної діяльності з
суб'єктами (впливом) зовнішнього середовища, за
якої в умовах загроз підприємство в довгостроково!
му періоді не переходить у кризовий стан, який заг!
рожує збитками великого масштабу, втратою конку!
рентоспроможності, порушенням нормального режи!
му господарської діяльності. Дане тлумачення інвес!
тиційної безпеки підприємства, на нашу думку, лише
частково розкриває її зміст. Поза увагою авторів за!
лишилося те, що через можливість негативного впли!
ву на інвестиційну безпеку та діяльність не тільки
підприємства — об'єкта інвестування, але і інвестора
та їх стейкхолдерів (суб'єктів зовнішнього середови!
ща) інвестиційний проект може бути відхилений. До
недоліків визначення також слід віднести використан!
ня тільки довгострокового періоду та неконкретного
поняття "збитки великого масштабу", ураховуючи те,
що інвестиції можуть бути і поточними, а недоотри!
мання очікуваної суми відсотків (навіть не прибутку)
у певних випадках може привести до катастрофічних
наслідків. Окрім наведеного, автор [27] відмічає, що
інвестиційна безпека підприємства — це економічна
безпека в процесі здійснення інвестиційних проектів,
а економічна безпека інвестиційного проекту — це
міра узгодження економічних підприємства як су!
б'єкта інвестиційного проекту із суб'єктами зовнішнь!
ого середовища проекту, за якої в умовах загроз інве!
стиційний проект в довгостроковому періоді не пере!
ходить в кризовий стан, який загрожує збитками ве!
ликого масштабу, втратою конкурентоспроможності
підприємства, здійсненню виробничо!господарської
діяльності в нормальному режимі [27, с. 294].
Варто погодитися з автором праці [35, с. 162—
163] у частині того, що залучення додаткового капі!
талу у вигляді інвестиційних потоків є достатньо ри!
зикованим процесом як для інвестора, так і для
підприємства!реципієнта. Однак окрім них, ризики від
інвестування несуть також і їх економічні контраген!
ти: постачальники, торговельні і збутові посередни!
ки, споживачі тощо. Ураховуючи те, що цілями інвес!
тиційної політики на мікрорівні є максимізація при!
бутку підприємства — об'єкта інвестування; макси!
мізація добробуту акціонерів; максимізація вартості
акції; максимізація обсягів виробництва з урахуван!
ням попиту; мінімізація витрат, пов'язаних зі здійснен!
ням інвестиційного проекту і його успішним викорис!
танням; максимізація завершального стану інвестора;
побудова політики і практичної діяльності так, щоб
збільшувалося суспільне надбання [36] та інші, необ!
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PECULIARITIES OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT AND THEIR IMPACT
ON THE ACCOUNTING OF INVESTOR
Визначено суб'єктів процесу венчурного інвестування, його етапи та особливості. По кожно
му етапу описана його сутність та вимоги до системи бухгалтерського обліку інвестора. Відібра
но методологічне і методичне забезпечення обліку венчурного інвестування. Встановлений
вплив особливостей венчурного інвестування на систему бухгалтерського обліку інвестора у
розрізі чотирьох методів бухгалтерського обліку: спостереження, вимірювання, групування і
систематизації, узагальнення. Визначено метод участі в капіталі як основний метод оцінки вар
тості венчурних фінансових інвестицій. Відібрано головні бухгалтерські рахунки для обліку вен
чурного інвестування. Розглянуто особливості фінансової звітності інвестора. Встановлено, що
насьогодні немає розроблених методичних рекомендацій щодо обліку венчурних інвестицій,
які містили б перелік можливих бухгалтерських проведень. Запропоновано перспективи май
бутніх досліджень у напрямі удосконалення бухгалтерського обліку венчурного інвестування.
The article identifies subjects of venture investment, its stages and peculiarities. For each stage
described its essence and requirements for the accounting system of the investor. Selected
methodological and methodical providing of accounting of venture investment. The influence of the
peculiarities of venture capital investment in the accounting system of the investor in the context of
the four accounting methods: supervision, measurement, grouping and ordering, generalization.
The equity method is defined as the main method of valuation of financial investment venture. Selected
key accounts to accounting of venture investment. The features of the financial statements of the
investor are considered. It was found that as of today no official guidelines have been developed for
accounting of venture capital investments, which would contain a list of possible accounting entries.
Offered prospects for future research in the direction of improving the accounting venture investment.
Ключові слова: інвестор, венчурний капіталіст, реципієнт інвестицій, венчурна інвестиція, венчурний
фонд, метод участі в капіталі, суттєвий вплив.
Key words: investor, venture capitalist, venture capital investment, recipient of investments, venture fund, equity
method, significant influence.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перед економікою України стоїть гостра проблема ви!
живання, збалансування торгівельного балансу та подаль!
шого розвитку. Всі уряди декларують необхідність її струк!
турної перебудови. Одним з можливих напрямів називають
розвиток ІТ!галузі, яку неодноразово називали рушійною
силою розвитку економіки України. Протягом останніх років
галузь інформаційних технологій вийшла на передові по!
зиції. За даними Держкомстату України за 2013 рік обсяг
реалізованих послуг у сфері комп'ютерного програмуван!
ня та інших послуг у сфері інформатизації склав 11,4 млрд
грн., що на 17,5% більше ніж у 2012 році та становив 3,8%
від загального обсягу реалізованих послуг [2]. Розвиток
даної галузі неможливий без інновацій, а вони неможливі
без капіталовкладень. Дані капіталовкладення мають вели!
кий ризик, але й велику віддачу у разі успіху. Ризикове інве!
стування (англ. мовою — venture capital investment) є запо!

рукою інноваційного розвитку. Саме завдяки йому з'явили!
ся такі гіганти, як Apple, Intel, Microsoft, Google та інші світові
лідери ІТ!сектору.
Кількість вітчизняних венчурних фондів за попередні
роки зростає, але їх середня доходність неухильно зни!
жується [9, с. 9]. У такій ситуації постає питання про ефек!
тивність використання капіталу. При цьому у світі венчур!
ний капітал відрізняється підвищеним рівнем ризику, але є
значно дохіднішим кредитних банківських ставок [5, с. 35].
В Україні існує проблема малого використання венчурного
капіталу, що негативно впливає на інноваційний розвиток
України [1, с. 21]. Актуальною в такій ситуації стає побудо!
ва ефективної системи управління суб'єктами венчурного
інвестування в цілому та системи обліку зокрема. Належне
обліково!аналітичне забезпечення венчурного інвестуван!
ня є одним з факторів подальшого існування та розвитку
будь!якої венчурної компанії. В результаті досить актуаль!
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ними стають питання комплексного розв'язання задач ство! стиції в інноваційні підприємства. У другому випадку само!
рення бухгалтерського обліку венчурної діяльності в умо! стійний інвестор діє на власний ризик, вкладаючи кошти в
інноваційний проект або проекти. В першому випадку, це
вах ризику та невизначеності.
систематична діяльність, яка є основною діяльністю, коли
існує потреба в аналітичному обліку самих інвестицій, зміни
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
їх вартості в постінвестиційний період, оцінці їх ефектив!
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку венчурного інвестування в Ук! ності. Це повинно здійснюватися за єдиними принципами,
раїні висвітлювали в свої працях такі вчені, як Варналій З.С. єдиною методичною основою. Крім того, у таких
[1], Зінченко О.А. [3], Зянько В.В. [4], Лапко О.О. [5], Петрук підприємств є необхідність вести аналітичний облік коштів
своїх учасників!вкладників, засновників у вигляді статутно!
О.М. [7], Савченко В.Ф. [9] та багато інших.
Якщо загальний економічний механізм венчурного інве! го, пайового капіталу, облігацій, довгострокових зобов'я!
стування є досить популярним об'єктом дослідження, то зань, цільового фінансування тощо. У другому ж випадку
питанням бухгалтерського обліку венчурного інвестування — це скоріше за все одиничні випадки, такі підприємства не
приділялася мала увага. Так, природу венчурного фінансу! мають значного портфелю інвестицій, а тому це спрощує
вання в обліковому аспекті, а також методичні аспекти бух! облік. Дане дослідження, в першу чергу, стосується першої
галтерського обліку венчурної діяльності в Україні дослід! категорії інвесторів — венчурних капіталістів, хоча резуль!
жувала зокрема Яковець Г.Ю. [11]. Серед зарубіжних дос! тати дослідження підходять і можуть бути застосованими і
лідників можна виділити роботи Мініної Н.В. [6] та Сисоєвої другою категорією інвесторів.
Розглянемо основні властивості процесу венчурного
І.В. [10].
Виділення невирішених раніше частин загальної пробле! інвестування та можливий їх вплив на бухгалтерський облік
ми. Всі роботи попередників свідчать про значимість та акту! інвеститора:
1) відсутність вимог до реципієнта капіталу щодо надан!
альність досліджень у сфері бухгалтерського обліку венчур!
них інвестицій. Недостатньо дослідженими залишаються пи! ня гарантій повернення інвестицій [3, с. 266]. Вкладення
тання, пов'язані з організаційно!методичним забезпеченням капіталу в венчурне підприємство не забезпечується майно!
бухгалтерського обліку венчурного інвестування. На сьогодні вими заощадженнями чи активами підприємства [10, с. 5]. З
відсутні належні інструктивні та методичні матеріали з орган! точки зору обліку це означає відсутність необхідності вико!
ізації обліку діяльності венчурних фондів, венчурних ристання рахунків наданих чи отриманих гарантій та зобов!
підприємств та управляючих компаній. Отже, існує потреба 'язань;
2) венчурне інвестування є довгостроковим, а тому вен!
здійснити дослідження особливостей венчурного фінансуван!
чурні інвестиції належать до довгострокових фінансових
ня та їх впливу на бухгалтерський обліку інвестора.
інвестицій з високим ступенем ризику в акції новостворе!
них інноваційно!технологічних фірм (або венчурних
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є на основі дослідження природи венчур! підприємств) [4, с. 102]. Такий строк інвестування може бути
ної діяльності визначити основні господарські процеси, які від 3 до 7 років [3, с. 266]. Для обліку це означає, що вен!
відбуваються за етапами венчурного інвестування у підприє! чурна інвестиція класифікується як довгострокова фінансо!
мства!інвестора; встановити, як особливості процесу венчур! ва інвестиція. У інвестора виникає частка в статутному капі!
ного інвестування впливають на бухгалтерський облік талі об'єкта інвестування, для обліку якої використовують!
підприємства!інвестора; визначити можливі напрями по! ся спеціальні рахунки довгострокових фінансових інвес!
тицій;
дальших досліджень з метою його удосконалення.
3) кошти спрямовуються або в статутний капітал, або
надаються у формі інвестиційного кредиту [4, с. 102]. Інвес!
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
тиційний кредит — це цільовий кредит на купівлю основних
ДОСЛІДЖЕННЯ
Суб'єктами венчурного інвестування є інвестор (або засобів для модернізації та розширення вже існуючого
інвестиційний комітет), венчурні капіталісти та підприємства! бізнесу. При кредитуванні об'єктом оцінки, насамперед,
реципієнти [11, с. 174]. Підприємство!реципієнт, що є об! виступає не позичальник, а його інвестиційні наміри (інвес!
'єктом інвестиції, здійснює інвестиційний (інноваційний) про! тиційний проект). Отже, для реципієнта коштів у першому
випадку отримані кошти стають частиною власного капіта!
ект, веде облік отриманих коштів та їх джерел.
Венчурний капіталіст — це посередник між "колектив! лу, а у другому випадку — частиною довгострокових зобо!
ними" інвесторами і підприємцем [8, с. 2]. У ролі венчурно! в'язань. Для інвестора відповідно такі капіталовкладення об!
го капіталіста може виступати інвестиційний (венчурний) ліковуються як довгострокові фінансові інвестиції (якщо
фонд (компанія). З одного боку, венчурний капіталіст са! вкладення відбулися в статутний капітал) або як довгостро!
мостійно ухвалює рішення про вибір того або іншого об'єкту кова дебіторська заборгованість (якщо вкладення відбули!
для внесення інвестицій, бере участь у роботі ради дирек! ся у вигляді інвестиційного кредиту). Таким чином, у інвес!
торів і всіляко сприяє зростанню і розширенню бізнесу цієї тора можливе також використання рахунків обліку довгос!
компанії. З іншого — остаточне рішення про здійснення інве! трокової дебіторської заборгованості, якщо кошти були
стицій приймає інвестиційний комітет, що представляє інте! надані у формі інвестиційного кредиту;
4) процес венчурного інвестування включає в себе ряд
реси інвесторів. Таким чином, можна виділити дві категорії
кроків, які необхідно узгоджено здійснювати компанії і вен!
інвесторів при венчурному інвестуванні:
1. Інвестор (власник венчурного капіталу), що є пред! чурному інвестору [4, с. 102]. Таким чином, облік процесу
ставником колективних інтересів у вигляді венчурного фон! венчурного інвестування не зводиться лише до обліку дов!
ду, інвестиційної компанії. Веде облік зібраних та інвесто! гострокових фінансових інвестицій. Більш детально етапи
ваних коштів. Об'єктів інвестицій має декілька, учасників! венчурного інвестування та вимоги по кожному з них перед
донорів фонду — також декілька.
обліково!аналітичною системою підприємства!інвестора
2. Інвестор (власник венчурного капіталу), що є пред! наведено в таблиці 1;
ставником особистих інтересів у вигляді підприємства. Веде
5) протягом 3—4 років інвестор (венчурний фонд) бере
облік інвестованих коштів. Об'єктів інвестицій небагато, або участь в управлінні венчурним підприємством [10, с. 5]. Це
один.
означає, що інвестор стає підприємством, яке прямо або
У першому випадку венчурний фонд (компанія) акуму! опосередковано здійснює контроль над підприємством або
лює в собі кошти інших інвесторів та здійснює ризикові інве! суттєво впливає на його діяльність. Під визначенням суттє!
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Таблиця 1. Етапи венчурного інвестування та вимоги до системи бухгалтерського обліку
підприємства-інвестора
Номер та назва
етапу (за [3])
1
1. Збір коштів
(Fund Rising)

Сутність етапу (за [3])
2
Спеціалізація ринку потребує появи
професіоналів, які спеціалізуються на
управлінні грошима, тому відбувається
накопичення коштів у венчурному фонді.

2. Пошук та відбір
компаній (Deal
Flow, Screening)

Необхідно відібрати коло потенційних
отримувачів інвестицій.

3. Передінвестицій
не дослідження
(Due Diligence)

Ретельне вивчення потенційних реципієнтів,
включає в себе аналіз бізнес-плану,
майбутніх грошових надходжень, вивчення
бізнесу реципієнта, оцінка ризиків,
юридичних нюансів угоди.
Безпосередньо сам процес здійснення
інвестиції.

5. Передача коштів
(Investment)
4. Управляюча
підтримка (Handson-Management)

Введення до складу управляючого органу
об’єкта інвестицій інвестиційного
менеджера, який бере участь у прийнятті
стратегічних рішень.

вого впливу в ПСБО 12 "Фінансові інвестиції" та МСБО 28
"Інвестиції в асоційовані підприємства" зокрема вказується
можливість участі у прийнятті рішень;
6) вкладення капіталу зазвичай перевищують 20% ста!
тутного капіталу об'єкта інвестування [10, с. 5]. Такі вкла!
дення також дають можливість суттєвого впливу на
діяльність об'єкта інвестування. Відповідно до уже згада!
ного ПСБО 12 та МСБО 28 суттєвий вплив зокрема перед!
бачає володіння двадцятьма або більше відсотками акцій
(статутного капіталу) підприємства;
7) венчурні фонди формують джерела венчурного капі!
талу за рахунок: приватних інвесторів, нефінансових корпо!
рацій, благодійних фондів, пенсійних фондів, комерційних та
інвестиційних банків, страхових компаній, коштів державних
програм підтримки бізнесу [10, с. 5]. Це вимагає від венчур!
ного фонду (компанії) побудованої аналітики щодо отрима!
них внесків. При цьому в залежності від організаційно!пра!
вової форми фонду та сутності цих внесків вони можуть бути
частиною статутного або пайового капіталу, або частиною
довгострокових зобов'язань чи цільового фінансування.
Розглянуті в таблиці 1 вимоги до обліково!аналітичної
системи підприємства!інвестора, вимагають існування спец!
іального методологічного та методичного забезпечення
обліку процесу венчурного інвестування. До нього можна
віднести концептуальні засади, принципи бухгалтерського
обліку, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінан!
сову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996!14, Закон
України "Про інститути спільного інвестування" від
05.07.2012 № 5080!VI, Концептуальну основа МСФЗ, НПСБО
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", НПСБО 2 "Кон!
солідована фінансова звітність", ПСБО 12 "Фінансові інве!
стиції", МСБО 1 "Подання фінансової звітності", МСБО 28
"Інвестиції в асоційовані підприємства", МСФЗ 10 "Консол!
ідована фінансова звітність", МСФЗ 11 "Спільна діяльність",
Положення про особливості бухгалтерського обліку опе!
рацій інститутів спільного інвестування, затверджене рішен!
ням НКЦПФР від 26.11.2013 № 2669.
Впливають особливості венчурного інвестування і на сис!
тему бухгалтерського обліку підприємства!інвестора крізь при!
зму чотирьох методів бухгалтерського обліку: спостережен!
ня, вимірювання, групування і систематизація, узагальнення.
Спостереження в бухгалтерському обліку проводить!
ся за допомогою документування та інвентаризації. Так,
первинне документування підприємства!інвестора вимагає

Вимоги до системи бухгалтерського обліку
інвестора
3
Збір коштів вимагає від венчурного фонду
побудови системи аналітичного обліку
внесків за учасниками статутного, пайового
капіталу, довгострокових зобов’язань,
цільового фінансування
Даний етап вимагає обліку
адміністративних витрат, серед яких
презентаційні витрати, витрати на
відрядження, юридичні консультації тощо.
Облік адміністративних витрат пов’язаних з
процедурою. Вони можуть включати в себе
також послуги сторонніх організацій щодо
проведення даного дослідження (юридичні,
консультаційні тощо).
Класифікація фінансової інвестиції з метою
її подальшого обліку та складання
фінансової звітності.
Облік представницьких витрат та інших
адміністративних витрат. Облік самої
фінансової інвестиції, змін її вартості.

врахування специфіки венчурного інвестування. До таких
документів можна віднести: платіжні доручення, банківські
виписки, виписки з депозитарію цінних паперів, сертифіка!
ти, накладні, акти оцінки, акти наданих послуг/виконаних
робіт, витяги зі статутів, акти інвентаризації фінансових інве!
стицій тощо. Згадані акти мають відображати процеси пе!
редінвестиційного дослідження (отримані юридичні, ауди!
торські, інші консультаційні послуги), внесення інвестицій!
них коштів.
Вимірювання в бухгалтерському обліку здійснюється за
допомогою оцінки та калькулювання. Методи оцінки фінан!
сових інвестицій відповідно до облікових стандартів включать
в себе: метод участі в капіталі, оцінку за справедливою варт!
істю, оцінку за первісною вартістю. Через те, що венчурні інве!
стиції, як уже було розглянуто раніше, передбачають отри!
мання суттєвого впливу або контролю над об'єктом інвесту!
вання, то метод участі в капіталі стає пріоритетним в обліку
венчурних інвестицій. При калькулюванні вартості наданих
послуг єдино можливим стає позамовний метод калькулю!
вання (щодо послуг з оцінки об'єкта інвестиції), бо кожний з
проектів є унікальним.
Групування і систематизація здійснюється да допомо!
гою бухгалтерських рахунків та подвійного запису. Рахун!
ки бухгалтерського обліку, які використовуються для обліку
венчурних інвестицій, можуть бути такими: 14 "Довгостро!
кові фінансові інвестиції", 18 "Довгострокова дебіторська
заборгованість", 40 "Зареєстрований (пайовий)" капітал", 48
"Цільове фінансування та цільові надходження", 52 "Дов!
гострокові зобов'язання за облігаціями", 92 "Адміністра!
тивні витрати", 73 "Інші фінансові доходи", 72 "Дохід від
участі в капіталі", 96 "Втрати від участі в капіталі", 95 "Фінан!
сові витрати". Даний перелік, звичайно, не є вичерпним, але
саме дані рахунки відображають специфіку обліку венчур!
ного інвестування. На сьогодні немає розроблених методич!
них рекомендацій щодо обліку інвестицій, які містили б пе!
релік можливих бухгалтерських проведень, порядок засто!
сування методу участі в капіталі.
Узагальнення в бухгалтерському обліку здійснюється
за допомогою балансу і звітності. Баланс підприємства!інве!
стора характерною особливістю має розкриття у складі нео!
боротних активів довгострокових фінансових інвестицій та
джерел коштів на їх здійснення у складі власного капіталу.
Враховуючи високу ймовірність контролю об'єкта інвес!
тицій, цілком можливим є складання консолідованого ба!
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лансу. У разі якщо інвестор є акціонерним товариством, то
складання консолідованого балансу є обов'язковим.
Інша фінансова звітність підприємства!інвестора, в свою
чергу, матиме свої особливості. В першу чергу, це стосуєть!
ся звіту про фінансові результати. При застосуванні методу
участі в капіталі з'являється необхідність заповнення рядків
"Втрати від участі в капіталі", "Доходи від участі в капіталі"
та складання відповідних приміток. Інші звіти не матимуть
відмінностей від звітів звичайних підприємств. Також, як уже
зазначалось, ймовірною стає необхідність складання кон!
солідованої фінансової звітності.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На основі проведеного дослідження можна зробити такі
висновки:
— вкладання коштів у венчурне підприємство може
відбуватися бути у формі інвестиції (з отриманням частки у
статутному капіталі) або інвестиційного кредиту;
— венчурні інвестиції є довгостроковими фінансовими
інвестиціями з високим ризиком, що й визначає порядок їх
обліку, відповідне методологічне та методичне забезпечен!
ня;
— методологічне та методичне забезпечення обліку
венчурних інвестицій є недосконалим, бо відсутні методичні
рекомендації, які б містили базові бухгалтерські проведен!
ня з обліку фінансових інвестицій, порядок застосування
методу участі в капіталі.
Перспективним є подальше дослідження методологіч!
ного і методичного забезпечення бухгалтерського обліку
венчурного інвестування, його аналітичного забезпечення,
порядку застосування методу участі в капіталі.
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ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ В
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
Z. Valiullina,
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THE TRANSPORT SECTOR IN UKRAINE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES
Євроінтеграція для України є багатоаспектним процесом, який передбачає перш за все зміни
та адаптацію транспортного сектора до європейських стандартів в середині країни. У статті
розглядаються євроінтеграційні процеси транспортного сектора України до ЄС з позицій прак
тичної реалізації стратегічних орієнтирів європейської інтеграції України. Досліджуються особ
ливості розвитку транспортного сектору України в умовах трансформації ринкових відносин. У
статті містяться рекомендації стосовно перспективних напрямів євроінтеграції транспортного
сектору України та посилення конкурентоспроможності підприємств. Доведено, що шлях Ук
раїни до ЄС пролягає через її внутрішні соціальноекономічні трансформації.
European integration for Ukraine is a multifaceted process involving primarily changes and
adaptation of the transport sector to European standards in the country. The article examines the
processes of European integration of the transport sector Ukraine to the EU position practical
implementation of the strategic goals of European integration of Ukraine. The features of the transport
sector in Ukraine in terms of transformation of market relations. The article contains
recommendations on promising areas of European integration Ukraine transport sector and
strengthening the competitiveness of enterprises. Proved that Ukraine's path to EU goes through its
internal social and economic transformation.
Ключові слова: євроінтеграція, транс'європейські транспорті мережі, транспорт, конкурентоспро$
можність.
Key words: European integration, trans$European transport network, transport, competitiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Участь у євроінтеграційних процесах є за змістом
не просто міжнародною взаємодією економік України
та ЄС, а насамперед процесом глибокого проникнення
законодавства, норм і правил ведення бізнесу, кращих
практик ЄС в українську економіку. Реалізація євроін!
теграційних планів України в економічній сфері базуєть!
ся на двосторонніх домовленостях з ЄС щодо гармоні!
зації секторального законодавства, правил і технічних
стандартів. У цьому контексті розвиток транспортного
сектору України є пріоритетним, що визначається вигі!
дним географічним розташуванням країни. Євроінтег!
раційна співпраця транспортного сектора для України
є соціально!економічним пріоритетом на майбутні пе!
ріоди розвитку євроінтеграційних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

у працях Амоші О. [1], Димченко О. [2]. Серед відомих
вітчизняних вчених, які присвятили свої дослідження
проблемі євроінтеграційного розвитку залізничного
транспорту, особливої уваги заслуговують праці Ворон!
кової Л. [3], Дейнеки О., Диканя В. [4] та ін. Теоретико!
методологічні основи та прикладні аспекти зовнішньо!
торговельних взаємовідносин України та ЄС викладені
у працях Н. Гончаренко Н. [5], Науменко С., Шниркова
О. [6], Жаліла Я. [7] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою нашого дослідження є визначення перспек!
тивних напрямів розвитку транспортного сектора в
євроінтеграційних процесах та посилення конкуренто!
спроможності підприємств як на національному, так і
на міжнародних ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Євроінтеграційним процесам транспорту були при! ДОСЛІДЖЕННЯ
Варто зазначити, що євроінтеграційні процеси в
свячені роботи відомих вітчизняних та зарубіжних нау!
ковців та вчених. Пропозиції щодо напрямків розвитку Україні сприятимуть розвитку транспортного сектора у
міського електричного транспорту в Україні висвітлені середньо! та довгостроковій перспективі розвитку. Ак!
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тивізується залучення інвестицій, підвищиться конку!
рентоспроможність підприємств, що сприятиме виходу
на новий для українських підприємств — світовий ри!
нок. Євроінтеграційні процеси в Україні є основною інве!
стицією в майбутнє.
У своїй праці Козак В. [8] акцентує увагу на тому,
що асоціація — це ще не членство у Євросоюзі. Він за!
значає, що ми не отримаємо відразу безвізовий режим
із країнами ЄС — і не станемо завтра жити краще. Асо!
ціація — це передусім взяття на себе великих зобов'я!
зань. Приміром, за оцінками Єврокомісії, у сфері транс!
порту, на автомобільному транспорті необхідно 3—5
років, на залізничному — 8—10 років, у дорожній га!
лузі — 3—6 років, щоб змінити всю структуру, привес!
ти у відповідність усі нормативно!правові акти для того,
щоб європейська спільнота визнала, що за цими напрям!
ками Україна готова до членства в ЄС.
Слід констатувати, що у рамках створення спільно!
го авіаційного простору між Україною та ЄС вживають!
ся заходи для розвитку авіаційної інфраструктури, зок!
рема в м. Харків відкрито один із найсучасніших у
Східній Європі Центр керування повітряним рухом, який
сприятиме збільшенню пропускної спроможності аеро!
порту [9, с. 31].
На сьогодні пасажирський автотранспорт задоволь!
няє цілком потреби сучасної економіки та населення у
перевезеннях. Проте існує ціла низка проблем у даній
сфері перевезень, яка пов'язана з недосконалою струк!
турою парку рухомого складу, переважна частина транс!
портних засобів не відповідає сучасним вимогам. Така
ситуація призводить до негайного технологічного онов!
лення підприємств, що надають послуги населенню, ос!
кільки старий рухомий склад повністю зношений або
виходить з експлуатації, а оновлення парку рухомого
складу практично не відбувається. Транспортні засоби
потребують значних змін, які повинні відповідати сучас!
ним вимогам за своєю конструкцією, пасажиромісткі!
стю, класом комфортності, екологічними показниками
та переведенням на споживання альтернативних еколо!
гічно чистих видів палива.
В умовах трансформації ринкових відносин, нами
були встановлені особливості розвитку пасажирських
послуг на автомобільному транспорті після радянських
часів і до сьогодні, яким притаманна:
— приватизація пасажирських послуг;
— на ринку пасажирських автотранспортних послуг
працюють десятки тисяч підприємств різних форм влас!
ності, переважна більшість з яких приватні перевізники
— фізичні особи;
— парк рухомого складу, приватних перевізників —
фізичних осіб налічує 1—2 автобуси, пасажиромісткість
не перебільшує 18 місць, не враховуючи місця для сто!
ячих пасажирів;
— невідповідність фахівців та матеріально!техніч!
ної бази підприємства;
— приватні підприємці!фізичні особи та великі ав!
тотранспортні підприємства на ринку транспортних по!
слуг мають нерівнозначні умови для свого розвитку та
функціонування;
— приватні підприємці поволі витісняють з ринку
крупні підприємства, які несуть набагато вищі витрати
на оподаткування (малий бізнес — спрощена податко!
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ва система), забруднення навколишнього середовища,
збори до соціальних фондів тощо;
— диспропорція між автобусами великої та малої
місткості, останні значно перевищують потребу населен!
ня;
— негативний вплив на екологію та безпеку переве!
зень.
Вищезазначені особливості розвитку пасажирських
послуг на автомобільному транспорті в Україні дозво!
ляють узагальнити невтішні для подальшого соціально!
економічного розвитку країни підсумки: скорочення
диспетчерських станцій, автостанцій, автобусних мар!
шрутів, втрата державного контролю за якістю та без!
пекою автотранспортних послуг. Зауважимо, що в ре!
зультаті втрати державного регулювання поза увагою
залишилася верства населення з обмеженими фізични!
ми можливостями. Відзначимо, що з початку формуван!
ня незалежної України були допущені помилки, які спри!
яли негативному розвитку впливу щодо якісного забез!
печення технологічного оновлення пасажирських авто!
транспортних підприємств: відсутність фінансової
підтримки, недосконалість і неузгодженість політики та
законодавчих актів для забезпечення сприятливих умов
здійснення технологічного оновлення підприємств.
За період незалежності України і до сьогодні у
транспортному секторі накопичилася велика кількість
проблем, що потребують негайного та першочергового
вирішення. Основними з них є:
— невідповідність вимогам сьогодення як законо!
давства з питань регулювання діяльності транспортних
перевізників, які забезпечують безпеку перевезення
пасажирів та вантажів, так і системи державного конт!
ролю дотримання персоналом транспортного сектору
норм законодавства;
— недостатній обсяг фінансування витрат паса!
жирських перевізників, що пов'язані з наданням соціаль!
но значущих послуг, та відсутність компенсації витрат
від регульованого тарифу за рахунок бюджетних
коштів;
— відсутність системного підходу до забезпечення
функціонування транспорту, створення конкурентного
середовища, рівних умов на ринку транспортних послуг;
— високий рівень зношеності рухомого складу, на!
явність на ринку великої частки дрібних перевізників і,
відповідно, низький рівень безпеки перевезень.
У сучасних умовах у сфері транспортної політики ЄС
триває процес перегляду політики щодо транс'європейсь!
ких транспортних мереж (TEN!T) на 2007—2015 рр., яка
враховує сучасні вимоги до загрози до зміни клімату та
захисту довкілля, збільшення території ЄС, необхідності
посилення зовнішнього виміру співпраці у транспортно!
му секторі.
Відмітимо, що до основних напрямів удосконале!
ної політики TEN!T належать [10, с. 130]:
1) об'єднання майбутньої TEN!T з транспортними
мережами сусідніх країн для пожирання TEN!T за межі
ЄС;
2) об'єднання транспортних мереж ЄС та країн парт!
нерів Європейської політики сусідства, а також мереж
країн Європейської політики сусідства між собою;
3) визначення та економічного обгрунтування най!
прийнятніших рамок планування інфраструктурного
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співробітництва, взаємоузгодження політики у транс!
портному секторі та механізмів підтримки відповідних
проектів.
Екологічна політика ЄС і його законодавство з пи!
тань довкілля становлять зразок для України. Згідно з
Угодою про асоціацію вона має адаптувати 31 екологі!
чну директиву. Це дасть їй можливість наблизитися до
стандартів ЄС та реально поліпшити стан довкілля.
Вважаємо, що основним євроінтеграційним проце!
сом транспортного сектору України повинна бути ком!
плексна інтеграція різних видів транспорту для досяг!
нення спільної мети — створення єдиного Європейсь!
кого транспортного простору.
Стратегія реформування транспортного сектору
України в євроінтеграційних процесах полягає у мож!
ливості:
— створення сприятливих умов для розвитку під!
приємства;
— збільшення обсягу перевезень пасажирів та ван!
тажів;
— запровадження нових досягнень науки і техніки,
прогресивних технологій на підприємстві;
— підвищення рівня якості надавання послуг;
— поліпшення технічних, експлуатаційних та еконо!
мічних показників роботи підприємства;
— більш ефективного використання матеріально!
технічної бази;
— зниження експлуатаційних витрат від надання
послуг;
— зменшення собівартості послуг, які надаються
підприємством;
— виходу підприємства на новий географічний ринок;
— прийняття обгрунтованих управлінських рішень
з метою проведення технологічного оновлення в умо!
вах інноваційного розвитку;
— створення програм та заходів для активізації тех!
нологічного оновлення на підприємствах;
— більш швидко та гнучко реагувати на потреби спо!
живачів послуг;
— підвищення конкурентоспроможності підприєм!
ства.
Одночасно, сучасні євроінтеграційні процеси транс!
портного сектору України повинні ініціювати узгоджен!
ня інституційно!організаційних та економічних важелів,
як невід'ємної складової частини міжнародних зобо!
в'язань країн!учасниць. Відмітимо, що узгодження вище!
зазначених важелів сприятиме вирішенню перспектив!
них задач інноваційного розвитку, які передують стійко!
му розвитку підприємств та національної економіки. На
нашу думку, для успішного виконання євроінтеграцій!
них процесів необхідно на державному рівні узгодити
інтереси транспортних підприємств із суспільними інте!
ресами, зокрема передбачити:
1. Вдосконалення системи державного управління
транспортного сектору шляхом:
1) налагодження взаємодії керівництва підприємств
з органами державного управління стосовно процесів,
що впливають на якість послуг;
2) створення дієвого механізму надання соціально
значущих послуг особам з обмеженими фізичними мож!
ливостями та особам, які проживають в сільській місце!
вості;

3) забезпечення розвитку транспортно!пересадоч!
них вузлів;
4) розроблення сучасної інформаційної інфраструк!
тури;
5) забезпечення економічної ефективності підпри!
ємств, що передує приведенню тарифу до реальних
умов експлуатації;
6) запровадження постійного опитування користу!
вачів транспортних послуг органами державного управ!
ління щодо задоволеності їх якістю послуг;
7) оновлення парку рухомого складу перевізника!
ми;
8) оптимізація структури парку рухомого складу
відповідно до потреб населення;
9) оптимізація та удосконалення мережі автобусних
маршрутів;
10) розбудова транспортної інфраструктури;
11) забезпечення розвитку конкуренції та обмежен!
ня монополізму на ринку перевезень.
2. Сприяння реалізації інвестиційних проектів на
інноваційній основі шляхом:
1) розвитку державно!приватного партнерства;
2) надання державної підтримки інноваційних про!
ектів з метою забезпечення розвитку перевезень;
3) надання інноваційним проектам, що пройшли кон!
курсний відбір, часткових компенсацій вартості проек!
ту;
4) удосконалення механізму лізингу;
5) залучення інвестицій на умовах концесії.
3. Удосконалення податкового регулювання та
ціноутворення шляхом:
1) запровадження механізму розрахунку за проїзд
на пасажирських маршрутах електронними картками,
старт картками (безготівкові розрахунки);
2) реформування системи пільг та запровадження
адресних компенсацій особам, які отримують право на
пільговий проїзд;
3) запровадження спеціального податкового стиму!
лювання для підприємств, які здійснюють технологічне
оновлення;
4) запровадження інвестиційного податкового кре!
диту;
5) проведення гнучкої податкової амортизаційної
політики;
6) застосування податкових пільг до підприємств,
які впроваджують інновації;
7) запровадження єдиного механізму оподаткуван!
ня для транспортних підприємств усіх форм власності.
4. Підвищення рівня охорони навколишнього при!
родного середовища шляхом:
1) розроблення ефективних та еколого!безпечних
технологічних рішень, які дадуть можливість зменшити
негативні наслідки техногенного навантаження на при!
роду;
2) обгрунтування пріоритетних напрямів природо!
охоронної діяльності;
3) розв'язання ресурсо!екологічних проблем соці!
ально!економічного розвитку транспортного сектору з
урахуванням сучасних вимог екологічної безпеки;
4) посилення вимог до контролю за відповідністю
рухомого складу та палива відповідно до встановлених
екологічних норм;
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5) стимулювання перевізників до використання
транспортними засобами альтернативних видів палива.
5. Забезпечення безпеки перевезень на транспорті
шляхом:
1) розробки й впровадження програм навчання та
підвищення кваліфікації керівників підприємств транспор!
ту, працівників органів державного управління транспортом;
2) посилення вимог до підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників транспортного
сектору;
3) визначення спеціального механізму допуску пе!
ревізників до провадження господарської діяльності на
ринку послуг з перевезення пасажирів;
4) підвищення контролю за дотримання законодав!
ства України працівниками транспортних підприємств;
5) посилення вимог та підвищення контролю до ви!
конання положення щодо режиму праці та відпочинку
водіїв транспортних засобів;
6) удосконалення системи технічного регулювання
допуску до експлуатації транспортних засобів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можемо стверджувати, що євроінтег!
рація для України є багатоаспектним процесом, який
передбачає переш за все зміни та адаптацію транспорт!
ного сектора до європейських стандартів в середині
країни. Запропонований комплексний підхід до євроін!
теграційних процесів в транспортному секторі України
сприятиме становленню та розвитку світового транспор!
тного ринку, підвищенню конкурентоспроможності
підприємств, безпеки, екологічності, якості та доступ!
ності транспортних послуг.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT EUROPEAN MARKET TOURIST SERVICES
У даній статті розглядається питання проблем та перспектив шляхів розвитку туристичних послуг
на ринку Європи. Акцентується увага на вирішення актуальних питань щодо цінової політики в тури
стичній галузі.
У світовій системі господарства туризм сьогодні посідає провідні позиції. У структурі світових
туристичних послуг Європейський регіон уже багато років поспіль займає передові місця як за
кількістю туристичних прибуттів, так і від надходження міжнародного туризму. Але за останні роки
кількість туристичних прибуттів у Європі значно поменшало, саме тому Європейський ринок турис
тичних послуг потребує реконструкції та розвитку. Щоб не допустити краху Європейської туристич
ної індустрії керівники держав, які знаходяться в даному регіоні та міжнародні організації, повинні
створювати програми розвитку регіону, в якій велику увагу потрібно приділити пошуку нових видів
туризму. Важливим елементом для аналізу є цінова політика, адже тури в Європейські країни є на
порядок дорожчими, ніж у країни інших регіонів, а особливо в ті, які розвиваються. Також, щоб підви
щити процес популярності європейського туристичного продукту, потрібно знаходити нові напрям
ки реалізації туристичного продукту, велику увагу слід звернути на потреби споживача та мінімізу
вати негативний вплив туристичної індустрії на навколишнє середовище.
З метою удосконалення механізму розвитку європейського ринку туристичних варто сконцент
рувати зусилля у сфері пошуку шляхів розширення участі населення в міжнародному туризмі, особ
ливо країн, що розвиваються. Для цього необхідно розробити кроки зі скорочення або навіть усу
ненню тарифних бар'єрів, що стримують розвиток міжнародного туризму.
In this article considered is the issue of the problems and prospects of development paths of tourist
services on the European market. Attention is focused on solving urgent issues of pricing policy in tourism.
Tourism today is a leader in the world's economic system. The European region occupies the leading
place in the structure of world tourist services during many years, as the number of tourist arrivals so
from receipts international tourism. The number of tourist arrivals in Europe has decreased during the
last years, that is why European tourism market needs reconstruction and development. Heads of State,
who are in the region and international organizations, should create a program of regional development
in which great attention should be paid to the search for new forms of tourism To avoid the collapse of the
European tourism industry. Pricing policies is an important element analysis, because the tours in
European countries is much more expensive than in other regions especially those which a developing
countries. In order to increase the popularity of the process of European tourism product, do the following:
necessary to find new directions of realization of the tourist product; мuch attention should be paid to the
needs of the consumer and minimize negative impact of the tourism industry on the environment.
In order to improve the mechanism of the European tourism market should focus their efforts in finding
ways to expand public participation in international tourism, especially in developing countries. This
requires develop measures to reduce or even eliminate tariff barriers that hinder the development of
international tourism.

Ключові слова: Європейський ринок туристичних послуг, життєвий цикл туристичного продукту, ту$
ристичні прибуття, туристична індустрія, міжнародний туризм, світовий ринок туристичних послуг,
туристична політика, туристичні послуги.
Key words: European market of tourist services, standard of cycle of tourism product, tourist arrivals, tourism
industry, international tourism, world market of travel services, tourism policy, travel services.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незмінним лідером як за кількістю туристичних при!
буттів, так і за обсягами надходжень від міжнародного
туризму залишається Європа, ринкова частка якої на
світовому ринку туристичних послуг перевищує 50%.

Головною особливістю розвитку європейського ринку
туристичних послуг за останні 15 років стала поява на
ньому нових гравців — країн Центральної та Східної
Європи, зокрема і України, яка з 2005 р., за даними Все!
світньої туристичної організації, закріпилась у рейтин!

27

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
гу європейських лідерів за кількістю міжнародних ту!
ристичних прибуттів. Водночас якісні параметри розвит!
ку вітчизняної туріндустрії, а відповідно і вплив від участі
у світовому ринку туристичних послуг на національний
розвиток залишаються досить низькими з точки зору
загальносвітових тенденцій. Усе це зумовлює важливість
комплексного дослідження структурної динаміки сучас!
ного ринку туристичних послуг Європи з метою пошуку
оптимальних стратегій інтеграції в європейський турис!
тичний простір як інструменту оптимізації національних
позицій у системі міжнародного поділу праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Основні положення, що визначають загальні теоре!
тико!методологічні основи міжнародної торгівлі послу!
гами базуються на концепціях провідних представників
економічної думки — Р. Верноса, С. Ліндера, Б. Оліна,
М. Портера, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, О. Хек!
шера та інших. Дослідженню особливостей та законо!
мірностей розвитку світового ринку послуг значну ува!
гу приділяють провідні вітчизняні науковці В.Козик,
Ю.Макогон, В. Новицький, Є. Савельєв, та інші. Питан!
ням розвитку міжнародного туристичного обміну при!
свячені праці вітчизняних та зарубіжних економістів
А. Азара, А. Александрової, М. Ананьєва, Ф. Ашера,
А. Гайдук, В. Герасименка, Л. Геншафт, П. Гудзя, М .Жу!
кова, Е. Кадта, В. Кифяка, К. Купера, Р. Мілля, А. Мор!
рісона, Т. Ткаченко, Дж. Уолта, В. Цибуха.
Разом з тим, недостатньо дослідженими залишають!
ся питання оцінки сучасних процесів, що відбуваються на
європейському ринку туристичних послуг у сучасних умо!
вах регіональної трансформації, та дослідження механіз!
му подальшого його розвитку. Об'єктивна необхідність
подальшої розробки і вдосконалення теоретико!методо!
логічних та практичних основ ефективного механізму роз!
витку європейського ринку туристичних послуг у сучасно!
му світовому господарстві з урахуванням його тенденцій
та змін, що відбуваються на кожному етапі його розвитку,
обумовила актуальність теми дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є удосконалення теоретико!
методологічних та науково!практичних рекомендацій
щодо перспектив розвитку європейського ринку турис!
тичних послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У структурі світових туристичних послуг Європейсь!
кий регіон уже багато років поспіль займає передові місця
як за кількістю туристичних прибуттів, так і надходження!
ми від міжнародного туризму, але за останні роки кількість
туристичних прибуттів у Європі значно поменшало. Це
можна пояснити тим, що, як і будь!який продукт чи послу!
га, в тому числі і туристичні послуги проходять у своєму
розвитку кілька послідовних стадій, які характеризують!
ся коливаннями обсягу продажів і прибутку, що і називаєть!
ся життєвим циклом туристичного продукту.
Життєвий цикл туристичного продукту — це концеп!
ція, що намагається описати маркетингову стратегію
просування і продажу туристичного продукту, прибуток,
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споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з момен!
ту надходження продукту на ринок і до її відходу з рин!
ку [1, с. 67].
Теорія життєвого циклу туристичного продукту вихо!
дить із того, що кожний продукт, який би гарний він не
був, рано чи пізно витісняється з ринку іншим, більш су!
часним продуктом. Постійні тільки наявність потреб, а за!
соби їхнього задоволення змінюються. Туристичний про!
дукт, як і всі інші продукти, "народжується" і "помирає", у
зв'язку з цим він повинен постійно відповідати запитам
клієнтури. Характер використання туристичних продуктів
залежить від великої кількості факторів: досвіду туристич!
ної компанії, позиції конкурентів, державної політики в
галузі туризму, рекреації, смаків і потреб клієнтів.
Відповідно до теорії туристичний продукт проходить
чотири стадії:
— стадія впровадження — характеризується по!
вільними темпами збуту продукту, і, як наслідок, повна
відсутність або наявність незначного прибутку. Як пра!
вило, відчуваються значні труднощі з використанням но!
вого продукту, а інфраструктура недостатньо адапто!
вана запитам обраної клієнтури. Неминучими на стадії
впровадження є великі витрати на маркетинг, що пов'я!
зано із значними зусиллями зі створення широкої по!
інформованості про продукт [1, с. 56].
— стадія зростання — характеризується швидким
збільшенням обсягу збуту, і, як наслідок, прибутку. Ви!
трати на маркетинг і залишаються на досить високому
рівні, хоча їх частка в загальних витратах фірми істотно
знижується. З'являється значне посилення конкуренції.
На стадії зростання туристське підприємство прагне роз!
ширити сферу збуту продукту і проникнути в нові сег!
менти ринку. Це дозволяє максимізувати прибуток і за!
лучити значну кількість нових клієнтів;
— стадія зрілості — характеризується уповільненням
зростання збуту туристичної продукції. На цій стадії коло
споживачів практично не розширюється. Деяке зростан!
ня їх числа може відбуватися за рахунок тих, кому підви!
щення доходів або більш сприятливе співвідношення ва!
лют дозволяє стати можливими споживачами даного про!
дукту. Крім того, на цій стадії чітко проявляється так зва!
ний "Феномен вірності", який у більшості випадків спону!
кає ще раз скористатися запропонованим продуктом (на!
приклад, ще раз відвідати певну країну). Обсяг одержува!
ного прибутку на стадії зрілості починає знижуватися, хоча
й залишається досить високим. Тому туристське підприє!
мство, як і на стадії зростання, зацікавлений в максималь!
ному її продовженні.
Уповільнення темпів збуту туристичного продукту
може пояснюватись такими чинниками:
— зміною потреб клієнтів;
— виходом на ринок нових, більш досконалих по!
слуг;
— посиленням конкуренції; економічною кризою
2008 р.;
— продукт може виявитися недостатньо рентабель!
ним для фірми з огляду на появу нових можливостей
більш ефективного вкладення капіталу [2, с. 51].
З огляду характеристики стадії зрілості життєвого
циклу туристичного продукту можна вважати, що саме
на цій стадії в даний період часу знаходиться туристичні
послуги більшості розвинених країн Європейського ре!
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гіону. Тому Європейському ринку туристичних послуг
основні зусилля потрібно спрямувати на утримання своєї
ринкової частки, збільшення споживання туристичного
продукту за допомогою його вдосконалення, модифі!
кації, комплексу маркетингових стратегій, а можливо
навіть і нового його позиціонування на ринку. Якщо дана
робота по популяризації Європейського туризму не буде
зроблена, то продукт може втратити свої позиції на рин!
ку і виявитися на стадії спаду;
— стадія спаду — означає досягнення моменту,
коли туристська сфера починає пересичуватися даним
продуктом. Відбувається стійке падіння обсягів збуту і
зниження, можливо навіть до нульової позначки, розм!
іру одержуваної прибутку.
Якщо зіставляти теорію життєвого циклу туристич!
ного продукту із прогнозами ВТО то кінцевий резуль!
тат є однаковим і веде до зниження популярності тури!
стично!розвинених регіонів і підняттям популярності
нових територій.
За даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО),
прогнозується збільшення світових туристських прибуттів
на 3,3 % кожного року починаючи з 2010 по 2030 рік.
Відповідно до цих прогнозів у 2030 р. кількість туристсь!
ких прибуттів зросте до 1,8 млрд осіб. У країнах, що роз!
виваються, з'являються нові туристичні напрямки приріст
туристичних прибуттів становитиме у період між 2010 і
2030 роками близько 4,4 %, а у країнах з розвиненою
економікою цей відсоток становитиме 2,2% [3].
Такий прогноз викликаний низкою факторів, голов!
ними з яких є:
— цікавість туристів до нових місць відпочинку;
— невисока ціна турів до країн з трансформацій!
ною економікою.
Отже, можна зробити висновок, що Європейський
ринок туристичних послуг потребує реконструкції та роз!
витку. Що б не допустити краху Європейській туристичній
індустрії керівники держав, які знаходяться в даному
регіоні та міжнародні організації повинні створювати
програми розвитку регіону, в якій велику увагу потрібно
приділити пошуку нових видів туризму. Важливим еле!
ментом для аналізу є цінова політика, адже тури в Євро!
пейські країни є на порядок дорожчими ніж у країни інших
регіонів, а особливо в ті, які розвиваються. Від подаль!
ших дій вищестоящих органів залежить стан ринку тури!
стичних послуг на території Європейського регіону.
Європейський ринок туристичних послуг будучи од!
ним із найпотужніших у світі за останні роки, особливо
після економічної кризи 2008 р., потерпає від зниження
своєї популярності серед міжнародних туристів. Згідно
з прогнозами ВТО та теорії життєвого циклу туристично!
го продукту даний процес продовжуватиметься і далі.
За відносною втратою домінуючого положення
Європи стоять наступні фактори:
— деякі західноєвропейські країни, зокрема на півдні
Європи, такі, як Італія і Греція, у меншому ступені Іспанія
і Португалія, терплять падіння конкурентноздатності
внаслідок старіння їхнього туристського продукту;
— східноєвропейські країни відчувають труднощі у
пристосуванні своїх туристських секторів до ринкової
економіки;
— деякі північноєвропейські країни, наприклад Ве!
ликобританія, Данія, Норвегія і Швеція, дуже дорогі для

туристів. Це неминуче впливає на їхню конкурентноз!
датність;
— росте популярність країн Азіатсько!Тихоокеансь!
кого регіону, що з недавнього часу успішно розвива!
ють свою туристську індустрію.
Проте, щоб запобігти процесу зниження популяр!
ності європейського туристичного продукту, або упо!
вільнити його темпи потрібно знаходити нові напрямки
реалізації туристичного продукту, велику увагу слід звер!
нути на потреби споживача та мінімізувати негативний
вплив туристичної індустрії на навколишнє середовище.
Нині з'являються нові туристичні напрямки, які є
цікавими для туристів з точки зору отримання нових
вражень. І тут Європейський туристичний регіон не може
конкурувати, адже за той період, який Європа існує на
туристичному ринку, туристи, які за своїми фінансови!
ми можливостями мали змогу її відвідати уже бачили її
туристичний продукт. А як відомо, туристи прагнуть не
лише проводити пасивний відпочинок, а й пізнавати
щось нове, отримувати нові враження.
З метою удосконалення механізму розвитку євро!
пейського ринку туристичних послуг, варто сконцентру!
вати зусилля у сфері пошуку шляхів розширення участі
населення в міжнародному туризмі, особливо країн, що
розвиваються. Для цього необхідно розробити кроки по
скороченню або навіть усуненню тарифних бар'єрів, що
стримують розвиток міжнародного туризму. Наприклад,
диференційований для жителів країни і відвідувачів по!
даток при виїзді не стимулює закордонні поїздки жителів
країни, а обмежені суми, що туристи можуть вивозити з
країни при поїздках за кордон, не тільки негативно впли!
вають на розвиток закордонного туризму, але й обме!
жують купівельну спроможність громадян країни під час
закордонних поїздок [4, с. 20].
Важливою проблемою Європейської туристичної
індустрії є не досконале законодавство у питаннях туриз!
му в деяких країнах, зокрема до таких можна віднести
Польщу, Україну, Словаччину та інші країни. У такій роз!
виненій країні, як Швейцарії взагалі не має законодав!
ства, яке регулює туристичну діяльність, існує лише За!
кон про продаж турів, який враховує директиви ЄС із цьо!
го питання. Така неоднозначна ситуація в регіоні ство!
рює певне напруження та веде до розбіжностей держав!
ного регулювання туризму в різних країнах регіону. Тому
першочерговим завданням для регіону є урегулювання
нормативно!правової бази з питань туризму в країнах
регіону та пристосування її до ситуації, що склалася на
Європейському ринку туристичних послуг шляхом:
— створення фондів на державних рівнях для роз!
витку туризму;
— співпраці країн у туристичній галузі;
— створенням програм розвитку;
— узгодженістю законодавства європейських країн
з міжнародними стандартами;
— забезпеченням захисту прав туристів;
— створенням та введенням інновацій в галузь;
— спрощення процесу отримання віз та перетину
кордону.
Реалізація зазначених шляхів удосконалення нор!
мативно!правової бази європейських країн дасть змогу
підвищити популярність Європейського регіону як од!
ного з туристичних центрів світу. Це сприятиме збіль!
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шенню туристичних потоків в регіон та кожну європейсь!
ку країну зокрема, що принесе за собою збільшення
прибутків від туристичної індустрії.
Важливе місце в туристичній сфері посідають Міжна!
родні організації, які займаються питанням туризму.
Вони здатні стимулювати туристичну діяльність шляхом
створення програм розвитку для регіону або окремим
країнам, сюди ж може входити і фінансова підтримка.
Наступний рівень регулювання сфери міжнародного
туризму — міждержавний, представлений діяльністю
урядових органів у сфері туризму різних країн та їх взає!
модією. Інструментами механізму регулювання світово!
го ринку туристичних послуг на даному рівні виступають
двосторонні угоди. Тому урядам країн слід більше уваги
приділити реалізації заходів у рамках підписаних двос!
торонніх угод у сфері авіатранспорту, готельного госпо!
дарства та туризму в напрямку лібералізації в'їзду!виїз!
ду громадян та спрощення туристичних формальностей.
На державному (макро!) рівні основним суб'єктом
механізму регулювання туристичного ринку виступають
центральні та місцеві органи державної влади у сфері
туризму. З метою вдосконалення розвитку європейсь!
кого ринку туристичних послуг саме державні органи
сфери туризму кожної окремої країни повинні будува!
ти свою туристичну політику в напрямі:
— стимулювання розвитку інфраструктури;
— впровадження маркетингових заходів;
— контроль над процесом розвитку територій,
включаючи розробку нормативно!правових актів у ту!
ристичній галузу;
— забезпечення реалізації законодавчих актів із
охорони здоров'я, безпеки та зайнятості;
— ліцензування фізичних та юридичних осіб: туро!
ператорів, турагенств, готелів, ресторанів та ін. [4, с. 51].
Діяльність державних органів влади у сфері туриз!
му повинна відбуватись в напрямі уніфікації стандартів
послуг, туристського продукту і тим самим підвищення
рентабельності туристичної інфраструктури.
Таким чином, розвиток європейського ринку турис!
тичних послуг буде визначатися загальними тенденція!
ми розвитку світового господарства, а також політикою
світового співтовариства у сфері міжнародного туризму.

ВИСНОВКИ
Задля забезпечення максимального позитивного
ефекту від розвитку світового туристичного ринку з
метою удосконалення механізму розвитку європейсь!
кого ринку туристичних послуг необхідна координація
зусиль міжнародних організацій, органів регіональних
інтеграційних угрупувань та об'єднань, урядових та не!
урядових структур, корпоративного сектору, оскільки
саме вони виступають у ролі суб'єктів даного сегменту
ринку. Для досягнення рівнозначного успіху у світі нові
інструменти механізму стимулювання розвитку туриз!
му повинні базуватися на міжнародній кооперації, тому
міжнародна кооперація та угоди між ключовими ком!
понентами туризму (готелі, транспорт, турфірми) по!
винні гарантувати майбутнє розвитку індустрії. З метою
забезпечення стабільних темпів росту міжнародного
туризму слід визнати цей вид відпочинку пріоритетним;
забезпечувати його міжвідомчу координацію; покращу!
вати безпеку туристів; розвивати інфраструктуру й
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транспортні зв'язки; спрощувати формальності; створю!
вати та реалізовувати продукти й послуги, які мають
попит на світовому ринку; розвивати та впроваджувати
швидкішими темпами нові технології, у тому числі мак!
симально використовувати можливості мережі Інтернет.
Оскільки основними суб'єктами світового ринку турис!
тичних послуг виступають країни, відповідно великої
уваги потребує пошук ефективних напрямків та інстру!
ментів стимулювання їх участі на світовому ринку тури!
стичних послуг відповідно до загальносвітових тен!
денцій розвитку світового господарства.
Отже, з викладеного матеріалу можна зробити вис!
новок, що хоча Європейський ринок туристичних послуг
має тенденцію до зниження своєї популярності серед
міжнародних туристів, та все ж існують певні способи
уповільнити цей процес, або в найкращому випадку зу!
пинити його. Кожна країна регіону має звернути увагу
на свій розвиток туризму та знайти спосіб стимулювати
його тим способом, який є найбільш прийнятний та ефек!
тивний саме для неї.
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ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОГО
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USAGE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ASSESSMENT IN STRATEGIC MANAGEMENT
ENTERPRISES OF BAKING INDUSTRY
У статті розглянуто методи оцінки впливу зовнішнього середовища хлібопекарської галузі,
результати яких можливо використовувати в процесі стратегічного управління підприємства
ми означеної галузі. Розглянуто проблематику в використанні існуючих методів оцінки, зроб
лені висновки про необхідність використання більш широкого методологічного інструментарію
для розробки стратегій розвитку підприємств.
The article describes the methods for evaluating the impact of the environment bakery industry,
the results of which can be used in the strategic management of the designated area. Considered
issues in the use of existing evaluation methods, conclusions about the need for greater
methodological tools for the development of strategies for the development of enterprises.
Ключові слова: стратегічне управління, підприємство, зовнішнє середовище, мікросередовище, стра$
тегія.
Key words: strategic management, enterprise, environment, microenvironment, strategy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під час взаємодії підприємства та зовнішнього се!
редовища, виникає перетворення підприємства як еко!
номічної системи, відбуваються зміни у внутрішній
структурі підприємства.
У більшості випадків керівний склад підприємства
пояснює прийняття управлінських рішень, мотивуючи на
фактичні дані з виробничої діяльності підприємства,
тобто на основі аналізу внутрішнього середовища. В
більшості випадків, до уваги не береться такий елемент
як вплив зовнішнього середовища на діяльність підприє!
мства, вплив на стратегію розвитку на ринку, вплив на
місію та ціль функціонування підприємства.
За таких умов, керівний склад підприємства пови!
нен постійно проводити якісно!кількісну оцінку зовніш!
нього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток ринкових відносин в Україні залежить на!
пряму від ефективності розвитку підприємств. Між тім
існує багато протиріч які виникають між зовнішнім та
внутрішнім середовищем підприємства, вони також вно!
сять ускладнення у виробничу діяльність та уповільню!
ють їх економічну активність. Сучасні тенденції еконо!

мічного розвитку дозволяють підприємствам розробля!
ти стратегії розвитку, які дозволяють підприємствам кон!
курувати на ринку.
Існують певні складності із розумінням та форму!
ванням стратегії розвитку підприємства, управлінням та
контролем за цим процесом, окреслюють коло актуаль!
ності цих питань для вітчизняних підприємств.
У літературі теоретичні та методичні аспекти стра!
тегічного управління розвитком підприємства досліджу!
валися такими вченими, як І. Ансофф, К. Боумен, В. Ва!
силенко, А. Градов, Ю. Іванов, Е. Коротков, Г. Мінцберг,
К. Ру!Дюфор, А. Слаттер, О. Тищенко, А. Томпсон,
А.Дж. Стрікленд, О. Тридід, З. Шершньова та ін.
Складність самого процесу стратегічного управління
доводить про існування низки питань щодо єдиного розу!
міння елементів стратегічного управління, методологій
формування стратегій, діагностики та стратегічного анал!
ізу діяльності підприємства і як його складової — аналіз
впливу зовнішнього середовища на саме підприємство.

МЕА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування важливості
визначення впливу зовнішнього середовища, яке спря!
моване на підвищення ефективної діяльності вітчизня!
них підприємств хлібопекарської галузі, а також висві!
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тлення сучасної проблематики, яка виникає в процесі
стратегічного управління на сучасному етапі розвитку
підприємств та всієї економіки України. Необхідність ви!
рішення цих питань зумовили вибір теми й актуальність
досліджень у даній статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Таблиця 1. Аналіз пропозиції
Параметри, що досліджуються
Структура галузі
Концентрація
Диференціація
Перешкоди входження в галузь
Перешкоди мобільності
Перешкоди виходу з галузі
Інтеграція
Виробничі потужності галузі
Надлишкові або дефіцитні
Вартість регулювання (конверсії)
Терміни регулювання (конверсії)
Основні фонди та структура витрат
Основні фонди
Постійні витрати
Витрати на робочу силу
Витрати на сировину
Існування переваг серійного
виробництва
Виробничо-технічне навчання
Фінансові аспекти діяльності
Потреба в капіталі
Потреба в обігових коштах
Джерела фінансування
Технічні аспекти діяльності
Опанування know-how
Заміна техніки
Соціально-політичні аспекти
Рівень синдикалізації
Специфічне регулювання діяльності
Нові учасники
Нові соціально-політичні настанови

Характер впливу
Екзогенний Ендогенний
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Одним з головних завдань аналізу зовнішнього се!
редовища підприємства є підтвердження даних про його
стан та альтернативи його розвитку на майбутнє, вико!
+
+
нання підприємством поставлених цілей та співпадіння
+
цих цілей можливостям підприємства, а також потреби
+
та вимоги ринку.
+
Найбільше поширення дістала модель "галузевої
+
+
конкуренції" М.Портера [8], в якій галузь, до якої нале!
+
+
жить підприємство, ототожнена з середовищем.
+
Аналіз галузі грунтується на аналізі факторів вироб!
+
+
ництва як якісних, так і кількісних. Також враховують
вплив конкуренції на місцевих ринках, та вплив груп кон!
курентів на формування пропозиції від досліджуваної
+
+
галузі. Також на пропозицію впливає ряд факторів, які
+
+
+
+
теж потрібно враховувати, а саме: ціни на товар, якісна
характеристика товару, цінова політика, витрати на си!
+
ровину та на виробництво.
+
+
Для опису перспектив формування пропозиції вико!
+
ристовується як прогнозна, так і ретроспективна інфор!
+
мація про зовнішні та внутрішні (незалежні, екзогенні,
+
залежні, ендогенні) фактори, які являються результа!
+
том визначеної політики підприємства на його означе!
них напрямках торгівельної діяльності.
сильних і слабких сторін підприємств, а також потенцій!
Деякі фактори можуть мати як екзогенний, так і ендо! них зовнішніх можливостей і загроз. На основі цього ана!
генний характер. Це можливо у випадках, коли деяка лізу розробляються рекомендації, щодо покращення си!
кількість підприємств з однієї галузі мають однакову стра! туації, шляхами використання внутрішніх резервів,
тегію розвитку, наприклад, випуск нової лінійки товарів, зовнішніх можливостей та подолання виявлених загроз [1].
або диверсифікація виробничих потужностей. В своїх ро!
На основі цих даних можна побудувати матрицю
ботах Д.Ру та Д.Сульє [4] навели варіант класифікації та SWOT!аналізу (табл. 4).
дії деяких факторів що формують пропозицію (табл. 1).
Аналізуючи матрицю, можемо зробити висновок
Підприємство, яке розробляє свою стратегію роз! про те, що підприємства знаходяться в досить скрутно!
витку, не має можливості враховувати всі показники та му становищі. Але, аналізуючи політичний та економіч!
елементи розвитку галузі та динаміки ринку.
Для досягнення цієї мети, тобто чіткої уяви про Таблиця 2. Привабливість хлібопекарської галузі
(згідно з переліком Харрісона)
досліджувану галузь, потрібно скласти чіткі про!
гнози її розвитку, проаналізувати її міжгалузеву
Питома
№
Критерії
Рейтинг
Оцінка
вага
роль в економіці, її взаємодію з суміжними галу!
1
Вплив постачальників
0,03
4
0,12
зями. Різні дослідники, зокрема Д. Харрісон (табл.
2
Вплив споживачів
0,10
4
0,4
2) та А.Томпсон (табл. 3), пропонують своє бачен!
3
Вплив товарів-замінників
0,04
1
0,04
ня аналізу та привабливості досліджуваної галузі,
4
Міцність бар'єрів входу
0,10
4
0,4
5
Рівень конкуренції
0,20
4
0,8
на основі їх бачення проведемо аналіз привабли!
6
Рівень і тип регулювання з боку
0,10
2
0,2
вості хлібопекарської галузі.
держави
Після складання таблиць, бачимо що приваб!
7
Вплив соціально-активних груп
0,04
3
0,12
ливість хлібопекарської галузі, в обох випадках
8
Відношення громадськості до
0,04
3
0,12
галузі
має показники вище середнього.
9
Швидкість технологічних
0,03
1
0,03
У стратегічному управлінні використовуються
нововведень
різні оцінки привабливості галузі (наприклад, мо!
10
Вплив профспілок
0,05
1
0,05
дель "Мак!Кінсі", SWOT!аналіз, PEST!аналіз та ін.).
11
Відношення фінансових
0,04
2
0,08
організацій та посередників до
SWOT!аналіз — це карта, яка не містить кінце!
галузі
вої інформації для прийняття стратегічних рішень,
12
Темпи зростання
0,03
3
0,09
але він надає змогу розташування певної інфор!
13
Прибутковість
0,10
4
0,4
мації у заздалегідь обумовленому порядку, що
14
Ефективність функціонування у
0,10
5
0,5
період економічного спаду
придає їй певну структуру.
Усього
1,00
3,35
Проведемо SWOT!аналіз підприємств хлібопе!
карської галузі, що полягає у виявленні внутрішніх
Джерело: [7].
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Таблиця 3. Привабливість хлібопекарської галузі
(згідно з переліком Дж.Томпсона)

Критерієм розмежування між ними може
виступати ступінь впливу макросередовища та
мікросередовища.
Питома
Рейтинг
Оцінка
№
Критерії
вага
У своїх роботах Р. Фатхудінов [5, 6] приділяє
1
Розміри ринку
0,15
5
0,75
увагу ще одному, проміжному рівню зовнішньо!
Прогнозований темп зростання
го середовища — середній рівень, який фор!
0,10
1
0,10
2
ринку
мується на регіональній інфраструктурі, яка фор!
Історична та передбачувана
0,10
1
0,10
3
прибутковість
мується на рівні морально!психологічного кліма!
4
Рівень конкуренції
0,15
5
0,75
ту, рівня кваліфікації співробітників підприємств.
5
Можливі загрози та шанси
0,15
4
0,6
Визначено, що елементи фактору макро!
Вплив сезонних і циклічних
рівня зовнішнього середовища здійснюють не!
0,10
5
0,5
6
факторів
прямий вплив на підприємства, виявляється мож!
Вимоги до рівня технології та
0,10
3
0,3
7
ливою діагностика їхнього розвитку за допомо!
капіталовкладень
8
Вплив середовища
0,05
3
0,15
гою отримання статистичних даних з використан!
Вплив регулювання соціальної та
ням експертної оцінки та методів таксономічно!
0,10
5
0,5
9
економіч ної політики
го аналізу. Дослідження впливу на фактори мак!
Усього
1,00
3,75
рорівня будуть відбуватися за допомогою екс!
Усього "найвищий — 5, найнижчий — 1".
пертного методу з причин відсутності єдиної ме!
Джерело: [9].
тодики визначення та наявності необхідної опе!
ний стан, а також можливості розвитку самих підпри! ративної інформації щодо окремого підприємства, яке
ємств, а також вплив інших чинників зовнішнього сере! ми досліджуємо. Вплив мікрорівня зовнішнього середо!
довища, які будуть впливати на якість і швидкість уп! вища на підприємства, буде теж базуватися на експерт!
равління на місцях, є можливість стабілізації фінансо! них оцінках, але з однією відмінністю. Оскільки кожне
вого та виробничого стану підприємств, та налагоджен! підприємство саме формує навколишнє середовище (по!
ня внутрішньогалузувих взаємодій.
купці, сировина, ділові партнери, конкуренти тощо), тому
Враховуючи той факт, що зовнішнє середовище яв! оцінку проведено для кожного з підприємств окремо,
ляється досить складною системою, в якій взаємопов'я! дані зведені в аналітичній таблиці (табл. 5).
зано між собою велика кількість елементів, воно виз!
Експертами визначено вплив факторів мікрорівня
начається сукупністю множини факторів, котрі мають зовнішнього середовища на кожне підприємство від 0 до
прямий або непрямий вплив на можливості і здатності 1 з такою умовою: чим більший позитивний вплив має
(стратегічний потенціал) підприємства досягати постав! мікросередовище на діяльність суб'єкта господарюван!
лених цілей розвитку [6]. В зв'язку з цим у літературі з ня, тим ближче оцінка до 1, і навпаки. Оцінки, що надані
економіки виділено різні групи факторів, за якими мож! експертами відносно впливу факторів мікрорівня зовні!
на характеризувати зовнішнє середовище підприємства, шнього середовища на розвиток підприємств хлібопе!
а також групувати його за певними рівнями.
карської галузі, можна вважати значущими, оскільки їх
варіація не перевищує 25 % [2,
Таблиця 4. Матриця SWOT-аналізу підприємств
3].
хлібопекарської галузі
Проводячи математичний
аналіз
з урахуванням розподі!
Зовнішнє
Можливості:
Загрози:
середовище
1. Вихід на нові сегменти ринків.
1. Складність з технічним
лу вихідних даних використову!
2. Розширення асортименту
переозброєнням.
ючи скорочену шкалу Харрінг!
продукції.
2. Неефективний збут.
тона (1 інтервал включає 28,5
3. Освоєння нових технологій.
3. Поява нових конкурентів.
Внутрішнє
4. Взаємозв’язок з
4. Низька якість сировини.
% відхилень фактичного зна!
середовище
постачальниками.
5. Повільний темп зростання
чення від максимального, 2 —
5. Контроль за якістю продукції
ринку
71,5 %, 3 — 100 %), була от!
Сильні сторони:
Поле ССМ:
Поле ССЗ:
римана наступна градація рівня
1. Висококваліфікований
1. Підвищення продуктивності
1. Підвищення рекламної
персонал.
праці.
діяльності.
впливу зовнішнього середови!
2. Меньші витрати в
2. Успішна політика просування
2. Посилення маркетингових
ща на діяльність підприємств
порівнянні з конкурентами.
товару.
заходів.
хлібопекарської галузі:
3. Закупка сировини по
3. Впровадження нових
3. Гнучкість цін в порівнянні з
різним постачальникам.
технологічних ліній.
конкурентами.
від 0,000 до 0,090 — низь!
4. Управління якістю.
4. Підвищення ефективності
4. Підвищення якості продукції.
кий
рівень впливу;
5. Репутація серед
збуту.
5. Контроль, та підвищення
від 0,091 до 0,226 — се!
споживачів
5. Систематичний аналіз змін
вимог до сировини
споживчих переваг
редній рівень впливу;
Слабкі сторони:
Поле СлСМ:
Поле СлСЗ:
від 0,227 до 0,316 — висо!
1. Відсутність грамотної
1. Вчасна заміна продукції яка не
1. Зміцнення позицій.
кий рівень впливу.
стратегії.
користується попитом.
2. Оптимізація випуску
2. Недостатність
2. Покращення співпраці з
продукції.
Виходячи з вищесказано!
фінансових ресурсів.
постачальниками.
3. Використання нових ідей в
го, можна зробити висновок
3. Позиціювання у
3. Оптимізація продукції.
маркетингу.
про те, що зовнішнє середови!
конкурентному
4. Зниження собівартості витрат.
4. Виявлення резервів для
ще формує умови діяльності
протистоянні.
5. Розробка товарів для нової
зниження витрат.
4. Старі виробничі
групи споживачів
5. Підвищення кваліфікації
для підприємств на ринку.
потужності.
кадрів
Після проведених роз!
5. Відсутність власних
рахунків ми можемо зробити
технологій
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висновок про зовнішнє сере!
Таблиця 5. Оцінка впливу факторів мікрорівня зовнішнього
середовища на підприємства хлібопекарської галузі
довище, яке впливає на ді!
яльність підприємств на ринку.
Експертна оцінка впливу фактора
Зважений
мікрорівня зовнішнього середовища
вплив
В періоди підйому економіки
№
факторів
виникає покращення економі!
Підприємства
природноп/п
мікрорівня
контактні
товарний
ресурсний
чного розвитку держави, змен!
аудиторії зовнішнього
ринок
ринок
середовища
шується кількість негативних
Приватне
акціонерне
товариство
"
факторів які впливали на 1
0,48
0,32
0,40
0,105
Нововолинський хлібозавод"
підприємства на макрорівні.
Публічне акціонерне товариство
0,26
0,30
0,38
0,095
Таким чином, макросередови! 2
"Берегівський комбінат хлібопродуктів"
Публічне акціонерне товариство "Іваноще має суттєвий вплив на роз! 3
0,45
0,36
0,42
0,110
Франківський хлібокомбінат"
виток підприємств, а проведе!
Публічне акціонерне товариство
0,11
0,16
0,20
0,040
ний його аналіз свідчить про 4
"Смілянський хлібокомбінат"
його велику чутливість для 5
Публічне акціонерне товариства
0,50
0,40
0,50
0,120
"Кременчуцький хлібокомбінат"
такої галузі, як хлібопекарсь!
Відкрите акціонерне товариство
0,50
0,44
0,65
0,130
ка. Але, якщо підприємство 6
"Укрхліббуд"
виходячи з аналізу, в більшій
Публічне акціонерне товариство
7
0,72
0,72
0,86
0,200
"Чернігівський хлібокомбінат"
мірі самостійно формує відно!
Публічне акціонерне товариство
сини з мікросередовищем, 8
0,50
0,61
0,71
0,155
"Черкаський хлібокомбінат"
враховуючи фактори, які особ!
Приватне акціонерне товариство "Хліб"
0,21
0,45
0,36
0,095
ливо впливають саме на дане 9
Приватне акціонерне товариство
підприємство (розвиток об!
0,26
0,32
0,36
0,080
«Хлібзавод «Салтівський»
ласті, постачальники, сирови! 10
Значущість фактора
0,3243
0,2729
0,1943
на, особливості збуту, взаємо!
дія між областями), то харак!
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РЕЙТИНГИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
E. Dzyamulych,
Ph. D., associate professor of Marketing Department, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

THE RATINGS IN THE CONTROL SYSTEM OF BUSINESS REPUTATION OF THE ENTERPRISE
У статті окреслено сучасний стан, чинники розвитку та проблеми функціонування рейтинго
вих агентств в Україні. Розкрито сутність понять "рейтинг", "рейтинг ділової репутації", "рей
тингова система", "рейтингова інфраструктура", "суб'єкти рейтингування", "об'єкти рейтингу
вання", "ринок рейтингових продуктів та послуг", "рейтинговий продукт", "рейтингова послу
га", "рейтингове середовище", "репутаційне середовище", "cистема управління діловою ре
путацією підприємств", "рейтингове управління". Досліджено рейтингову систему як елемент
репутаційного середовища підприємства. Наведено класифікацію рейтингів підприємств. Ви
значено принципи, функції та особливості рейтингів ділової репутації підприємств. Розкрито
переваги та недоліки репутаційних рейтингів підприємств. Досліджено основні функції та
принципи рейтингового управління діловою репутацією підприємства. Проаналізовано сис
тему управління діловою репутацією підприємства в розрізі її структурних елементів.
In article the current state, factors of development and a problem of functioning of rating agencies
in Ukraine are designated. The essence of the concepts "rating', "rating of business reputation",
"rating system", "rating infrastructure", "subjects of rating", "objects of rating", "market of rating
products and services", "rating product", "rating service", "rating environment", "reputation
environment", "system of management of business reputation of the enterprises", "rating
managements" is opened. It is investigated rating system as an element reputation environments of
the enterprise. Classification of ratings of the enterprises is given. The principles, functions and
features of ratings of business reputation of the enterprises are defined. It is opened advantages
and shortcomings of reputation ratings of the enterprises. The main functions and the principles of
rating management of business reputation of the enterprise are investigated. The control system of
business reputation of the enterprise in a section of its structural elements is analysed.
Ключові слова: рейтинг, рейтинг ділової репутації, рейтингова система, рейтингова інфраструкту$
ра, ринок рейтингових продуктів та послуг, рейтингове середовище, репутаційне середовище, рейтин$
гове управління, cистема управління діловою репутацією підприємств.
Key words: rating, rating of business reputation, rating system, rating infrastructure, market of rating products
and services, rating environment, reputation environment, rating managements, system of management of business
reputation of the enterprises.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах зростання вимог до якості та ефективності
управління діловою репутацією підприємства все
більшої актуальності і значущості набувають рейтингові
інструменти впливу, зокрема рейтинги ділової репутації,

розробниками яких здебільшого є рейтингові агентства.
Попри те, що діяльність рейтингових агентств супровод!
жується значними ризиками, потребує кваліфікованих
кадрів і PR ресурсів, потужних фінансових витрат та
інвестицій у розвиток, вимагає чіткого дотримання ме!
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тодик та процедур у країнах з розвиненою ринковою
економікою цей вид бізнесу набуває активного розвит!
ку, а попит на рейтингові продукти зростає. У світі за!
реєстровано більше ста рейтингових агентств (РА) [1],
у тому числі вже нині три основних міжнародних агент!
ства!монополісти представлені в Україні (Moody's, Fitch
Ratings и Standard & Poor's). Між тим, кількість вітчиз!
няних агентств, що проводять рейтингові оцінки ком!
паній, є порівняно незначною ("Рейтингове агентство
"ІВІ — Рейтинг", "Рюрік", "Рейтингове агентство "Екс!
перт — Рейтинг", "Кредит!Рейтинг", "Українське кре!
дитно!рейтингове агентство", "РА "Стандарт Рейтинг"
[2]). Однак серед них агентств, загальновизнаних міжна!
родною спільнотою, взагалі немає.
Одним з найбільш відомих рейтингів є World's Most
Admired Companies, який розраховується раз в рік
Міжнародним Інститутом Репутації та публікується жур!
налом Fortuneі World's Most Reputable Companies
(Forbes). В Україні вже більше десяти років журнал
"Компаньйон" спільно з компанією UMP проводить які!
сне дослідження, що базується на експертних оцінках
топ!менеджерів компаній великого та середнього бізне!
су під назвою "10 Компаній, що надихають" [12]. З 2008
р. компанія Reputation Capital, застосовуючи методику
Rep Trak™ [11], оголошує результати спеціалізованого
дослідження рівня репутації найбільших українських
компаній, а саме: "Найшановніші компанії України" (The
Ukraine's Most Reputable Companies). Галузеві рейтин!
ги репутації підприємницьких структур активного роз!
витку набули переважно у банківському та страховому
секторах національної економіки.
Проте в контексті останніх подій (вхід України у
СОТ, підписання угоди про асоціацію з ЄС, імплемента!
ція рекомендацій Базельського комітету з питань нагля!
ду, посилення процесів глобалізації економіки тощо)
проблема створення і розвитку рейтингових агентств в
Україні актуалізувалася і це обумовлено низкою при!
чин.
По!перше, при виході підприємств на фондові біржі
(IPO), а також участі у міжнародних тендерах та кон!
курсах все частіше враховується наявність високого або
принаймні допустимого рівня рейтингової оцінки, тоб!
то рейтинг є важливим індикатором доступу підприєм!
ства на міжнародні ринки капіталу.
По!друге, результат рейтингового оцінювання є од!
ним із критеріїв ризик!менеджменту підприємницької
структури, який враховується інвесторами, банками!
кредиторами, міжнародними компаніями, інститутами
спільного інвестування тощо як передумова благополуч!
ної співпраці.
По!третє, рейтингування підприємства є взаємо!
вигідним процесом для декількох сторін, зокрема:
рейтингове агентство одержує прибуток, оскільки це
платна послуга; підприємству присвоюється відпові!
дний рівень рейтингу, який як елемент підвищення не!
цінової конкуренції підприємства дає йому додаткові
можливості та переваги на ринку, а з іншого боку, де!
тальне вивчення рейтингового звіту є підставою для
внесення коректив у процес управління та усунення
слабких сторін підприємницької діяльності; стейкхол!
дери отримують можливість обирати підприємства з
вищим рівнем ділової репутації, тим самим мінімізу!
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ючи власні ризики у процесі побудови економічних
стосунків.
По!четверте, рейтинги є потужним інструментом
оцінювання ризиків підприємницької діяльності та еле!
ментом зовнішніх комунікацій, що використовується з
метою розвитку клієнтських відносин, покращення по!
зицій на ринку, підвищення іміджу підприємства, підси!
лення бренду та оптимізації загалом ділової репутації
підприємства.
Проте сьогодні в Україні розвиток рейтингової ді!
яльності гальмує низка проблем, зокрема:
— непрозорість та методологічні недоліки процесу
складання рейтингів;
— відсутність єдиної методики проведення рейтин!
гування та неспівставність шкали оцінювання резуль!
татів рейтингу різними агентствами;
— недосконалість нормативно!правового забезпе!
чення рейтингової діяльності, зокрема відсутність юри!
дичної відповідальності рейтингових агентств за якість
проведеного ними оцінювання;
— низький рівень ділової репутації та довіри до рей!
тингових агентств;
— відсутність ефективного механізму державного
регулювання рейтингової діяльності;
— наявність недобросовісної конкуренції на ринку
рейтингових продуктів та послуг;
— відсутність розроблених державних та внутрішніх
механізмів мотивації для підприємств, що планують
одержати рейтингову оцінку;
— слабкий рівень розвитку рейтингової інфраструк!
тури тощо.
З огляду на вищесказане, в умовах сучасного роз!
витку підприємницьких структур, вважаємо актуальним
дослідження рейтингів як важливого напряму підвищен!
ня ефективності управління діловою репутацією під!
приємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Сутність рейтингів та особливості рейтингового уп!
равління досліджено у працях таких вітчизняних та іно!
земних вчених, як: Богатов О., Букша К., Дуканич Л.,
Залєтов О., Конигін А., Логвиненко Ю., Лубчук І., Ли!
сенко Ю., Ляшенко В., Незнамова А., Новиченокова Л.,
Нусінова О., Панухник Я., Петренко В., Пластун О., Ско!
белев В., Цибульська Н. та інші. Проте на сьогодні за!
лишається дискусійним трактування поняття "рейтинг
ділової репутації", не визначено місце та роль репута!
ційних рейтингів у загальній системі рейтингів, не роз!
крито взаємозв'язок рейтингів з діловою репутацію під!
приємств. При цьому потребують подальшого дослі!
дження інструменти та механізми підвищення ефектив!
ності рейтингового управління діловою репутацією
підприємств з врахування передового світового досві!
ду.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розвиток теоретичних основ дослід!
ження сутності рейтингів ділової репутації підприємств,
а також визначення місця та ролі репутаційних рейтингів
у системі управління діловою репутацією підприємства.

Інвестиції: практика та досвід № 2/2015
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Таблиця 1. Класифікація рейтингів підприємств
Класифікаційна ознака
за широтою охоплення дослідження
за системою оцінювання
за видами суб’єктів оцінювання
за кількістю досліджуваних параметрів
за предметною сферою оцінювання
за ступенем прозорості
за джерелами опрацювання інформації
за типом власності

Вид рейтингу
міжнародні, національні, обласні, галузеві
номерні, бальні, регресивні, індексні
банківські, страхові, кредитні, інвестиційні
вузькоспеціалізовані, універсальні
екологічні, економічні, політичні, соціальні та ін.
відкриті, закриті
бухгалтерські, експертні, змішані
державні, недержавні

Джерело: [15, с. 88].

Для досягнення поставленої у статті мети необхідно роз!
в'язати такі завдання: окреслити сучасний стан, чинни!
ки розвитку та проблеми функціонування рейтингових
агентств в Україні; розкрити теоретичні аспекти дослід!
ження сутності рейтингів ділової репутації підприємств;
дослідити рейтингову систему як елемент репутаційно!
го середовища підприємства; проаналізувати систему
управління діловою репутацією підприємства в розрізі
її структурних елементів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розкриємо сутність поняття "рейтинг ділової репу!
тації" як окремого різновиду рейтингів, та його місця у
рейтинговій системі. Для цього розглянемо наявні у на!
уковій літературі визначення поняття "рейтинг".
Термін "рейтинг" походить від англійського слова
"rating", що у перекладі означає "оцінка", "оцінюван!
ня", "віднесення до розряду, категорії" [3, с. 771].
До вікіпедичних визначень поняття "рейтинг" на!
лежать такі [6]: 1) це числовий або порядковий показ!
ник успішності або популярності, який відображає важ!
ливість або вплив певного об'єкта або явища; 2) віднос!
ний показник надійності ділового партнера, банку,
страхової компанії тощо. Якщо рейтинг визначати як
показник надійності, наприклад, ділового партнера, то
можемо стверджувати про близькість цього поняття до
поняття "ділова репутація", оскільки надійність діло!
вого партнера реалізується шляхом дотримання су!
б'єктом своїх зобов'язань перед контрагентам, а це
вже є елементом формування ділової репутації.
На думку В. Ляшенка, рейтинг — це "оцінка позиції
об'єкту, що аналізується за шкалою показників. Він
дозволяє встановити на відповідну дату положення
учасників фондового ринку, виявити їх місце серед
інших учасників у відповідності з наступними ознака!
ми: фінансовий стан, стійкість, активність, ринкова
позиція. Отже, рейтинг — це орієнтир для учасників
ринку, на основі якого обирається стратегія поведін!
ки" [4, с. 22]. У цьому визначенні автор розглядає рей!
тинг як оцінку чи орієнтир та наголошує на необхід!
ності використання алгоритму інтерпретації показників
розрахунку рівня рейтингу, його шкали. Однак важли!
во акцентувати увагу на тому, що кінцевий результат
рейтингування повинен мати чітку і зрозумілу шкалу
для аналізу встановленого рейтингового рівня.
Залєтов О. вважає, що "поняття рейтинг (з англ.
"to ratе" — "оцінювати, визначати клас") означає
кількісну або якісну оцінку рівня визнання або авто!
ритету; показник кредитоспроможності позичальника,
тобто за допомогою рейтингу в стислій формі надаєть!

ся вичерпна інформація про його надійність" [5, с. 44].
На нашу думку, рейтинг повинен включати не лише
кількісну, або якісну оцінку діяльності підприємства, а
комплексно охоплювати підприємницьку діяльність
суб'єкта, використовуючи для рейтингування як
кількісне, так і якісне оцінювання показників.
Згідно, визначення І. Тиркала, рейтинг — "це про!
цес кількісного вимірювання чи оцінки, що дають змо!
гу порівняти певну виміряну кількість чи вартість з кри!
терієм чи стандартом певного класу, розряду або ран!
гу" [8, с. 171]. Ми в деякій мірі погоджуємося з визна!
ченням І. Тиркала та вважаємо, що рейтинг передба!
чає складний багатоетапний процес розрахунку з чітко
вираженою кінцевою ознакою порівнюваності.
М. Парасій!Вергуненко ствержує, що рейтинг бан!
ку — це "метод порівняльної оцінки діяльності кількох
банків" [9, с. 198]. У свою чергу І. Лютий та О. Юрчук
пропонують розглядати рейтинг банку як "певні комп!
лексні характеристики однорідних елементів економі!
чної системи (банків), які розраховуються на основі
вибраних показників і відповідно до прийнятої мето!
дики та відображають місце (рейтинг) кожного з еле!
ментів щодо інших елементів цієї системи" [10, с. 42].
Ми підтримуємо позицію авторів, оскільки для групи
однорідних економічних суб'єктів можна обрати
чіткішу методику розрахунку рейтингу, яка буде вра!
ховувати усі особливості функціонування обраних для
рейтингування елементів економічної системи, що в
результаті дасть можливість одержати рейтинг з
більшим рівнем об'єктивності.
Наведені вище визначення засвідчують, що на сьо!
годні не існує єдиного трактування поняття "рейтинг".
Це поняття у науковій літературі тлумачать як метод,
показник, індикатор, процес, характеристику, проте
більшість дефініцій зводиться до оцінки.
На нашу думку, рейтинг ділової репутації підприє!
мства — це результат оцінювання кількісних та якіс!
них характеристик ділової репутації підприємства, що
здійснюється суб'єктами рейтингування у відповідності
з обраною рейтинговою методикою з метою визначен!
ня позиції певного підприємства щодо інших суб'єктів
господарювання. Тобто ми наголошуємо на тому, що
рейтинг ділової репутації є вже кінцевим результатом
рейтингування підприємства. У випадку якщо суб'єктом
рейтингування виступає уповноважений інститут (РА),
то рейтингування доцільно розглядати як процес виз!
начення рейтингу ділової репутації, що починається від
моменту звернення підприємства до суб'єкта рейтин!
гування до присвоєння відповідного рівня рейтингу
ділової репутації, його моніторингу, оновлення чи
відкликання. Проте суб'єктами рейтингування нерідко
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Рейтингова система

Суб’єкти рейтингування
Об’єкти рейтингування
Рейтингова інфраструктура
Ринок рейтингових продуктів і послуг

Рейтингове середовище

Рейтинг
підприємства

Цінність для:
1. Партнерів
2. Інвесторів

Рейтинг
ділової репутації
підприємства

3. Клієнтів
4. Працівників
5. Суспільства
6. Інших
стейкхолдерів

принципи

функції
Ділова репутація
підприємства

Гудвіл

Стейкхолдери:
1. Партнери
2. Акціонери
3. Інвестори
4. Клієнти
5. Конкуренти
6. ЗМІ
7. Органи державної
та місцевої влади
9. Громадські
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Репутаційне середовище
Рис. 1. Рейтингова система як елемент репутаційного середовища підприємства
Розробка автора.

виступають також особи чи організації, які проводять
рейтингування не на договірній основі. Зокрема до ка!
тегорії таких суб'єктів рейтингування можемо включи!
ти рейтинги ділової репутації (незалежні чи "під замов!
лення"), що розраховані та опубліковані вітчизняними
чи іноземними соціологами, маркетологами, журналі!
стами, групами експертів, впливовими політиками, еко!
номістами, державними діячами, конкурентами, діло!
вими виданнями тощо.
Рейтинги ділової репутації підприємств нероздільно
пов'язані з іншими видами рейтингів. Наведені у таблиці
1 рейтинги підприємств, зокрема, банківські, страхові,
кредитні, інвестиційні рейтинги не можна вважати репу!
таційними, проте кожен з цих рейтингів має безпосе!
редній вплив не тільки на ділову репутацію підприємства,
а й на місце підприємства у репутаційному рейтингу.
Панухник Я., аналізуючи різноманітні рейтинги,
зазначає, що "всі вони тією чи іншою мірою характе!
ризують ділову репутацію компанії або визначають
критерії, які на неї впливають" [15, с. 88]. У зв'язку з
цим, ми вважаємо, що доцільно розглядати рейтинг
ділової репутації підприємства як складовий елемент
рейтингової системи. Водночас рейтингова система є
вагомим елементом репутаційного середовища підпри!
ємства.
На нашу думку, рейтингова система — це су!
купність суб'єктів, об'єктів рейтингування, рейтингової
інфраструктури та ринку рейтингових продуктів і по!
слуг, що взаємодіють між собою у рейтинговому се!
редовищі з метою здійснення рейтингової діяльності
(рис. 1).
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Суб'єкти рейтингування — це рейтингові агентства,
держава через уповноважені нею органи, окремі орга!
нізації, особи чи групи осіб, які є розробниками рей!
тингових продуктів та послуг на договірній або не на
договірній основі. Об'єктом рейтингування є підприє!
мницька діяльність.
Під рейтинговою інфраструктурою ми розуміємо
сукупність елементів, що формують інформаційне, ме!
тодичне, наукове, кадрове та законодавче забезпечен!
ня ефективного функціонування суб'єктів рейтингуван!
ня.
У свою чергу, ринок рейтингових продуктів та по!
слуг, на нашу думку, це сукупність економічних відно!
син, що виникають у процесі формування попиту і про!
позиції на рейтингові продукти та послуги. Рейтингова
послуга — це процес визначення (моніторингу, онов!
лення, відкликання) рейтингу об'єкта рейтингування.
Рейтинговий продукт — це безпосередньо рейтинго!
вий звіт.
Поняття "рейтингове середовище" доцільно розг!
лядати як сукупність відносин, що виникають у процесі
взаємодії підприємства з суб'єктами рейтингування та
інститутами рейтингової інфраструктури на ринку рей!
тингових продуктів та послуг.
На нашу думку, рейтингова діяльність передбачає
збір, аналіз і систематизую інформації про об'єкт рей!
тингування з метою підготовки, присвоєння, моніто!
рингу, оновлення чи відкликання відповідного рівня
рейтингу.
Проаналізувавши рисунок 1 зробимо висновок, що
чим вищий рейтинг підприємства встановлює суб'єкт
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рейтингування (зокрема, РА), тим вищий, відповідно,
рівень ділової репутації підприємства. Тобто зростає
цінність підприємства для різних груп стейкхолдерів і
водночас підвищується його ринкова вартість (гудвіл).
Проте існує і зворотній зв'язок, складові елементи
ділової репутації є важливими критеріями оцінювання
рівня рейтингу підприємства. Тобто позитивна ділова
репутація підприємства дає можливість присвоїти йому
високий рівень рейтингу, а це у свою чергу знову ж
підвищує рівень ділової репутації та покращує місце
підприємницької структури у репутаційному рейтингу.
Отже, можна стверджувати про прямий зв'язок між
рейтингом підприємства (у т. ч. рейтингом ділової ре!
путації) і рівнем його ділової репутації.
До основних принципів рейтингів ділової репутації
підприємств належать:
— комплексність — проведення загального і ба!
гатоаспектного аналізу ділової репутації підприєм!
ства;
— об'єктивність — чітке дотримання методики рей!
тингування (показників, процедур, шкали вимірюван!
ня);
— прозорість — відображення правдивого стану
підприємницької діяльності;
— публічність — використання відкритих джерел
інформації щодо діяльності підприємства та поширен!
ня даних про рейтинг (за згодою клієнта);
— надійність — високий рівень ділової репутації
рейтингового агентства, що свідчить про можливість
довіри з боку громадськості до результатів рейтингу!
вання;
— вимірюваність — використання якісних та кіль!
кісних показників підприємницької діяльності у процесі
розрахунку рівня рейтингу;
— порівнюваність — можливість порівняти резуль!
тати рейтингування обраного економічного суб'єкта з
еталонним значенням чи рейтингами інших елементів
економічної системи.
На нашу думку, рейтинги ділової репутації під!
приємств виконують такі функції:
— аналітичну (слугують інформаційною базою для
аналізу ділової репутації підприємств та національної
економіки загалом);
— конструктивну (забезпечують можливість по!
рівняння та оцінювання ділової репутації підприємств
шляхом подолання асиметрії інформації між підприє!
мством та іншими стейкходерами з метою спрощення
процедури прийняття рішень);
— контрольну (надають можливість органам дер!
жавної і місцевої влади та управління посилити конт!
роль за підприємствами з низьким рівнем ділової ре!
путації та підвищити підприємницьку дисципліну);
— комунікаційну (є інструментом поширення
інформації про рівень ділової репутації серед зацікав!
лених осіб);
— координаційну (сприяють інформаційному за!
безпеченню ризик!менеджменту з метою підвищення
ефективності діяльності підприємства).
Отже, функціональними особливостями рейтинго!
вих оцінок ділової репутації підприємства є [13, с. 84]:
цільове формування рейтингу; виділення і врахування
сукупності критеріїв та чинників; формування рейтин!

гу як комплексного (агрегованого) оцінювання, що
розраховується на основі сукупності критеріїв та чин!
ників; експертний характер оцінювання початкових
складових рейтингу; наявність чіткої процедури роз!
рахунку рейтингу.
Надання рейтингових послуг та, як наслідок, при!
своєння певного рівня рейтингу ділової репутації для
підприємства має низку переваг: розширення досту!
пу підприємства до міжнародних ринків капіталу
(можливість котирування акцій на фондових біржах,
залучення інвестиційних коштів, одержання кредитів
з нижчим рівнем процентної ставки тощо); підвищен!
ня цінності суб'єкта підприємництва та збільшення до!
віри до підприємства з боку зацікавлених осіб; зрос!
тання ділової репутації підприємства перед клієнта!
ми, працівниками, конкурентами, акціонерами, інве!
сторами вітчизняними та іноземними партнерами,
контролюючими органами тощо; удосконалення ри!
зик!менеджменту підприємства внаслідок врахуван!
ням результатів рейтингу; посилення конкурентних
переваг підприємства на ринку (наприклад, додаткові
переваги надаються підприємству при участі у дер!
жавних та комерційних тендерах); формування інфор!
маційної бази підприємства для проведення конкурен!
тного аналізу.
До недоліків репутаційних рейтингів підприємств
належить: надання неправдивої чи неповної інформації
для визначення рейтингу підприємства; допущення по!
хибок при визначенні якісних та кількісних показників
діяльності підприємства; суб'єктивність, низький рівень
професіоналізму аналітиків, які проводять рейтингу!
вання; неадекватність рейтингів (можливість впливу на
результати рейтингування третіх осіб, зокрема конку!
рентів); значна вартість рейтингових послуг; тривалість
процесу визначення рівня рейтингу та, як наслідок, не!
вчасність оприлюднення результатів рейтингування;
одержання рейтингу від рейтингового агентства з низь!
ким рівнем ділової репутації.
З позиції використання рейтингу з метою впливу
на рівень ділової репутації підприємства, рейтинг доц!
ільно розглядати як технологію підвищення ділової ре!
путації. З іншого боку, репутаційний рейтинг є також
вагомим інструментом рейтингового управління
підприємством. На думку О.І. Богатова, Ю.Г., Лисенка
та В.Л. Петренка рейтингове управління — це "метод
управління, котрий грунтується на рейтинговій оцінці
в процесі аналізу, контролю, обліку, прогнозування та
регулювання діяльності економічної системи. Відпо!
відно рейтинг, будучи втіленням управлінської функції
аналізування та грунтуючись на принципі відповідності
діяльності економічної системи великій сукупності
різноспрямованих критеріїв, є максимально укрупне!
ним результатом багатофакторного економічного ана!
лізу" [16, с. 42]. Ми не погоджуємось із трактуванням
рейтингового управління як методу управління, а рей!
тингу як управлінської функції та вважаємо, що рей!
тингове управління підприємств доцільно розглядати
як сукупність заходів впливу на діяльність підприєм!
ства з використанням рейтингу як інструмента реалі!
зації основних функцій управління — аналізу, плану!
вання, організації, мотивації, прогнозування та конт!
ролю.
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Система управління діловою репутацією підприємства

Механізм
управління

Цілі і
принципи
управління

Методи
управління

Організація
управління

Суб’єкти
управління

Об’єкти
управління

Функції
управління

Рис. 2. Система управління діловою репутацією підприємств (СУДРП)
Джерело: [19, c. 39].

Отже, за нашим підходом, основними функціями
рейтингового управління діловою репутацією підприє!
мства є:
— аналіз (рейтинги використовуються для дослід!
ження основних кількісних та якісних показників діяль!
ності підприємства та є джерелом інформації для прий!
няття рішень щодо поточної чи перспективної підприє!
мницької діяльності);
— планування (присвоєння рейтингу є складовим
елементом стратегічних заходів підприємства розроб!
лених на певний період часу);
— організація (рейтингування здійснюється шля!
хом використання власних ресурсів підприємства
(внутрішнє) або через залучення рейтингових агентств
(зовнішнє));
— мотивація (основним стимулом використання
рейтингів у процесі управління є одержання додатко!
вих переваг та можливостей на ринку);
— прогнозування (використання економіко!мате!
матичного моделювання, зокрема кореляційно!регре!
сійного аналізу для визначення рівня рейтингу підприє!
мства у майбутньому);
— контроль (чітке дотримання методики розрахун!
ку рейтингу).
Рейтингове управління входить до системи управ!
ління діловою репутацією підприємства як її складо!
вий елемент, точніше як метод управління. Система уп!
равління діловою репутацією підприємства — це су!
купність елементів, що перебувають у постійному взає!
мозв'язку та беруть участь в управлінні діловою репу!
тацією підприємства. Система управління діловою ре!
путацією підприємства включає об'єкти управління,
суб'єкти управління, механізм управління, функції уп!
равління, організацію управління, цілі і принципи уп!
равління, методи управління (рис. 2).
Об'єкти управління діловою репутацією підпри!
ємств (ОУДРП) можна розглядати за різними підхода!
ми в залежності від трактування поняття "ділова репу!
тація підприємства". ОУДРП, за першим підходом, —
це групи стейклохлдерів, які формують думку про
діяльність підприємства; за другим підходом — це
складові елементи ділової репутації підприємства, на
які спрямований керуючий вплив суб'єктів управління.
Суб'єкти управління діловою репутацією підприє!
мства (суб'єкти УДРП) — це особи чи інститути, що ух!
валюють управлінські рішення, здійснюють органі!
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заційні заходи, контролюють процес управління та
відповідають за ефективність управління діловою ре!
путацією. До суб'єктів УДРП належать: керівники, зас!
новники, акціонери підприємства, топ!менеджери, дер!
жавні органи, консалтингові компанії, інтернет!ком!
панії (управління репутацією в інтернеті — SERM), рей!
тингові агентства.
Механізм управління діловою репутацією під!
приємств (МУДРП) — це сукупність форм, методів та
інструментів, що використовуються у підприємницькій
діяльності для утримання чи підвищення рівня діло!
вої репутації. МУДРП є найбільш динамічною скла!
довою системи управління діловою репутацією, оск!
ільки підлягає постійній модифікації під впливом дії
економічних, соціальних, нормативно!правових та
інших чинників репутаційного середовища підприєм!
ства.
Репутаційне середовище підприємства — це су!
купність умов, чинників та взаємозв'язків підприємства
з усіма стейкхолдерами, які впливають на формуван!
ня ділової репутації в процесі підприємницької діяль!
ності і можуть приносити додаткову цінність для
підприємства та зацікавлених осіб. Репутаційне сере!
довище впливає на ефективність функціонування
СУДРП. Чим менше "збурень" у репутаційному сере!
довищі підприємства, тим стабільніше працює МУДРП,
а отже, і СУДРП.
До цілей управління діловою репутацією підприє!
мства належить, як правило, покращення окремих
складових елементів ділової репутації (професійний
авторитет, престиж, статус, нематеріальні активи, па!
тенти, гудвіл, торговельні марки, ноу!хау, бренд,
торговельна марка, корпоративний стиль, корпора!
тивні стандарти, соціальна відповідальність бізнесу,
благочинність, соціальна звітність, меценатство,
рейтингові оцінювання, кредитні історії, портфоліо
проектів, ділові зв'язки, управлінські навики тощо),
що досягається шляхом реалізації таких цілей як:
вихід на нові ринки збуту, співпраця з компаніями з
високим рівнем ділової репутації, збільшення асор!
тиментного ряду та покращення якості продукції,
стимулювання збуту, соціально відповідальний стиль
ведення бізнесу, інноваційність підприємницької
діяльності, підвищення рівня корпоративного управ!
ління, присвоєння високого рівня рейтингу, ефектив!
на реклама тощо.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Управління діловою репутацією підприємства
(УДРП) доцільно здійснювати на основі таких прин!
ципів [розроблено автором на основі джерела 19, c.
45—46]:
— цілеспрямованість — чітке визначення цілей уп!
равління діловою репутацією;
— соціальна орієнтація — важливими напрямами
УДРП повинно бути покращення соціальної відпові!
дальності бізнесу та корпоративної культури підприє!
мства;
— послідовність — дотримання у строгій послідов!
ності усіх етапів процесу УДРП;
— системність — дослідження СУДРП як єдиного
цілого, де усі елементи перебувають у тісній взаємодії
та взаємозв'язку;
— принцип узгодженості — відповідність цілей,
способів та результатів УДРП одне одному і загаль!
ним цілям функціонування підприємства;
— динамічність — вчасне коригування МУДРП на
зміни у репутаційному середовищі підприємства;
— єдність теорії і практики — відповідність теоре!
тичного інструментарію СУДРП практичним потребам
підприємницької діяльності;
— розподіл управлінських функцій — закріплен!
ня за відповідальними особами певних функцій управ!
ління діловою репутацією;
— поєднання матеріальних і моральних стимулів
— розроблення матеріальних та моральних заохочень
підвищення ефективності управління діловою репута!
цією як на рівні керівників підприємств, так і на рівні
держави;
— безперервність і надійність — УДРП повинно
проводитись безперервно та з мінімальними репутац!
ійними ризиками;
— функціональної повноти — наявність усіх необ!
хідних елементів СУДРП в потрібних пропорціях;
— функціональності — пристосованість структу!
ри СУДРП до основних цілей її функціонування, а не
навпаки.
Важливе місце у СУДРП займають функції управ!
ління. Виділимо загальні (стратегічний маркетинг,
аналіз, планування, регулювання, стимулювання,
контроль, прогнозування) та спеціальні функції (уп!
равління репутаційними ризиками, управління репу!
таційним середовищем). За допомогою методів
УДРП реалізовуються вище наведені функції управ!
ління. У відповідності до способу впливу на елемен!
ти СУДРП виокремимо адміністративні та економічні
методи. Адміністративні методи УДРП — це спосо!
би за допом огою яких керівники та акціонери
підприємства впливають на відповідалиних за про!
цес управління діловою репутацією осіб. До таких
методів належать: "накази, розпорядження, норма!
тиви, інструкції, положення, правила, постанови, які
організаційно регламентують діяльность підлеглих
осіб і є обов'язковими до виконання" [19, c. 55]. Еко!
номічні методи використовуються з метою підвищен!
ня ефективності механізму управління діловою ре!
путацією шляхом непрямого впливу на СУДРП через
економічні інструменти (дотації, заохочення, суб!
сидії, прибуток, процентна ставка, податкові пільги
тощо).

ВИСНОВКИ
Отже, існує тісний зв'язок між рівнем ділової ре!
путації підприємства, його рейтингом, ринковою варт!
істю та цінністю для стейкхолдерів. Рейтинги займа!
ють важливе місце у системі рейтингового управління
підприємства, оскільки є інструментом реалізацій та!
ких функцій управління як аналіз, організація, моти!
вація, планування, прогнозування та контроль. На!
явність репутаційного рейтингу у підприємства свідчить
про прозорість і відкритість його діяльності та забез!
печує додаткові можливості на ринку. Попри те, що на
сьогодні вітчизняна рейтингова система перебуває на
стадії розвитку, підприємницькі структури все частіше
звертаються за послугами рейтингових агентств з ме!
тою складання рейтингу та його моніторингу, що
свідчить про перспективи розвитку рейтингу як інстру!
мента системи управління діловою репутацією
підприємств. Розглянуті вище складові елементи сис!
теми управління діловою репутацією підприємств є
своєрідним науково!категоріальним апаратом для по!
дальшого дослідження особливостей, закономірнос!
тей та перспективних напрямів розвитку репутаційно!
го менеджменту в Україні.
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FEATURES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF KHARKIV REGION UNDER CONDITIONS
OF MODERN CRISIS
У статті досліджуються особливості зовнішньоекономічної діяльності Харківської області в
умовах сучасної кризи. Проаналізовано товарну та географічну структуру зовнішньої торгівлі
країни в цілому та області зокрема. З метою дослідження товарної структури розглянуто по
казники сировинного та технологічного експорту. Стверджується, що товарна структура екс
порту Харківської області є більш прогресивною, ніж структура України в цілому. Ефективність
оцінена за допомогою сальдо зовнішньої торгівлі. Констатується, що в поточному році сальдо
стало позитивним, а отже, ефективність зовнішньої торгівлі підвищилась. При аналізі геогра
фічної структури зроблено висновок, що зовнішня торгівля області з країнами Європи, Азії та
Америки є неефективною. З метою збільшення експорту до європейських країн пропонується
використовувати спеціально створені інформаційні ресурси.
Particular features of foreign economic activity of Kharkiv region under conditions of modern crisis
are investigated in the article. Commodity and geographic structures of foreign trade are analyzed.
Indicators of raw materials and technological exports are examined in order to investigate the
commodity structure. It is considered that the commodity structure of Kharkiv region exports is more
progressive than the structure of Ukraine as a whole. The efficiency estimated by the foreign trade
balance. It is stated that the balance has became positive in recent year, consequently the efficiency
of foreign trade has increased. It is concluded that foreign trade of Kharkiv region with Europe, Asia
and America is ineffective. It is proposed to use a specially created information resources in order to
increase exports to European countries.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, прямі іноземні інвестиції, сальдо зовнішньої торгівлі,
сировинний експорт, технологічний експорт.
Key words: foreign economic activity, foreign direct investment, balance of trade, raw materials exports,
technological exports.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Економіка України на сучасному етапі розвитку
зіштовхнулась із такими проблемами, як зниження кур!
су національної валюти, скорочення золотовалютних
резервів, підвищення банківських ставок тощо. Біль!

шість економістів сходяться на думці, що розв'язати
зазначені труднощі можна за рахунок припливу інозем!
ного капіталу, а точніше, прямих іноземних інвестицій,
оскільки саме вони надходять на довгостроковій основі,
приносячи з собою нові технології та підвищуючи про!
дуктивність праці на підприємствах. Разом із тим,
дослідники відзначають, що, незважаючи на декларації
політичних діячів та певні практичні кроки, іноземні інве!
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Товарна структура експорту за 2013 рік,
тис. дол.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливе значення для оцінки ефектив!
ності зовнішньоекономічної діяльності має
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
17570747,8
61642,9
аналіз товарної структури експорту. Для на!
шого дослідження скористаємось висновка!
XVI. Машини, обладнання та механізми;
6975000,3
581450,8
електротехнічне обладнання
ми Н. Черкас, які вона зробила в своїй ро!
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні
3344025,0
120680,0
боті "Технологічний експорт і динаміка еко!
апарати, плавучі засоби
номічного зростання в Україні" [10]. Найваж!
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
296264,1
100003,3
ливішими є два з них: по!перше, "технологіч!
Усього
63312022,1
1987301,6
ний експорт є вагомим рушієм економічного
зростання в Україні на противагу експорту си!
Джерело: [5; 9, с. 235].
ровини" і, по!друге, "експорт сировини обме!
стори практично не вкладають кошти в Україну. Більше жує технологічний експорт" [10, с. 24—25]. Додамо та!
того, в останній час спостерігається скорочення інвес! кож, що показник технологічного експорту розрахо!
тицій. Так, нещодавно американська Chevron відмови! вується як сума наступних груп митної статистики Ук!
лась від проекту в Україні. Про масштабність втрат раїни: XVI "Машини, обладнання та механізми; елект!
свідчить той факт, що тільки за перші три роки ця ком! ротехнічне обладнання", XVII "Засоби наземного транс!
панія була готова вкласти в Івано!Франківську область порту, літальні апарати, плавучі засоби" та XVIII "При!
350 мільйонів доларів, що, за оцінками фахівців, скла! лади та апарати оптичні, фотографічні". До сировинно!
дає близько половини інвестицій, які ця область одер! го експорту відноситься XV група митної статистики "Не!
жала за 20 років [4]. У таких умовах надходження ва! дорогоцінні метали та вироби з них".
люти має бути збільшено за рахунок зростання експор!
Для порівняння структури експорту України в ціло!
ту. Разом із тим, заходи, які в короткостроковій перс! му та Харківської області зокрема розглянемо дані, на!
пективі сприяють вирішенню цієї задачі, можуть закла! ведені Державною службою статистики України (табл.
сти підгрунтя для майбутніх кризових явищ, пов'язаних 1).
із негативною географічною та товарною структурою
Відповідно до наведених в таблиці даних, техноло!
зовнішньоекономічної діяльності.
гічний експорт України в 2013 році становив 10615289,4
тисячі доларів, тобто 16,77 % загального експорту. У
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
цей же час обсяг сировинного експорту був в 1,7 рази
І ПУБЛІКАЦІЙ
більше: його питома вага сягала 27,75 %. Ситуація в
Проблемами зовнішньоекономічної діяльності тра! Харківській області істотно відрізнялась, оскільки тут
диційно займаються такі відомі українські економісти, структура експорту значно краще. Питома вага техно!
як А.П. Гайдуцький, А.П. Голіков, М.І. Дідківський, логічного експорту (802134,1 тисячі доларів) у загаль!
Ю.Г. Козак, А.І. Кредісов, А.П. Румянцев, І.Ю. Сівачен! ному експорті області дорівнювала 40,36 %, тоді як
ко, В.С. Стельмах, Н.М. Тюріна, О.В. Шкурупій та інші. сировинного експорту — лише 3,1 %. Варто зазначити,
Серед останніх робіт найбільш цікавими є стаття П.І. Гай! що такі пропорції експорту Харківської області не по!
дуцького "Невесела ейфорія зовнішньої торгівлі", у якій в'язані з його низьким абсолютним значенням: частка
автор аналізує зміни в експорті та імпорті України про! загального експорту області в сукупному експорті краї!
тягом останнього року, та спільна публікація А.І. Єрьо! ни дорівнює 3,14 %, а технологічного — 7,45 % (від
менко і Г.М. Кобаля, присвячена з'ясуванню причин технологічного експорту країни).
відтоку прямих іноземних інвестицій з нашої країни.
У кризовому 2014 році ситуації істотно не змінилась
Разом із тим наразі недостатня увага у наукових видан! (табл. 2).
нях приділяється змінам у зовнішньоекономічній діяль!
Виходячи з даних таблиці 2, технологічний експорт
ності окремих регіонів в умовах сучасної кризи.
України за перші десять місяців 2014 року становив
6464391,7 тисяч доларів, тобто 14 % від усього екс!
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
порту країни; сировинний експорт — 28,73 %. У
Метою статті є оцінка ефективності змін у товарній Харківській області за цей же період технологічний
та географічній структурі експорту й імпорту Харківсь! експорт дорівнював 613703,7 тисяч доларів або 39,03
кої області протягом останнього року.
% експорту області, сировинний експорт — 2,98 %.
Україна

Харківська
область

Таблиця 2. Товарна структура експорту за січень-жовтень 2014 року, тис. дол.
Україна
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

Харківська
область

13263240,5

46882,6

4897725,5

469129,2

1347956,7

85151,1

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

218709,5

59423,4

Усього

46170289,5

1572190,2

XVI. Машини, обладнання та механізми;
електротехнічне обладнання
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні
апарати, плавучі засоби

Джерело: [6; 7].
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Таблиця 3. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області
за січень — жовтень 2014 року

Усього
Країни СНД
Інші країни світу
Європа
Азія
Африка
Америка
Австралія і Океанія

тис. дол.
США
1572190,2
998464,9
573725,3
231720,8
229677,9
82419,1
28284,5
1623,0

Експорт
у % до січня –
жовтня 2013 р.
100,4
93,5
115,3
147,1
84,1
206,6
111,6
84,5

тис. дол.
США
1571747,6
561254,8
1010492,8
452947,6
429686,5
36768,7
89836,7
695,1

Імпорт
у % до січня –
жовтня 2013 р.
81,7
79,6
83,0
73,8
97,9
132,3
65,6
185,2

Сальдо
442,6
437210,1
–436767,6
–221226,8
–200008,7
45650,4
–61552,2
927,9

Джерело: [3].

Таким чином, як у країні в цілому, так і в області зок!
рема у 2014 році питома вага технологічного експорту
зменшилась. Але темпи її падіння в Харківській області
значно менші — 3,29 %, тоді як в Україні загалом —
16,49 %.
Ефективність зовнішньої торгівлі можна оцінити
також за допомогою сальдо. Як зазначає академік
НААН, директор Інституту стратегічних оцінок при
Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна"
Павло Гайдуцький, "позитивне сальдо торгівлі має для
торговця не менш важливе значення, ніж чистий при!
буток для виробничника", додаючи: "для держави
принципове значення має ефективність зовнішньої
торгівлі (з позитивним чи негативним сальдо), бо від
цього залежать обсяги й динаміка ВВП, платіжного
балансу і надходження до бюджету" [2]. Ще одним
показником ефективності зовнішньої торгівлі є
співвідношення сальдо зовнішньої торгівлі до експор!
ту. Саме на основі цих двох показників П. Гайдуцький
грунтовно аналізує зміни, які відбулися в зовнішньо!
економічній діяльності України протягом останніх
років. У своїй статті "Невесела ейфорія зовнішньої
торгівлі" він доходить висновку, що Україна у
зовнішній торгівлі з Росією домоглася реального про!
гресу: "співвідношення негативного сальдо зовніш!
ньої торгівлі України з Росією до українського екс!
порту скоротилося з 55,7 % у 2012 році до 11,7 % в
першому півріччі 2014 року, тобто у 5 разів" [2]. У
торгівлі з країнами Європейського Союзу ситуація та!
кож покращилась, оскільки співвідношення негатив!
ного сальдо зовнішньої торгівлі України з ЄС до
відповідного експорту зменшилось до 1,8 %. Істотна
відмінність від торгівлі з Росією полягає у відсутності
сталої тенденції: ще у 2004 році сальдо зовнішньої
торгівлі з ЄС було позитивним, а починаючи з 2005
року — негативним [2]. Нарешті, особливу увагу П.
Гайдуцький приділяє торгівлі з іншими країнами,
адже, по!перше, на неї припадає близько 35 % зовн!
ішньої торгівлі і, по!друге, вона "традиційно позитив!
на й досить ефективна": у 2014 році співвідношення
позитивного сальдо до українського експорту зрос!
ло до 27,3 %. Відтак, "найменш заполітизований на!
прям зовнішньої торгівлі є економічно найефективн!
ішим" — підсумовує автор [2].
Аналогічні показники, які характеризують ефек!
тивність зовнішньоекономічної діяльності Харківської
області, можна розрахувати на основі відомостей Го!
ловного управління статистики у Харківській області
(табл. 3).

Як видно, в таблиці дані структуровані дещо інак!
ше: серед країн СНД не виділена окремо Росія, так
само не розмежована торгівля з країнами членами ЄС
та рештою європейських країн. Але, оскільки Росія
та ЄС переважають у відповідних групах, для з'ясу!
вання загальних тенденцій ці дані можуть бути вико!
ристані.
Зміни, які відбуваються в структурі зовнішньоеко!
номічної діяльності Харківської області, в основному
аналогічні загальноукраїнським. Передусім це стосуєть!
ся сальдо зовнішньої торгівлі, яке у 2014 році (за січень
— жовтень) стало позитивним. Щоправда, його відно!
шення до експорту склало лише 0,028 %. Для порівнян!
ня: за аналогічний період 2013 року цей показник ста!
новив !22,85 %. Перехід від негативного сальдо до по!
зитивного в основному пов'язаний зі скороченням
імпорту.
А от регіональна структура торгівлі області пев!
ним чином відрізняється від торгівлі країни в цілому.
Так, відношення сальдо торгівлі з країнами СНД до
відповідного експорту склало 43,79 %. З одного боку,
це відповідає загальноукраїнським тенденціям, а з
іншого — це сальдо було позитивним і в аналогічно!
му періоді попереднього року, хоча його відношення
до експорту було меншим і дорівнювало 33,97 %.
Сальдо торгівлі області з європейськими країнами за!
лишилось негативним, але його відношення до екс!
порту істотно скоротилось: з !289.62 % до !95,47 %.
Проте на відміну від сальдо України, перевищення
ім порту над ек сп ортом з алиша єть ся з нач ним.
Найбільш істотна різниця в структурі зовнішньоеко!
номічної діяльності полягає у взаємовідносинах із
рештою країн (окрім країн СНД та Європи), сальдо
торгівлі області з якими традиційно залишається не!
гативним. Хоча у січні — жовтні 2014 року його відно!
шення до експорту у порівнянні з аналогічним періо!
дом попереднього року скоротилось із !77,52 % до !
63,02 %.
Таким чином, одним із пріоритетних завдань Харкі!
вської області в сфері зовнішньоекономічної діяльності
є нарощування експорту до країн Європейського Союзу,
але його реалізації перешкоджає брак необхідної для
українських виробників інформації. Саме на цьому
чиннику зробив наголос Голова представництва ЄС в
Україні Ян Томбінські, виступаючи на бізнес!семінарі
"Євробізнес. Вихід на ринок ЄС", та порадив українсь!
ким підприємцям використовувати спеціально створені
інформаційні ресурси і намагатися знайти свою нішу на
ринку [8].
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
php/tovarna!struktura!zovnishnoi!torhivli!oblasti!shcho!
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК misiachna!informatsiia
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
8. Томбінскі: ринок ЄС відкритий, українським ком!
Внаслідок сучасної кризи зовнішньоекономічна
діяльність України зазнала істотних змін. Передусім це
проявилось у значному скороченні імпорту. Відбулись
також якісні зміни: скоротилась питома вага техноло!
гічного експорту. Але темпи його падіння в Харківській
області значно менші, ніж у країні в цілому. Зросла
ефективність зовнішньої торгівлі, про що свідчить по!
зитивне сальдо торгівлі у поточному році, тоді як у ми!
нулому році воно було негативним. Але якщо для Ук!
раїни в цілому позитивне сальдо має місце у торгівлі
майже з усіма регіонами, то в географічній структурі
зовнішньої торгівлі області спостерігаються диспро!
порції. Імпорт Харківської області з країн Європи, Азії
та Америки значно перевищує експорт до них, а пози!
тивне сальдо торгівлі досягається, переважно, за ра!
хунок істотного перевищення експорту до країн СНД
над відповідним імпортом. У той же час за останній рік
відбулись позитивні зміни, пов'язані зі скороченням не!
гативного сальдо торгівлі з Європою та Америкою.
Таким чином, Харківська область має зберегти наявну
товарну структуру зовнішньої торгівлі, яка відчутно
краще загальноукраїнської, та, скориставшись надан!
ням преференцій та динамікою валютних курсів, ди!
версифікувати експорт за рахунок збільшення поста!
вок до європейських країн. Саме пошук шляхів такої
диверсифікації є найбільш актуальним напрямом дос!
ліджень у зовнішньоекономічній сфері.
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THE ECONOMY OF THE MODERN CITY: COMMODIFICATION OF HUMAN, SPACE, CULTURE
У дослідженні визначаються фактори, які забезпечують сучасним містам можливість стало
го соціальноекономічного розвитку в умовах інформаційного суспільства та постіндустріаль
ної економіки. Основною тенденцією розвитку міст визначено комодифікацію — перетворення
на товар, всіх елементів міської структури. Безпосереднього впливу відповідних процесів заз
нає перш за все людина з її потребами, мотивами, уявленнями, цілями, емоціями, знаннями і
навичками. Міський простір виступає в якості об'єкту вкладення капіталу в умовах підвищення
ступеню ентропії економічних відносин. Основним напрямом збереження та збільшення вар
тості об'єктів міської нерухомості та простору виступає девелопмент. У процесі його здійснен
ня відбувається сполучення інтересів жителів, міської влади та бізнесових кіл. Інваріантною
характеристикою успішного розвитку міст є креативність, яка полягає у спроможності громади
виробляти нові товари, технології та бізнесові ідеї.
The study determined the factors that provide modern municipality to sustainable socioeconomic
development in the information society and postindustrial economy. The main trend of urban
development defined commodification — becoming a product of all elements of the city. Direct
influence of the processes involved primarily undergoes a man with his needs, motives, beliefs, goals,
emotions, knowledge and skills. Urban space serves as the object of investment in terms of increasing
the entropy of economic relations. The main direction of preserving and increasing the value of real
estate and urban space serves development. In the process of its implementation is a combination
of interests of residents, local authorities and businesses. Invariant characteristic of successful urban
development is creativity, which is the ability of communities to produce new products, technologies
and business ideas.
Ключові слова: економіка міста, комодифікація, міський простір, девелопмент нерухомості, креа$
тивність міста, культурна економіка.
Key words: economy of the city, commodification, urban space, real estate development, creative city, the
cultural economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Місія міст в історії соціально!економічного розвитку є
безпрецедентною, вони виявилися концентрованим вира!
женням складових сторін біо!соціальної природи людини,
вміщуючи у собі всі позитивні можливості та проблеми роз!
витку людського суспільства. Саме міста слугували майдан!
чиками, на яких відбувалися базові економічні процеси:
поділ праці, формування ринків товарів, послуг, капіталу.
Діалектичний характер соціально!економічного
розвитку екстраполюється до змісту теоретико!методо!
логічних аспектів сучасної урбаністики в частині аналі!
зу взаємозв'язків та взаємного впливу між економічни!
ми процесами і містами як агентами економічного роз!
витку. З одного боку, логіка економічного розвитку,
особливо капіталістичної доби, передбачає пошук місць
вигідної локалізації виробничих процесів та центрів
інфраструктурного сполучення. З іншого — міста, що
виникли у результаті розвитку економічних відносин до!
волі швидко перетворюються на самостійних суб'єктів,
які мають свої власні інтереси та цілі розвитку.

Постійне зростання масштабів урбанізації актуалі!
зує необхідність дослідження сучасних механізмів взає!
модії економіки і міста, їхнього взаємного впливу, де!
термінант розвитку та його організаційних форм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Специфіка соціально!економічного розвитку міст, як
предмет окремих, спеціалізованих досліджень сформува!
лася на початку XX ст. Конструкційні елементи діалектич!
ної взаємодії міста й економічних відносин капіталістичної
доби, а саме комодифікація міського простору та окремих
його елементів, досліджуються у працях Ф. Броделя,
Д. Харві, М. Кастельса, А. Аміна, Л. Грехема. Глобалізова!
на реальність постіндустріальної епохи прискорює соціаль!
но!економічну динаміку, підсилює конкуренцію та ентро!
пію у всіх сферах діяльності. Дослідженню механізмів та
факторів міської креативності, що забезпечує вирішення
проблем соціально!економічного розвитку сучасних міст,
присвячено праці Ш. Зукін, А. Скотта, П. Хола, Р. Флоріди.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Міста у сучасному світі перетворилися на глобаль!
них агентів світогосподарської системи. В межах міської
економіки визначаються основні тренди техніко!еконо!
мічного, фінансового, культурного та соціально!по!
літичного розвитку. У різні часи, окремі міста стають по!
люсами креативності, демонструючи можливості ефек!
тивного та сталого розвитку. Метою представленого
дослідження є визначення факторів, що забезпечують
можливість міським громадам досягати успіху у вирі!
шенні проблем соціально!економічного розвитку в умо!
вах постійного розширення масштабів комодифікації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Взаємозв'язок між розвитком економіки і міста на!
був визначального значення за часів новітньої історії,
коли остаточно сформувалося капіталістичне місто. Виз!
начальний вплив на урбанізацію соціально!економічних
процесів спричинив промислово!технологічний розвиток,
який супроводжувався будівництвом нових заводів та
значним припливом робочої сили, за якого населення міст
подвоювалося кожні п'ятдесят років. Механізація забез!
печила можливості для масового виробництва товарів, а
їх здешевлення призвело до формування культури ма!
сового споживання та виключно міських видів мистецтва
таких, як, наприклад, кінематограф.
Постійний зріст чисельності населення спричинив ус!
кладнення просторової інфраструктури міст, а формуван!
ня та розвиток банківської системи наприкінці XIX століття
перетворило міста на локації капіталістичного накопичен!
ня. "Основою всякого розвиненого й товарообміном опо!
середкованого поділу праці є відділення міста від села.
Можна сказати, що вся економічна історія суспільства
резюмується в русі цієї протилежності" [1].
Американський дослідник проблем розвитку сучас!
них міст Д. Харві вказує на взаємозв'язок між грошима,
часом і простором як основу процесу урбанізації. Роз!
виток промислового капіталізму призвів до перетворен!
ня людей, а точніше їхніх потреб, мотивів, емоцій, уяв!
лень про навколишній світ та його цінності на товар (ко!
модифікація). Поєднання цього процесу з циркуляцією
грошей як еквівалента вартості цього товару, концент!
рує у містах великі можливості для соціально!економ!
ічних перетворень. Гроші, погоджуємось з думкою
Д. Харві: "мають неймовірну здатність концентрувати
соціальну владу у просторі, тому що, на відміну від інших
видів вартості... можуть без обмеження накопичувати!
ся в певному місці. Ця неймовірна концентрація соціаль!
ної влади може бути використана для здійснення в кон!
кретному місці масивного перетворення природи на
міське середовище" [2].
Таким чином, у сучасному місті формується тісний
взаємозв'язок між капіталом і простором. Розробка
картографічної документації і земельних кадастрів по!
сприяли коммодифікації міського простору, тобто пе!
ретворенню землі в актив, який міг бути проданий або
куплений. Фіксація прав на землю призвела до того, що
її поділили на ділянки з чітко визначеними межами. Зем!
ля с початку стає об'єктом купівлі!продажу, потім її влас!
ники навчилися одержувати орендну плату, яка збільшу!
валася в міру того, як зростала вартість міського про!
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стору. Близькість нерухомості до центру, ринків, вок!
залів гарантувала збільшення орендної плати, і з тих пір
надійним способом збільшення вартості землі стало
будівництво на ній будинків або доріг, каналів, заліз!
ниць, аеропортів та інших об'єктів, особливо тих, що
належать до різних видів інфраструктури — транспор!
тної, торговельної, культурної.
Стрімкий економічний зріст змінювався кризами
перевиробництва на початку 1930!х, та наприкінці 1960!
х — початку 1970!х років. На зміну майже повній зайня!
тості та зросту рівня життя населення, приходить масо!
ве банкрутство підприємств та банків, зріст соціальної
напруги на фоні погіршення макроекономічних умов.
Зміна техніко!економічних укладів запускає механізм
оновлення економічної системи на фоні зниження про!
дуктивності традиційних виробництв. Застаріле облад!
нання не забезпечує конкурентоспроможної продуктив!
ності праці, скорочуються капітальні вкладення у тра!
диційні виробництва, зростає безробіття. Підпорядко!
вуючись підприємницькій функції, фінансові потоки ди!
версифікуються у напрямі галузей новітніх технологіч!
них укладів. Одночасно, детермінований глобалізацією,
підвищується рівень економічної конкурентної бороть!
би між країнами Південно!Східної Азії та Європи і США.
Останні програють конкуренцію, оскільки їх підприєм!
ства переважно відносяться до застарілих технологіч!
них укладів, а організаційні механізми управління гос!
подарською діяльністю визначаються великим ступенем
інерційності. Неоліберальні концепти економічного роз!
витку, що були прийняті до використання в управлінні,
мали своїм наслідком активізацію процесів приватизації,
дерегуляції і переносу виробництва зі старих промис!
лових центрів у регіони з дешевою робочою силою.
Традиційні виробництва другого та третього технологі!
чних укладів у капіталістичних містах, втратили свою
економічну ефективність ще й за рахунок різкого подо!
рожчання нафти, яке відбулося на початку 1970!х років.
Традиційна логіка розвитку ринкових економічних
відносин передбачає, що в умовах економічної стагнації
відбувається активний пошук нових джерел одержання
прибутку. Саме комодифікація міського простору, і перш
за все нерухомості відіграють роль, нехай не на!
двеликого, але стабільного джерела доходів. Створен!
ня нових або реконструкція старих міських просторів як
місць споживання або розваги виявляються засобом ди!
версифікації фінансово!інвестиційних потоків, що з ве!
ликим ступенем ймовірності є прибутковими. Фіксація
капіталу у міському просторі відбувається завдяки дов!
гостроковим інвестиціям у землю і будівництво, створен!
ня інфраструктури, які в ході кожної кризи переоціню!
ються. Відповідне закріплення капіталу у міському про!
сторі, стає причиною за якої форми урбанізації і терито!
ріальної організації міста попадають в залежність від
розвитку ринкових економічних відносин, що спричиняє
постійне будівництво нового, руйнування і перебудову
старого простору міст [див.: Harvey, 2006].
Комодифікація міського простору часто відбуваєть!
ся в супереч суспільним інтересам, коли місця загаль!
ного користування: парки, сквери, площі, кінотеатри,
стадіони, історичні та промислові будівлі, легітимними
або напівлегітимними шляхами переходять у приватну
власність і стають об'єктом девелопменту.
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Діалектика відносин міста й економіки в цілому
проявляється у тому, що міський простір виступаючи
основою для традиційного циклу виробництва, об!
міну, розподілу й споживання, одночасно, підпадає
під вплив макроекономічної динаміки. Зріст обліко!
вої ставки та здорожчання кредитів має своїм на!
слідком зменшення попиту на оренду офісних і жит!
лових приміщень, збільшення частки бюджетного
попиту, що в цілому зменшує вартість міської землі.
Економічний підйом забезпечує збільшення вільних
коштів та активізацію ринку міської нерухомості. За
відповідних умов найбільш заповзятливі підприємці
активно залучають девелоперів до процесу капіталі!
зації міського простору.
Таким чином, розвиток економічних відносин на!
прикінці XIX — у першій половині XX століття визначив
двозначну роль міста в економічній системі країни.
Місто сформувалося як самостійний агент економічних
відносин, зосереджуючи та втілюючи у життя соціаль!
но!економічні інтереси свого населення у взаємодії з
підприємницькими колами. Одночасно міський простір
зазнає перетворюючого впливу від розвитку економіч!
них відносин, основною детермінантою яких є максим!
ілізація та збереження прибутків. За відповідних умов
формуються ринки землі та нерухомості, окремі зони
міського простору змінюють своє соціально!економіч!
не призначення, а розвиток міста в цілому стає тісно
пов'язаним з економічною кон'юнктурою.
Постіндустріальна трансформація зробила свій вне!
сок у розвиток сучасних міст, їх деіндустріалізація —
зменшення обсягів промислового виробництва, пере!
творила міста на центри ІТ і сервісної економіки. Вели!
ка частина промислових потужностей була перенесена
у регіони з дешевою робочою силою, на зміну заводам!
гігантам прийшли невеликі сучасні, часто мережеві
підприємства. Оскільки українська економіка перебуває
на початковій стадії постіндустріальної перебудови,
відповідні процеси у більшості міст, можна спостеріга!
ти лише як поодинокі натяки на кардинальні зміни.
У розвинених країнах міська економіка перетвори!
лася на доволі замкнуту систему, елементи якої є час!
тиною механізму віртуалізації основних факторів еко!
номічних відносин (біржі, банки, страхові компанії та
інші фінансові установи). Тобто, за умов істотного ско!
рочення виробничих потужностей, у сучасній економіці
розвинених країн відбувається процес надання реаль!
ної вартості таким нематеріальним факторам економі!
чних відносин, як фондові котирування та прогнози вар!
тості акцій, ресурсів, економічної і політичної динамі!
ки. Створено відповідні механізми, в основі яких лежить
спекуляція та маніпуляція бажанням людини отримати
більше матеріальних і нематеріальних благ, не витрача!
ючи зайвих зусиль: купівля!продаж акцій підприємств,
валютних коштів, фінансових зобов'язань, форвардні
та ф'ючерсні угоди та ін. Створена віртуально!спекуля!
тивна економіка, що засновується на торгівлі нематері!
альними факторами, забезпечує отримання великої
маси грошових коштів поза сферою виробництва реаль!
них товарів. Більше того, для забезпечення успішного
функціонування створюється відповідна інфраструкту!
ра: менеджмент, аналітика, зв'язок, реклама, доставка
й інші види діяльності, в яких зайнято велику кількість

міського населення. Організація повсякденного життя
людей теж потребує відповідної інфраструктури забез!
печення перш за все житлом, їжею, одягом, меблями,
автомобілями, соціальними (охорона здоров'я та осві!
та) і культурними (кіно та академічні театри, музеї, вис!
тавкові зали та ін.) послугами.
За умов постіндустріальної цивілізації місто перетво!
рюється на місце виробництва та спекуляції віртуальни!
ми факторами економіки, до яких на фоні розвитку
інформаційного суспільства та мережевої економіки до!
даються знання та інновації [3]. Велика кількість до!
слідників урбанізації серед яких є наприклад англійські
дослідники Аш Амін і Лорен Грехем, доволі критично
відносяться до впливу економічної системи на розвиток
міст, який супроводжується зростанням вартості землі
та нерухомості, перенаселенням низькою ефективністю
міської інфраструктури та соціальної сфери [4].
Але більшість дослідників сходяться на думці про те,
що міста, враховуючи синергетичні й кумулятивні ефек!
ти, якими супроводжується їх функціонування, залиша!
ються центрами соціально!економічного розвитку. Відпо!
відне місце в економічній системі обумовлюється на дум!
ку А. Маршала наступними факторами агломерації:
— локалізація у межах міста робітників високої ква!
ліфікації, що сприяє налагодженню професійної і нау!
кової комунікації та формує умови для створення но!
вих об'єктів економічної діяльності;
— розвинена економічна і соціально!політична
інфраструктура;
— територіальна близькість, яка надає можливості
для особистого спілкування, встановлення ділових кон!
тактів, обміну інформацією.
Щодо більш сучасних уявлень про місце агломерацій
в економічній системі зауважимо на їх майже повній іден!
тичності з поправкою на сучасні умови існування сусп!
ільства. Так, на думку А. Аміна, по!перше, відсутньою є
альтернатива організаційно!економічним можливостям
і перевагам від синергетичних та кумулятивних ефектів
міської агломерації за, навіть врахування всіх їхніх не!
доліків. По!друге, в умовах глобалізованої інформацій!
ної економіки, міста продовжують відігравати роль вуз!
лових центрів, організаційного й інформаційного карка!
су економіки на всіх рівнях її функціонування [5].
Однією з головних тенденцій розвитку економіки
міста в умовах постіндустріальної трансформації стає,
на нашу думку, віртуалізація факторів економічного
розвитку, перехід від матеріалістичного сприйняття
процесів до пошуку нових — нематеріальних об'єктів
прикладення підприємницької функції. За відповідних
умов особливого розвитку набувають відносини взає!
много конституювання між економікою та культурою.
Відповідні тенденції проявляються з одного боку, у по!
шуку сучасних вимірів національної ідентичності та
відповідних підходів до вирішення проблем економіч!
ного розвитку, а з іншого, у комодифікації символіч!
ної складової мистецтв, формування окремого виду
економічної діяльності — символічної або культурної
економіки. Перед усім культура і мистецтво стають
об'єктами підприємницької діяльності, купівлі!прода!
жу, спекуляції, вкладення коштів, страхування, масо!
вого споживання. Одночасно, все більшого поширен!
ня набуває трансцендентальність естетичних та семіо!
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тичних рис культури у товарах і послугах масового
вжитку.
Культурна семіотика в економіці міста набула по!
нятійного визначення завдяки американській дослідниці
сучасної урбанізації Ш. Зукін. Основним об'єктом її
дослідження став процес перетворення сучасних гло!
бальних міст, перед усім Нью!Йорка, у міста!світи. Тоб!
то у процесі свого розвитку, місто концентрує у своєму
просторі все, що необхідно людині для повноцінного,
цікавого, наповненого подіями та емоціями життя, тим
самим, являючи собою природне середовище існуван!
ня [6]. За відповідних характеристик міста становлять!
ся самодостатніми й починають споживати самі себе.
Девелопмент міського простору не зупиняється ні на
хвилину, постійно перебуваючи у пошуку нових об'єктів
та засобів для комодифікації. Штучно створюється бо!
гемна аура визначених кварталів, відбувається їх джен!
трифікація, що притягує увагу елітарних прошарків
міського населення, одночасно підвищуючи вартість
вкладених у нерухомість та її трансформацію коштів.
Наочними прикладами таких трансформацій можуть
слугувати райони Нью!Йорка — Сохо (Манхеттен) і
Челсі. У недавньому минулому — це промислові райо!
ни з великою кількість виробничих будівель великої
площі. Їх нова історія почалася у 1968 році, коли худож!
ники отримали у мерії дозвіл на проживання у виробни!
чих районах міста. Саме тут, на 47!ій вулиці Манхеттена
знаходилася відома "фабрика" одного із засновників
сучасного західного мистецтва Енді Уорхола. Перебу!
довані під художні майстерні, галереї та житло, вироб!
ничі приміщення отримали визначення — "лофт". Воно
стало символом трансформації міських просторів у су!
часному світі. Саме у межах цього поняття сформува!
лася тенденція щодо відмови від членування житлово!
го простору на окремі кімнати за їх функціональним
призначенням, що надавало змогу перебувати у вели!
кому просторі, спостерігаючи його гібридну природу та
цілісність.
Своєрідний взаємозв'язок економіки та культури
використовується міською владою для вирішення про!
блем благоустрою, реставрації та відродження історич!
них місць і кварталів, розбудови парків та скверів для
масового відпочинку. Занедбані та небезпечні місця,
після роботи девелоперів перетворюються на популярні
ареали для відпочинку, розваг, занять спортом. У про!
цесі вирішення відповідних завдань створюються
своєрідні коаліції за єдністю інтересів, між міською вла!
дою та девелоперами.
Комодифікація об'єктів міського простору посилює
тенденції до апропріації міста, за якої, об'єкти, що існу!
ють довгі роки, отримують нове функціональне й есте!
тичне наповнення. Вони претворюються на елементи
символічної економіки та допомагають продавати міста
їхнім мешканцям і туристам.
Сучасне виробництво великої кількості товарів та
послуг для жителів міста зазнає істотних змін в частині
співвідношення утилітарних та символічних характери!
стик, у бік переважання останніх. Більше того, розши!
рюється асортимент і кількісні показники споживання
культурних продуктів, що призначені для розваги, ко!
мунікації, саморозвитку, прикраси, затвердження та
підвищення соціального статусу: носії інформації, кни!
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ги, одяг, меблі, предмети інтер'єру, автомобілі. Як вид!
но, ці предмети можуть відноситись лише до культури,
або поєднувати у собі культурні та утилітарні характе!
ристики.
Відповідна трансформація у виробництві товарів та
послуг стає можливою в умовах сучасного міста завдя!
ки концентрації у межах територіальної доступності,
великої кількості фахівців високої кваліфікації, які є
спроможними до вироблення інноваційної продукції у
різних сферах. Саме на відповідній основі, яка, необхі!
дно зауважити, частково визначається матеріальними
передумовами (географічне положення, особливості
історичного та культурного розвитку), формується один
з головних факторів соціально!економічної ефектив!
ності сучасного міста — креативність. Продовжуючи
думку А. Скотта: "Великі міста є креативними полями,
що поєднують культурне й економічне життя" [7].
Історична ретроспектива міської креативності, тоб!
то спроможності населення або його окремих груп ви!
робляти унікальні продукти, започатковувати нові на!
прями розвитку мистецтва, науки та економічної діяль!
ності, сягає своїм корінням у сиву давнину. Так, може!
мо згадати, наприклад, італійські міста Генуя і Венеція,
в яких у XIV ст. було започатковано банківську справу.
Синергія від агломерованої творчої енергії призводила
до появи знакових явищ в історії людства: розвиток
імпресіонізму в Парижі 1880!х років, виникнення пси!
хоаналізу у Відні на рубежі XIX—XX ст., абстрактний
експресіонізм Манхеттену 1950!х, революція в тек!
стильній промисловості Ланкаширу, Силіконова доли!
на та ін.
На думку П. Хола, яку він виклав у дослідженні
"Міста в історії цивілізації", розв'язання проблем роз!
витку міста, що виникають у процесі співіснування ве!
ликої кількості людей на обмеженій території стає мож!
ливим лише за творчого — креативного підходу [8].
Американський дослідник сучасних проблем урба!
нізації Р. Флоріда вказує на те, що в умовах глобалізо!
ваної світогосподарської системи, найбільших резуль!
татів у соціально!економічному розвиткові досягають
саме креативні міста, які здатні продукуватися нові
ділові ідеї й комерційні продукти [9]. З великою долею
вірогідності можна стверджувати наявність певної,
більшої чи меншої долі креативності у всіх без винятку
міст. Визначивши основи міської креативності, ми за!
кладаємо можливості для аналізу ступеню їхнього роз!
витку, якісної динаміки та стимуляції розвитку.
Дослідуючи історико!креативну динаміку, П. Холл
визначив характеристики міст, що визначають напрям
їхнього креативного розвитку. Центрами мистецьких
інновацій у різні часи становилися Афіни, Флоренція,
Лондон, Відень, Париж, Берлін та інші міста. Вони
поєднуються наступними загальними характеристиками:
1) сталий економічний розвиток; 2) активне населення;
3) культурна різноманітність; 4) усвідомлення єдності
інтересів різними верствами населення та об'єднання у
діях; 5) високий рівень розвитку відповідної для богем!
ного життя інфраструктури; 6) столичний статус міста.
В інших містах, за різних часів, випереджаючого
розвитку набували технологічні та бізнесові інновації —
Манчестер, Глазго, Детройт, Силіконова долина, Токіо.
Характеристики цих та інших, подібних міст забезпечи!
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ли підгрунтя для швидкого інноваційного розвитку, а
саме: 1) периферійний статус міст та відсутність жорст!
кої ієрархії економічних можливостей; 2) наявність лю!
дей, спроможних до інновацій (наприклад, Генрі Форд);
3) готовність масової свідомості до кардинальних змін
у соціально!економічних відносинах. Симбіоз мистецт!
ва і новітніх технологій призводив до появи міст — по!
люсів масової культури: Лос!Анджелес (кінематограф),
Мемфіс (звукозапис). Найбільшого успіху у соціально!
економічному розвиткові набули міста, що відносяться
до четвертої групи. Вони характеризуються спромож!
ністю влади і громади до ефективних організаційно!
управлінських практик, у вирішенні питань організації
суспільного життя, починаючи від побутових проблем
(Рим, Нью!Йорк, Париж, Лос!Анджелес) і, закінчуючи
створенням ефективних моделей політичного управлі!
ння (Стокгольм, Лондон, Брюссель, Нью!Йорк). Необ!
хідно зазначити, що вирішення проблем безперебійно!
го постачання енергетичних, водних та інших ресурсів у
великі міста та забезпечення плідної співпраці бізнесу і
громади, потребують великого ступеня креативності
думок та вчинків.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначивши фактори соціально!економічного роз!
витку міста, які забезпечують потенціальні можливості
для формування його креативності, управлінські над!
будови отримують практичні знання щодо переліку не!
обхідних до стимулювання розвитку напрямів діяль!
ності. Так, основною, на нашу думку, умовою форму!
вання креативності міста є територіальна концентрація
кваліфікованих робітників визначеної галузі. Відповід!
на спеціалізація міст у процесі їхнього розвитку часті!
ше за все поглиблюється. Формуються мережі профе!
сіоналів, які володіють унікальними знаннями, вміннями
та навичками. Їх поєднання це основа для виробництва
know how. Експонентне прискорення соціально!еконо!
мічного життя, що детермінується інформаційною Інтер!
нет!економікою, в містах набуває надвеликих розмірів.
З одного боку, це призводить до підвищення ступеню
соціально!економічної ентропії, а з іншого — мережа є
місцем формування нових критеріїв якості товарів та
джерелом відповідної інформації. Виробництва перебу!
довуються у відповідності до швидкоплинних умов по!
стіндустріальності. Вони стають більш локальними,
спеціалізованими та гнучкими, все частіше набуваючи
форми мережевої організації. По!друге, концентрація
інформаційно!комунікаційних систем у містах та їх за!
гальна доступність, забезпечують активізацію соціаль!
но!економічної комунікації, що призводить до виник!
нення нових сполучень, наділених великим потенціалом
синергетизму. По!третє, одним з факторів розвитку
міської креативності виступає розвинена інфраструкту!
ра та функціональний поділ праці між учасниками ме!
режевої економічної взаємодії. Так, будівництво або
девелопмент — неможливі без архітекторів, роботу
яких організовують відповідні агентства. Фешене!
бельність того чи іншого району формується у масовій
свідомості завдяки роботі критиків та журналістів, що
відображається на сторінках інтернет!видань, журналів
та газет. По!четверте, глибокі мистецькі та виробничі
традиції забезпечують основу для відтворення людсь!

кого потенціалу. Приватні школи професійної майстер!
ності, цілеспрямована діяльність міської влади з фор!
мування мережі спеціалізованих навчальних закладів —
забезпечують формування нового прошарку кваліфіко!
ваної робочої сили.
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BUILDING AN EFFECTIVE COMPETITIVE PRICING POLICY OF ENTERPRISE
Стаття містить результати дослідження проблем формування ефективної конкурентоспро
можної цінової політики підприємства. Автори пропонують уточнення місця ціни як конкретної
економічної категорії в ринковій економіці, систематизацію видів роздрібних цін та визначен
ня їх особливості. Уточнення змісту поняття "конкурентоспроможна цінова політика торговель
ного підприємства" дозволяє виділити особливості цінової політики. Автори розробили мето
дику впровадження одержаних результатів. Серед них: чітке розуміння теоретичних положень,
розробка науковообгрунтованих рекомендацій; алгоритми формування конкурентоспромож
ної цінової політики підприємства. Ціноутворення в роздрібній торгівлі має основу. Це — єди
ний методичний підхід до формування цін на всіх стадіях товарного обміну. Він передбачає
можливість та необхідність відшкодування витрат та отримання прибутку будьяким суб'єктом
ринкових відносин при виробництві та реалізації товарів.
The article contains results research of problems of forming an effective competitive pricing policy
of enterprise. The authors propose exact place for a specific economic category in a market economy,
systematization types of retail prices and determine their characteristics. Clarification of what
constitutes a "competitive pricing of commercial enterprise" allows you to select the features pricing.
Authors developed method of implementation of the results. Among them, a clear understanding of
theoretical positions, develop evidencebased guidelines; algorithms of competitive pricing policy
of the company. Pricing in retail is basis. This — the only methodical approach to pricing at all stages
of commodity exchange. It provides for the possibility and necessity of cost recovery and profit in
any market economy subject to the production and sale of goods.
Ключові слова: ціна, підприємство, цінова політика, ринок, конкурентоспроможність, конкуренто$
спроможна цінова політика.
Key words: price, enterprise, pricing, market, competitiveness, competitive pricing.

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

Україні, прагнення побудови відкритої економічної мо!
делі національної економіки, інтеграція у світові рин!
кові відносини зумовлюють розвиток конкуренції між
господарюючими суб'єктами, зокрема підприємствами
Питання щодо формування ефективної цінової по! торгівлі. Важливим інструментом конкурентної бороть!
літики підприємства завжди було актуальним, зумовле! би та умовою успішного розвитку підприємств на спо!
но тим, що поглиблення трансформаційних процесів в живчому ринку є ефективна цінова політика, яка суттє!
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во впливає на обсяги господарської діяльності торго!
вельного підприємства, формування його іміджу у спо!
живачів, рівень фінансового стану. Особливої уваги
потребують процеси ціноутворення на соціально зна!
чущі продовольчі товари.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ
Теоретичні аспекти ціноутворення досліджували
такі вчені, як: М. Леві, К. Маркс, А. Маршал, Д. Ріккар!
до, Дж. Робіне, П. Самуельсон, Г. Саймон, та ін. В умо!
вах економічної трансформації проблеми ціноутворен!
ня розглядалися в працях В. Єсипова, Є. Іванова, В. Ко!
рінєва, П. Перерви, І. Салімжанова, В. Тарасевич, Е. Ут!
кіна, Л. Шкварчука та ін. Проблемам формування ціно!
вої політики підприємств присвячено роботи С. Дугіної,
І. Єрухумович, І. Ліпсица, Я. Литвиненка, й ін. Особли!
вості формування цінової політики на рівні підприємства
торгівлі розглядали такі вчені, як Л. Балабанова, І. Бланк,
Л. Лігоненко, А. Мазаракі, А. Садеков, О. Сардак,
Л. Чорна та ін. Проте питання формування ефективної
цінової політики підприємства залишається вирішеним
недостатньо.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні теоретичних по!
ложень та розробці науково!методичних рекомендацій
щодо формування ефективної цінової політики на
підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Існування ціни як практичної категорії, яка обслу!
говує інтереси конкретних суб'єктів, є прив'язаною до
конкретного виду, місця, часу, галузі чи сфери застосу!
вання та наділена іншими ознаками, обумовлює на!
явність цілої системи цін. Остання являє собою су!
купність всіх конкретних цін, об'єднаних у певні групи
(види) за певними ознаками і пов'язаних у середині та
за межами системи багатоканальними зв'язками різної
тісноти й напрямків [1; 2; 3; 4]. Передусім у системі цін
можна виділити дві взаємопов'язані підсистеми: ціни
внутрішнього ринку та ціни зовнішньої торгівлі.
Зосередимо увагу на цінах внутрішнього ринку та
такому їх різновиду, як роздрібні ціни, що відповідає
напрямам даного дослідження.
Ціни, що функціонують на внутрішньому ринку, яв!
ляють собою складну систему, яка обслуговує всі ас!
пекти товарно!грошових відносин. Щоб вирішувати не!
обхідні завдання, система цін має бути гнучкою і відоб!
ражати всю різноманітність сфер їхнього застосуван!
ня. І тому всі дослідники проблем ціноутворення тією
чи іншою мірою висвітлюють різні види цін та аспекти
ціноутворення, розглядають і систематизують їх за
різними ознаками. Методологічні питання системати!
зації цін не мають чіткої остаточної завершеності, що
пов'язано не тільки з недостатньою розробкою цих ас!
пектів, а з постійним розвитком економіки та її взаємо!
зв'язків, а це, в свою чергу, обумовлювало потребу в
адекватній системі цін. Відповідно система цін у своєму
історичному розвитку змінювалась за суттю, складом,

структурою, формою; уточнювались і набували розвит!
ку певні поняття, узгоджувались традиційні та нові ас!
пекти.
Найбільш поширеними, базовими ознаками класи!
фікації цін, що відмічаються в методичній та науковій
літературі, є наступні [5; 4; 6]:
— сфера товарного обігу (закупівельні, оптові,
роздрібні, кошторисні, скупні тощо);
— тип ринку (біржові ціни, ціни споживчого ринку,
ціни оптового ринку, ціни аукціонних торгів та ін.);
— характер торгівлі (оптові та роздрібні ціни);
— об'єкт торгівлі (товари та послуги за призначен!
ням та походженням) — ціни на продукцію виробничо!
технічного призначення, споживчі товари, нерухомість,
виробничі та споживчі послуги тощо;
— ступінь державного впливу та регулювання (фік!
совані, регульовані, вільні).
Виділяють також інші ознаки класифікації цін: за
територіальним поширенням, за часом чинності, залеж!
но від способу фіксації, за умовами поставки і прода!
жу, за виборчим характером та ін. [5; 7; 8; 9].
Характерно, що конкретні ціни можуть мати за кла!
сифікаційними ознаками одночасно декілька назв, що
свідчить про складність цієї категорії.
Між усіма цінами, що функціонують в економіці, існує
нерозривний взаємозв'язок. Це пояснюється тим, що:
— по!перше, всі ціни формуються на єдиній мето!
дологічній основі, якою є закони вартості, попиту та про!
позиції;
— по!друге, всі суб'єкти ринку є взаємопов'язани!
ми між собою;
— по!третє, має місце тісний взаємозв'язок всіх еле!
ментів ринкового господарського механізму [3].
Успішний розвиток економіки будь!якої країни або
кожного суб'єкту економічних відносин залежить від
чіткого й ефективного функціонування всієї системи цін,
у якій визначальну роль відіграють роздрібні ціни, за
якими товари реалізуються в роздрібній торговельній
мережі, підприємствах ресторанного господарства, на
торговельних ринках індивідуальним покупцям при
відносно невеликому обсязі кожного продажу. Таке
місце роздрібних цін в загальній системі можна пояс!
нити наступним.
Передусім, особлива роль роздрібних цін пов'яза!
на також з тим, що їх формування — одна з найбільш
крупних за масштабом сфер діяльності спеціалістів з
ціноутворення, тому що коло споживчих благ є досить
великим і постійно розширюється, орієнтуючись на нові
потреби [9].
Роздрібні ціни безпосередньо впливають на систе!
му відношень розширеного відтворення. Вони є кінце!
вими цінами, за якими товари продаються їх спожива!
чам. Від реальної роздрібної ціни у ринковому ціноут!
воренні залежать ціни у всіх проміжних сферах товар!
ного обміну та у початковій ланці. За роздрібною ціною
товари залишають останню (кінцеву) стадію товарного
обертання і переходять до сфери споживання. Тим са!
мим роздрібні ціни сприяють реалізації створеного у
національній економіці валового внутрішнього продук!
ту за матеріально!речовим складом, яка дозволяє від!
шкодувати витрати виробництва та обігу, що втілені в
товарі, забезпечити отримання додаткового продукту,
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створеного в процесі вироб!
Таблиця 1. Роль роздрібних цін в економіці
ництва, та прибутку торгівлі і,
Роль роздрібних цін
Прояв
таким чином, створює мож!
Значний масштаб
Широке коло споживчих благ, яке постійно розширюється
сфери їх
ливість надходження готівки
застосування
до банківської системи та по!
виробництво
- обумовлюють замовлення виробництву, його
даткових платежів до бюд!
товарну політику і, далі, формування виробничого
та інвестиційного попиту
жетної системи [10; 11].
розподіл
та
обмін
- сприяють реалізації ВВП, розподілу та
Від роздрібної торгівлі,
перерозподілу фонду споживання;
сферу якої обслуговують
Впливають на всі
- визначають пропорції обміну;
фази суспільного
- формують пропорції між попитом і пропозицією;
роздрібні ціни, розповсюд!
виробництва
- впливають на сферу грошового обігу
жується (або затихає) хвиля
споживання
- дозволяють оцінити справжню корисність товару;
ділової активності: форму!
- впливають на розмір реальних доходів і структуру
споживання
ються замовлення оптовій
Від реальної роздрібної ціни залежать ціни у всіх проміжних ланках товарного
торгівлі та виробництву і,
обміну та у виробництві
далі, ланцюгом міжгалузевих
Впливають на
- дозволяють відшкодувати витрати та отримати прибуток і відповідно
зв'язків, до поточного (про!
систему відношень
розпочати новий виробничий цикл;
суспільного
- забезпечують функціонування бюджетної системи
міжного) виробничого попи!
відтворення
ту та, якщо діючих виробни!
Соціальна
- впливають на формування попиту залежно від доходів;
чих потужностей недостат!
- безпосередньо визначають рівень життя
ньо для задоволення потреб
— до інвестиційного попиту.
вару для споживача. Отже, роздрібна ціна у ринковій
Роздрібні ціни впливають на всі фази суспільного економіці являє собою складну суспільну категорію, в
виробництва (і залежать від них), на відшкодування ви! якій переплітаються складні економічні відносини. Саме
трат та отримання прибутку, на відтворення суспільно! це та значний масштаб сфери функціонування роздріб!
го продукту, на розподільчі відносини, на пропорції то! них цін обумовлюють необхідність виважених підходів
варного обміну, на обертання грошей, на функціонуван! при розробці цінової політики, головною передумовою
ня бюджетної системи, виконують соціальні функції чого є розуміння особливостей цін та ціноутворення в
(табл. 1).
роздрібній торгівлі, як двох її взаємодіючих частин [13].
За допомогою системи роздрібних цін здійснюєть! Розглянемо наведені особливості більш детально, і пе!
ся розподіл і перерозподіл фонду споживання за вар! редусім ті, що пов'язані з формуванням цін в роздрібній
тістю й у матеріальній формі. Роздрібні ціни визначають торгівлі.
пропорції обміну споживчих товарів на доходи на!
Ціноутворення в роздрібній торгівлі здійснюється
селення і тому істотно впливають на сферу розподілу на основі єдиного методичного підходу до формування
та обігу, а також формують пропорції, що складаються цін на всіх стадіях товарного обміну, який передбачає
між попитом і пропозицією, і визначають рівень життя можливість та необхідність відшкодування витрат та
населення, безпосередньо впливаючи на розмір реаль! отримання прибутку будь!яким суб'єктом ринкових від!
них доходів населення, рівень і структуру споживання носин при виробництві та реалізації товарів. Відповід!
окремих соціальних груп населення. Саме завдяки роз! но до цього формування ціни починається на першому
дрібним цінам можна оцінити справжню корисність то! етапі руху товару від виробника до споживача в момент
Таблиця 2. Особливості цін і ціноутворення в роздрібній торгівлі
Особливості
ціноутворення
цін та їх динаміки
Порядок визначення роздрібної ціни, який полягає
Відображення роздрібними цінами вартості, яка в
в додаванні до оптової ціни (виробника чи
поточному періоді згасне в процесі особистого
посередника) торговельної надбавки та податку на
споживання, на відміні від оптових, які
додану вартість (ПДВ)
характеризують вартість економічних ресурсів, що
знаходяться в обігу
Вміст в роздрібній ціні конкретного товару всієї
Розмаїття роздрібних цін у зв’язку з досить широким
доданої вартості, створеної підприємствами всіх
та глибоким торговельним асортиментом
сфер товарного обміну, включаючи роздрібну
торгівлю, та ПДВ на всю додану вартість
Формування виробником базової частини
Поєднання в роздрібній ціні економічних інтересів
роздрібної ціни
сфери виробництва і сфери обігу визначається
чинниками як сфери виробництва, так і сфери обігу
Визначення величини торговельної надбавки,
Гостра реакція роздрібних цін на змінення ринкової
розміру та структури роздрібної ціни залежно від
кон'юнктури; які, в першу чергу, зазначають протидії з
того, хто є суб’єктом фіксації кінцевої ціни
боку обмеженого споживчого попиту
(виробник, посередник, роздрібна торгівля)
Різний склад і структура роздрібної ціни залежно
Залежність роздрібних цін від формування попиту
від довжини каналу збуту
відповідно до зміни доходів споживачів
Залежно розміру і структури роздрібної ціни,
Залежність роздрібних цін від чутливості покупців до
величини торговельної надбавки від ступеню і
ціни
методів державного регулювання
Визначення роздрібної ціни залежно від місця
Значна залежність роздрібної ціни від суб’єктивного
товарів в ієрархії споживчих благ
фактору
Більший вплив імпорту на роздрібні ціни ніж на
Висока чутливість роздрібних цін на зміни
ціни виробників споживчих товарів
економічної та політичної ситуації
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Собівартість Прибуток

Акцизний
збір

Податок
Націнка
Торговельна
на додану посередника
надбавка
вартість

Ціна підприємства
Відпускна ціна
виробника
Відпускна ціна посередника
Роздрібна ціна
Рис. 1. Склад роздрібної ціни

його реалізації товаровиробником. На наступних ета!
пах утворення ціни здійснюється відповідно до каналу
товароруху: на кожному з них до попередньої ціни до!
дається надбавка торговельної організації [3].
Тому необхідно виділити особливості, пов'язані з
ціноутворенням, тобто безпосередньо з процесом фор!
мування роздріб цін, і особливості, які притаманні саме
цінам та їх динаміці (табл. 2) [13].
Роздрібна ціна утворюється додаванням до опто!
вої ціни виробника чи посередника торговельної над!
бавки, а також включенням податку на додану вартість,
який бере участь у формуванні цін на кожному етапі
товароруху й акумулюється в цій кінцевій ціні.
Торговельна надбавка визначається у відсотках до ціни
придбання товарів без ПДВ суб'єктами роздрібної торгівлі
і є результатом торговельної діяльності, що відповідає вар!
тості послуг торгівлі: відшкодовує витрати з оренди торго!
вельних приміщень, транспортування, зберігання, підготов!
ки торів до продажу, а також чисті витрати торгівлі, тобто
витрати з обміну товарів на гроші. Окрім того, торгівля надає
споживачу специфічні послуги, забезпечуючи можливість
вибору для найкращого задоволення своїх потреб.
Отже, торговельна надбавка є виручкою від реалі!
зації торговельних послуг і спрямовується на відшко!
дування витрат обігу та формування прибутку в торгівлі.
Але на відміну від реалізації інших ринкових послуг
(транспортних, комунальних, побутових й ін.) торгівля
не визначає явних тарифів на свої послуги, бо торго!
вельна надбавка є елементом роздрібної ціни і ціни по!
слуг торгівлі збігаються з цінами товарів [5; 7; 8].
Таким чином роздрібна ціна містить витрати, що ви!
никають на всіх етапах виробництва й реалізації товарів,
всю додану вартість, створену виробничими та підприє!
мствами сфери товарного обміну, включаючи роздріб!
ну торгівлю, акцизний збір (якщо товар є підакцизним)
і податок на всю додану вартість.
Склад роздрібної ціни може бути наданим у такому
вигляді (рис. 1) [12].
Базову частину роздрібної ціни товару складає ціна
виробника. І хоча торговельне підприємство може впли!
вати на рівень цієї ціни (в процесі управління закупів!
лею товарів), рівень цього впливу незначний.
Величина торговельної надбавки, а також розмір і
структура роздрібної ціни визначаються системою взає!
мозв'язків і взаємодії між окремими суб'єктами каналу
розподілу (традиційною, вертикальною, горизонталь!
ною), в межах якої передбачено, хто визначає ціни на
кожному етапі товароруху — виробник, оптовий або
роздрібний продавець. За умов, коли виробник визна!
чає оптову ціну підприємства, кінцеву ціну реалізації
(роздрібну) і, відповідно, торговельну надбавку, роль
суб'єктів роздрібної торгівлі в формуванні ціни є

мінімальною і зводиться до її
уторговування та управління
власними витратами з метою от!
римання прибутку. Ця ситуація є
характерною для класичного вер!
тикального ціноутворення. Ана!
логічна ситуація для суб'єктів роз!
дрібного ціноутворення спостер!
ігається за умов фіксації кінцевої
ціни оптовим посередником.
У разі традиційної системи розподілу товарів усі
суб'єкти ціноутворення є самостійними, і роздрібний
продавець визначає торговельну надбавку і кінцеву ціну
реалізації на свій розсуд (обмеженням є попит спожи!
вачів).
Певні переваги в ціноутворенні мають суб'єкти роз!
дрібної торгівлі (переважно крупні), які визначають не
тільки кінцеву роздрібну ціну, а й оптову ціну виробни!
ка. Такі торговці мають широкий діапазон прийняття
цінових рішень.
Ціноутворення тісно пов'язане з каналами розподі!
лу, тобто кількістю посередників, які беруть участь у
доведенні товарів до споживача. На кожному етапі то!
варопросування виникає необхідність застосування по!
середницько!збутових або торговельних надбавок, які
збільшують відповідну ціну товару та змінюють її струк!
туру [5; 7].
Фіксовані і регульовані ціни обмежують величину
торговельної надбавки і, відповідно, роздрібної ціни на
відміну від вільних, які визначаються підприємствами
роздрібної торгівлі самостійно з урахуванням ринкової
кон'юнктури та інших чинників.
Величина роздрібної ціни та її структура залежать
від непрямих податків, які включають до складу ціни. У
практиці вітчизняного ціноутворення до складу цін на!
ціональних товарів входять два непрямих податки: ак!
цизний збір і податок на додану вартість. Акцизний збір,
який включається в ціни високорентабельних товарів не
першої необхідності, збільшує їх ціну та впливає на її
структуру в бік підвищеної частки податків порівняно з
цінами інших товарів.
Іншою формою непрямого податку, що входить до
складу всіх цін, у тому числі й роздрібних, є ПДВ. Він
включається в ціни абсолютної більшості товарів і по!
слуг за винятком тих, які не обкладаються цим подат!
ком: учнівські зошити та підручники, дитячі журнали та
газети, товари для інвалідів тощо. Відсутність ПДВ в ціні
також впливає на її величину та структуру.
Підходи до формування роздрібних цін, визначен!
ня їх величини та розміру торговельних надбавок зале!
жать від місця товарів за їх призначенням в ієрархії спо!
живчих благ. З огляду на це споживчі товари поділяють!
ся на товари першої необхідності (сіль, цукор, хліб, мило
тощо), масові товари (формують основну частку в асор!
тименті споживчих товарів) та престижні товари (ті, що
дозволяють продемонструвати високій рівень добробу!
ту їх власника). При цьому головною ознакою престиж!
них товарів є висока ціна. І тільки врахування цієї кла!
сифікації дозволить суб'єкту роздрібної торгівлі вста!
новити обгрунтовану ціну на певний вид товару.
Таким чином, визначення особливостей цін і ціно!
утворення в роздрібній торгівлі, їх видів, специфіки за!
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стосування в управлінні є теоретичним підгрунтям для
11. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умо!
розуміння змісту та завдань цінової політики, а також ви ефективного розвитку монографія / А.А. Мазаракі,
надасть змогу суб'єктам цього ринку більш виважено І.О. Бланк, Л.О. Лігоненко [та ін.]. — К.: ТЕУ, 2011. —
та обгрунтовано підходити до її формування.
195 с.
12. Артус М.М. Формування механізму ціноутворен!
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DIRECTIONS OF NON]STATE PENSION FUNDS INVESTMENT ACTIVITY ACTIVATION
У статті проведено дослідження особливостей функціонування недержавних пенсійних фондів
в Україні. Запропоновано напрями активізації інвестиційної діяльності недержавних пенсійних
фондів. Визначено, що головною перевагою пенсійних фондів як суб'єктів фінансового ринку є
їх інвестиційна політика, яка характеризується високим рівнем вимог при визначенні напрямів
інвестування та конкретних об'єктів вкладень. Порівняно з іншими країнами світу Україна знач
но відстає від світових темпів розвитку пенсійної системи. В статті акцентовано увагу на тому,
що в Україні в реальному секторі економіки існує гостра потреба в інвестиційних ресурсах.
Пенсійні фонди належать до інститутів спільного інвестування з великим інвестиційним потен
ціалом. Вони здатні суттєво покращити ситуацію не лише на фінансовому ринку України, а й
забезпечити інвестиційними ресурсами реальний сектор економіки. Це надасть змогу в межах
системи пенсійного забезпечення нагромаджувати значні обсяги інвестиційних ресурсів та
відповідно створювати передумови для довгострокового економічного зростання.
In the article the peculiarities of notstate pension funds functioning in Ukraine was studied. The
directions of notstate pension funds investment activity activation were proposed. It was determined
that the main advantage of pension funds as a subject of the financial market is their investment
policy, which is characterized by high requirements in determining of the areas of investment and
specific investment objectives. Compared with other countries Ukraine is significantly lags behind in
the global pace of pension system development. In the article attention is accented on the fact that
in Ukraine in the real sector of economy there is an urgent need for investment sources. Pension
funds belong to collective investment institutes with a high investment potential. They are able to
significantly improve the situation not only in the financial market of Ukraine, but also to provide the
real sector of economy with the investment resources. This will allow to accumulate within the pension
system significant amounts of investment resources and, accordingly, to create conditions for the
long term economic growth.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал, пенсійна система, зарубіжний досвід,
пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, пенсійне забезпечення.
Key words: investment activity, investment potential, pension system, foreign experience, pension funds, joint
investment institutions, pension provision.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ки свідчить про нестачу інвестиційних ресурсів. В умо!
Кризовий стан вітчизняної економічної системи вах обмеження бюджетного фінансування, кризисного
значно вплинув на інвестиційну сферу. Вагоме скоро! стану банківської системи основним джерелом фінан!
чення обсягів капіталовкладень в усіх галузях економі! сування інвестицій залишаються власні кошти під!
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Таблиця 1. Обмеження щодо напрямів інвестування активів
недержавних пенсійних фондів

ринкових ризиків інвестування на
фінансові інструменти, що врахову!
ються в портфелі пенсійних активів.
Максимальна частка
Для вкладника важлива спро!
Фінансовий інструмент
в загальній вартості
активів фонду, %
можність фонду зберегти та підвищи!
банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати банків
40, але не більше 10%
ти обсяги грошових коштів, які вкла!
в одному банку
дено з метою забезпечення зростан!
банківські метали
10
ня розміру майбутньої пенсії. Інвес!
цінні папери, погашення за якими гарантовано Кабінетом
50
Міністрів України
тиційна політика НПФ грунтується на
цінні папери, погашення за якими гарантовано Радою міністрів
20
принципах надійності, збереження,
Автономної Республіки Крим, і облігації місцевих запозичень
поверненості, ліквідності, доход!
облігації українських емітентів
40
ності та диверсифікації [6].
акції українських емітентів
40
цінні папери іноземних емітентів
20
Інвестиційна політика недержав!
іпотечні цінні папери
40
них пенсійних фондів характери!
об'єкти нерухомості
10
зується високим рівнем вимог при
цінні папери одного емітента (крім цінних паперів, погашення
5
визначенні напрямів інвестування та
яких гарантовано Кабінетом Міністрів України)
конкретних об'єктів вкладень, що є
Джерело: [2].
головною перевагою пенсійних
приємств. Але криза платежів і загальна економічна та фондів як суб'єктів фінансового ринку [1]. У вітчизня!
політична нестабільність негативно впливають на мож! ному законодавстві, що регулює інвестиційну діяльність
ливості використання власних коштів підприємств в недержавних пенсійних фондів, існують певні обмежен!
якості джерела фінансування інвестицій. В цих умовах ня щодо використання їх активів (ст. 49 Закону України
виникає потреба в пошуку інших джерел фінансування "Про недержавне пенсійне забезпечення" [2]).
інвестиційної діяльності.
Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних
Дослідженням проблем функціонування та розвит! фондів дозволяє створити ефективний механізм для
ку недержавних пенсійних фондів в межах системи не! розвитку ринку цінних паперів, розподілу капіталу між
державного пенсійного забезпечення займаються галузями економіки, сприяє стабільності функціонуван!
відомі вітчизняні вчені: В. Геєць, Б. Зайчук, Е. Лібано! ня фондового ринку та виходу його на міжнародний
ва, Л. Лісогор, О. Макарова, Б. Надточій та інші. Однак, рівень.
в сучасних умовах дослідження питань формування та
В Україні порівняно зі світовими стандартами фун!
реалізації інвестиційної політики недержавних пенсій! кціонування накопичувальної системи пенсійного забез!
них фондів, визначення напрямів її розвитку залишаєть! печення встановлено досить ліберальні вимоги щодо
ся актуальним.
інвестиційної політики пенсійних фондів.
Таким чином, метою статті є дослідження теоретич!
Мудра!Рудик Я.А. стверджує, що громадяни прий!
них та практичних положень щодо визначення напрямів мають активну участь у системі недержавного пенсій!
активізації інвестиційної діяльності недержавних пенс! ного забезпечення. Проте інвестиційна діяльність упов!
ійних фондів в Україні.
новажених установ з управління активами є досить кон!
сервативною. Пенсійні кошти розміщуються у фінан!
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
сові інструменти практично одних і тих самих емітентів,
Досвід країн з розвиненою економікою свідчить про та не завжди така діяльність є ефективною. Вибір
доцільність використання на інвестиційні цілі ресурсів об'єктів інвестування, якими переважно є банківські
населення, залучення яких відбувається через системи депозити та цінні папери іноземних емітентів, досить
недержавних інститутів, зокрема пенсійних фондів. Ці помітно відрізняється від загальносвітового досвіду,
інститути спільного інвестування виступають в якості в якому досить активно здійснюється інвестування в
фінансових посередників та колективних інвесторів.
іноземні цінні папери. Недержавні пенсійні фонди Ук!
У зв'язку з цим визначення теоретичних засад та раїни є безпосереднім учасником фондового ринку
напрямів інвестиційної діяльності недержавних пенсій! України, проте забезпечити вагоме зростання вкладе!
них фондів набуває особливої актуальності.
них активів, що може забезпечити інвестування в іно!
Окрім соціально!захисної функції, недержавні земні цінні папери, не здатний ні один недержавний
пенсійні фонди повинні відігравати роль інвесторів, які пенсійний фонд [3].
мають у своєму розпорядженні інвестиційні ресурси
Ми не погоджуємося з думкою Мудрої!Рудик Я.А.
довготермінового використання, і є необхідними для щодо активної участі громадян в системі недержавного
стабільного зростання економіки країни.
пенсійного страхування. На наш погляд, є певні пере!
Метою інвестиційної діяльності недержавних пен! шкоди, які заважають цьому процесу, зокрема: від!
сійних фондів є знаходження та закріплення його ста! сутність довіри населення до інститутів спільного інве!
новища на інвестиційному ринку,послідовне виконання стування в Україні; деструктивний вплив функціоную!
функцій управління процесом інвестиційної діяльності чої нормативно!правової бази, яка регламентує ді!
та використання сучасних методів управління задля за! яльність державних пенсійних фондів України; від!
безпечення приросту вартості пенсійних резервів.
сутність податкового стимулювання; неефективність
Інвестування пенсійних активів недержавних пенс! адміністрування діяльності недержавних пенсійних
ійних фондів здійснюється виключно в інтересах вклад! фондів; низький рівень прибутковості пенсійних активів
ників пенсійного фонду, з урахуванням чинників впливу та ін.
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Можна погодитися з позицію Д. Віттаса, який
стверджує, що для здійснення недержавними пенсій!
ними фондами позитивного впливу на розвиток фон!
дового ринку вони повинні досягти значного розміру,
їх правила повинні передбачати можливість різних
видів інвестицій і не повинні забороняти інвестування
в акції [4].
Представники нью!йоркської економічної школи
зазначають, що в міжнародній практиці використову!
ються дві принципові форми регулювання інвестицій!
ної діяльності: 1) кількісні обмеження щодо інвести!
ційних портфелів; 2) "розумне (розсудливе)" управлі!
ння. Першою формою передбачено встановлення об!
межень відносно певних категорій активів. Зокрема
для недержавних пенсійних фондів встановлені обме!
ження щодо обсягів інвестицій в активи роботодавців.
Друга форма регулювання інвестиційної діяльності
передбачає регламентацію певних вимог, спрямованих
на "розумне", захищене від необгрунтованих ризиків
інвестування [5].
Отже, незважаючи на всі складності і обмеження
щодо управління інвестиційною діяльністю недержав!
них пенсійних фондів потрібно враховувати, що інвес!
тування пенсійних активів повинно забезпечити май!
бутнє виконання зобов'язань з пенсійного забезпечен!
ня в достатньому обсязі. Інвестиційна політика недер!
жавного пенсійного фонду має на меті вибір найбільш
ефективних напрямів використання пенсійних резервів
та власного майна з метою отримання найбільшого інве!
стиційного прибутку для виконання зобов'язань перед
вкладниками та учасниками. При цьому обов'язково
потрібно враховувати вплив інвестиційних ризиків. Зок!
рема зростання активів фонду, тобто зростання балан!
сової вартості залучених згідно угод недержавного пен!
сійного забезпечення коштів на розмір інвестиційного
доходу є важливим чинником його стратегічного роз!
витку.
Економічний та соціальний ефекти від раціональної
побудови системи накопичень пенсій та інвестування
пенсійних ресурсів може проявитись не тільки в оздо!
ровленні пенсійної системи, але і як чинник стабілізації
економіки, зміцнення фінансових ринків.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах нестабільного зовнішнього се!
редовища до напрямів активізації інвестиційної діяль!
ності недержавних пенсійних України можна віднес!
ти:
— підвищення ефективності диверсифікації інвес!
тиційного портфелю пенсійних фондів за рахунок інве!
стування в цінні папери іноземних емітентів, які є над!
ійними та прибутковими на міжнародному фондовому
ринку. Як зазначено вище, згідно чинного законодав!
ства недержавні пенсійні фонди України можуть інвес!
тувати в цінні папери іноземних емітентів не більше ніж
20% загальної вартості пенсійних активів;
— покращення нагляду за інвестуванням недержав!
них пенсійних фондів. В Україні застосовується най!
менш популярний у країнах з розвиненою ринковою
економікою підхід до нагляду за інвестуванням, який
базується на дотриманні правил та нормативів. Цей
підхід є витратним, передбачає дублювання функцій

органами контролю та нагляду. Вважаємо, що доціль!
ним є переорієнтація на застосування нагляду за інвес!
тиційною діяльністю недержавних пенсійних фондів на
основі упередження та запобігання інвестиційних ри!
зиків;
— зниження податкового навантаження на інвести!
ційну діяльність недержавних пенсійних фондів, а також
перегляд та удосконалення нормативно!правових актів
щодо регулювання інвестиційної діяльності недержав!
них пенсійних фондів.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
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THE ECONOMIC ESSENCE OF THE INVESTMENT SUPPORT AND ITS ROLE
IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
У статті на основі узагальнення теоретичних положень інвестиційних теорій визначено економі
чну сутність інвестиційного забезпечення інноваційних процесів виробничоекономічної системи.
Результати наукового аналізу дефініції "інвестиції" надали змогу виявити теоретичні основи для
трактування економічної сутності інвестиційного забезпечення та визначення його ролі в розвитку
підприємств і встановлення тенденції до її розуміння з позицій теорії інституціональноінформац
ійної економіки. У статті запропоновано трактування сутності "інвестиційного забезпечення інвес
тиційного процесу на підприємстві" як сукупності економічних відносин, що виникають між суб
'єктами господарювання та учасниками інвестиційного ринку у зв'язку з пошуком, залученням,
розподілом та вкладенням інвестиційних ресурсів різних джерел походження, необхідних для інве
стування інноваційних процесів виробничоекономічної системи з урахуванням її інноваційного
потенціалу.
In the article on the basis of the investment theories theoretical propositions generalization is identified
the economic substance of production and economic system innovation processes investment support.
The results of the "investment" definition scientific analysis provided an opportunity to identify the
theoretical basis for the interpretation of the economic substance of investment support and to determine
its role in enterprise development and to set trends for its understanding from the position of the
institutional and information economics theory. In the article is proposed the interpretation of the
"investment support for the investment process at the enterprise" essence as a set of economic relations
that arise between the business and investment market participants in connection with the search,
attraction, allocation and attachment of investment resources of different sources of origin required for
the production and economic system innovation processes investment based on its innovative capacity.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційне забезпечення, інноваційний процес, інве$
стиційні теорії, виробничо$економічна система.
Key words: investment, innovation activity, investment support, investment process, investment theories,
production and economic system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження проблем інвестиційного забезпечен!
ня функціонування та розвитку підприємств знаходить!
ся в центрі уваги економічної науки. Це зумовлено тим,
що задля збереження стійкого стану на ринку підприє!
мствам потрібно замінювати застарілу матеріально!тех!
нічну базу, реконструювати виробничі потужності, ос!
воювати виробництво нових видів продукції. Заміна та
реконструкція старого, покупка нового обладнання ви!
магають від підприємства певної мінімальної критичної
величини капітальних вкладень.
У вітчизняних економічних дослідженнях проблеми
управління інвестиційною діяльністю підприємств відпо!
відно до фахової спеціалізації досліджують такі вчені:
І. Бланк, Л. Борщ, М. Денисенко, В. Федоренко та інші
науковці.

них наукових підходів щодо управління інвестиційними
процесами на підприємствах.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Розвиток економічної системи безпосередньо пов'я!
заний з відтворенням основних засобів у зв'язку з тим,
що задоволення потреб суспільства вимагає реконст!
рукції, технічного переоснащення існуючих основних
засобів або створення нових, що здатні забезпечити по!
трібною продукцією. Задля досягнення цієї мети потрібні
додаткові ресурси. Вважаємо, що однією з найбільш важ!
ливих умов реалізації основних завдань поліпшення роз!
витку виробничо!економічної системи, зокрема, підви!
щення ефективності діяльності підприємства є здійснен!
ня інвестицій. Інвестиції виконують важливу стратегічну
роль в забезпеченні розвитку підприємства, зокрема:
— інвестиції є основним джерелом при формуван!
МЕТА СТАТТІ
ня виробничого потенціалу підприємства;
Метою статті є визначення економічної сутності інве!
— інвестиції — це механізм для реалізації страте!
стиційного забезпечення на основі узагальнення сучас! гічних цілей;
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Таблиця 1. Зміст визначення економічної сутності дефініції "інвестиції"
№
з/п

Автор

1

Закон України
«Про
інвестиційну
діяльність»

2

С. Абрамов

3

М. Ареф’єв

4

Г. Бірман,
С. Шмідт

5

І. Бланк

6

Л. Борщ

7

Л. Гітман,
М. Джонк

8

Г. Маховикова,
В. Кантор

9

О. Махмудов,
В. Найдьонов,
Ю. Мотиченко

10
11

Д. Норткотт
Г. Савицька

12

І. Сергєєв,
Г. Веретеннікова

13

В. Сєров

14

В. Ковальов

15

В. Федоренко

16

А. Череп

Визначення поняття «інвестиції»
Інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок чого створюється прибуток (доход) [1]
Інвестиції – це кошти, цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, інші права, що
мають грошову оцінку, вкладені в об'єкти підприємницької й іншої діяльності з метою
одержання прибутку й (або) досягнення іншого корисного ефекту [2, с. 137]
Інвестиції – сукупність всіх грошових, майнових й інтелектуальних цінностей, вкладених у
реалізацію різних програм і проектів виробничої, комерційної, соціальної, наукової,
культурної або якоїсь іншої сфери з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення
соціального або економічного ефекту [3]
Інвестиції – довгострокові вкладення капіталу (усередині країни або за кордоном) у
підприємства різних галузей народного господарства [4]
Визначає інвестиції як вкладення капіталу у всіх його формах у різноманітні об'єкти
(інструменти) його господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також
досягнення іншого економічного або позаекономічного ефекту, отримання якого базується
на ринкових принципах та пов'язане з факторами часу, ризику та ліквідності [5]
Під інвестиціями треба розуміти ті економічні ресурси, що спрямовуються на збільшення як
реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарату,
так і інвестиції в «людський капітал», які на сучасному етапі розвитку економіки набувають
все більшого значення [6]
Інвестиції – спосіб вкладення капіталу, що повинен забезпечити збереження або зростання
вартості капіталу й (або) принести позитивну величину доходу [7]
Інвестиції – довгострокові вкладення приватного й державного капіталу, майнових або
інтелектуальних цінностей у різні галузі національної (внутрішні інвестиції) або зарубіжної
(зарубіжні інвестиції) економіки з метою одержання прибутку [8]
Інвестиції – вкладення капіталу у всіх його формах у різні об'єкти (інструменти)
господарської діяльності підприємства з метою одержання прибутку, а також досягнення
іншого економічного або позаекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових
принципах, і пов'язане з факторами часу, ризику й ліквідності. Інвестиції є головною
формою реалізації стратегії розвитку підприємства [9]
Інвестиції – довгострокове вкладення капіталу в якесь діло, підприємство [10]
Інвестиції – це довгострокові вкладення коштів в активи підприємства [11]
Інвестиції (капітальні вкладення) – сукупність витрат матеріальних, трудових і грошових
ресурсів, спрямованих на розширене відтворення основних фондів всіх галузей народного
господарства [12]
Інвестиції – довгострокові фінансові вкладення державного або приватного капіталу в різні
галузі народного господарства як усередині країни, так і за кордоном з метою одержання
прибутку [13]
Інвестиції – кошти, цільові банківські вклади, паї, акції, інші цінні папери, технології,
машини, устаткування, патенти, ліцензії, ноу-хау, будь-яке інше майно або майнові права,
інтелектуальні цінності, вкладені в об'єкти підприємницького й іншого видів діяльності [14]
Інвестиції – це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення. Приріст капіталу в
результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання
відсотків від банківських вкладень капіталу [15, с. 7]
Під інвестиціями слід розуміти тільки ті вкладення, метою яких є отримання прибутку
(доходу). І саме за цією метою потрібно відрізняти інвестиції від інших вкладень коштів.
Інвестиції – це всі види грошових, майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються
в реальні та фінансові активи з метою отримання прибутку (доходу) [16, с. 16]

Джерело: сформовано автором на основі [1—16].

— за допомогою інвестицій здійснюється оптиміза!
ція структури активів;
— вони є основним елементом при формуванні дов!
гострокової структури капіталу;
— за рахунок інвестицій з'являється можливість
розширення виробництва;
— інвестиції — це найважливіша умова, яка забез!
печує зростання ринкової вартості підприємства.
Існують різноманітні модифікації визначень понят!
тя "інвестиції", які відображають множинність підходів
до розуміння їх економічної сутності. Це обумовлено
економічною еволюцією, специфікою конкретних етапів
історико!економічного розвитку, переважаючих форм
та методів господарювання.
З метою розкриття економічної сутності дефініції
"інвестиції", проведемо систематизацію трактувань різних
вчених!економістів визначення інвестицій (табл. 1).
В. Федоренко вважає основним мотивом інвестицій
одержання прибутків у вигляді приросту капіталу. Резуль!

тати досліджень теорії інвестицій засвідчують наявність
взаємозв'язку між інвестиційною діяльністю та приростом
капіталу. Особливо висока ефективність інвестицій дося!
гається при фінансуванні інноваційних проектів [15, с. 7].
Г. Цадо запропоновано принципову структуру інвес!
тицій за такими напрямами використання: розширення
або модернізація виробництва; створення виробничої
інфраструктури; створення товарно!матеріальних запасів
та резервів; створення соціальної інфраструктури; підго!
товка та перепідготовка персоналу; наука та наукові об!
слуговування. Вирішальну роль для інвестування в інно!
вації відіграє ринок реальних інвестицій, враховуючи той
факт, що реальні інвестиції повністю спрямовуються на
збільшення виробничого капіталу, тобто в основний ка!
пітал. Вона виокремлює такі види реальних інвестицій:
— інвестиції оновлення, що здійснюються за раху!
нок коштів фонду відшкодування підприємства;
— інвестиції розширення (чисті інвестиції), що
здійснюються за рахунок частини національного
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доходу або за рахунок фонду чистого накопичен!
ня;
— валові інвестиції — це інвестиції оновлення і роз!
ширення [17].
Таким чином, здійснення інвестиційної діяльності на
підприємствах сприяє зростанню їх економічного потен!
ціалу і забезпечує розвиток економіки виробничо!еко!
номічних систем. Отже, інвестиції є одним із способів
забезпечення інноваційних процесів підприємства. Од!
ними з складових реальних інвестицій є інноваційні інве!
стиції та інтелектуальні інвестиції
На думку А. Пересади, інноваційні інвестиції — це
вкладання у нововведення. Він вважає, що в принципі, при
стабільній економіці всі інвестиції повинні бути водночас
інноваціями. За умов кризи можливі інвестиції на підтрим!
ку діючих технічно відсталих виробничих фондів [18, с. 14].
Висвітлення сутності інвестицій потрібно здійснювати
в контексті проблеми інноваційного розвитку підприємства:
вкладання всіх видів цінностей у господарський комплекс
підприємства з метою одержання доходу як засобу нагро!
мадження капіталу для забезпечення його інноваційного
розвитку. Тому не можна погодитися з думкою, що "за ста!
більної економіки всі інвестиції мають бути водночас інно!
ваціями", оскільки саме в цьому і простежується взаємозв!
'язок між інвестиційною та інноваційною діяльністю, які
формують основу інноваційного розвитку підприємства.
Виробничо!економічна система — це сукупність взає!
мопов'язаних економічних, технологічних, організацій!
но!правових, соціальних, екологічних відносин, що ви!
никають між виробниками матеріальних благ та їх спо!
живачами, метою яких є випуск кінцевої продукції, за!
безпечення ефективного протікання виробничого проце!
су і прирощення капіталу. Її розвиток визначається: ос!
воєнням нових видів продукції; використанням нових тех!
нологій і методів виробництва; реалізацією перспектив!
них інвестиційних проектів; освоєнням нових ринків збу!
ту продукції; застосуванням сучасного інструментарію
управління виробництвом та людським капіталом.
Ключовими елементами системи інвестиційного за!
безпечення розвитку підприємства є:
— інвестиційне середовище як сукупність внут!
рішніх та зовнішніх чинників, що впливають на інвести!
ційний процес;
— інвестиційний потенціал як сукупна можливість
чинників інвестиційного середовища реалізовувати свої
можливості, тобто інвестиційні ресурси, і забезпечува!
ти в часі стійкий розвиток підприємств;
— інвестиційний клімат як система соціальних, еко!
номічних, правових, організаційних та інших відносин,
які визначають доцільність інвестиційних процесів на
підприємствах і впливають на відтворення капіталу.
У наукових працях Т. Лейбєрт інвестиційний процес
розглядається як розгорнута в часі сукупність дій з по!
шуку найбільш вигідних інвестиційних рішень, що пов'я!
зані з участю інвестора в управління об'єктом інвестицій
з метою отримання інвестиційного доходу в умовах пев!
ного інвестиційного середовища. Основним інструмен!
том при цьому є інвестиційна діяльність, яка виступає
як діяльність суб'єкта інвестицій з приводу організації
реалізації і управління інвестиційним процесом [19].
І. Крейдич зазначає, що основу ресурсного забез!
печення інноваційної діяльності складають інвестиції,
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відсутність яких робить процес створення і впроваджен!
ня нововведень неможливим. Взаємозв'язок інвестицій
і інновацій можна також простежити в тому, що інвес!
тиції можуть вкладатись в економічну, наукову, органі!
заційну, наукову, екологічну, соціальну та інші сфери. І
тільки інноваційний підхід надасть відчутні ефекти і ба!
жані результати від вкладання інвестицій в ці сфери [20].
На думку Т. Лейбєрт, інвестиційну діяльність по!
трібно розглядати як систематизовану сукупність прин!
ципів і правил, що визначають форму та зміст економі!
чних відносин в процесі інвестування з метою забезпе!
чення існування об'єкта в майбутньому [19].
М. Денисенко, А. Гречан під системою інвестиційно!
го забезпечення інноваційної діяльності розуміють су!
купність економічних відносин, які виникають у зв'язку з
пошуком, залученням і ефективним використанням інве!
стицій, а також організаційно!управлінські принципи,
методи і форми їх впливу на життєдіяльність інновацій.
Вони зазначають, що метою інвестування інноваційної
діяльності є ресурсне забезпечення позитивних структур!
них інноваційних зрушень в економіці [21, с. 181].
Т. Товт визначення поняття "система інвестиційно!
го забезпечення інноваційної діяльності підприємств"
трактує як сукупність економічних відносин, що вини!
кають у зв'язку з пошуком, залученням і використанням
інвестиційних ресурсів, необхідних для інвестування
різних напрямів інноваційної діяльності підприємств з
урахуванням наявних внутрішніх обсягів цих ресурсів та
можливості залучення їх із зовнішніх джерел [22].

ВИСНОВКИ
На основі узагальнення різноманітних поглядів на
визначення сутності інвестицій та інвестиційного проце!
су вважаємо, що під інвестиційним забезпеченням інно!
ваційних процесів підприємства слід розуміти сукупність
економічних відносин, що виникають між суб'єктами гос!
подарювання та учасниками інвестиційного ринку у зв'яз!
ку з пошуком, залученням, розподілом та вкладенням
інвестиційних ресурсів різних джерел походження, не!
обхідних для інвестування інноваційних процесів вироб!
ничо!економічної системи з урахуванням її інноваційно!
го потенціалу.
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У статті аналізуються питання пов'язанні з фінансуванням інвестиційноінноваційної діяль
ності в Україні. Особливості та напрями використання фінансових ресурсів у даній сфері, за
пропоновано розглядати виходячи з специфіки різних етапів розвитку вітчизняної економіки.
Досліджено роль та значення держави у фінансуванні інвестиційноінноваційної діяльності.
Окреслено основні проблеми пов'язані з нестачею достатньої кількості коштів, необхідних для
повноцінного розвитку даної галузі. Розглядаються негативні тенденції зниження обсягів іно
земних інвестицій у вітчизняну інноваційну галузь та аналізуються причини, що їх викликають.
З метою визначення ефективності використання коштів залучених в інвестиційноінноваційну
сферу, проаналізовано розподіл витрат за основними напрямами: придбання машин, облад
нання, установок та інших засобів; дослідження та розробки; придбанні інших зовнішніх знань
та інші.
The article is analyzes the questions connected with the financing of investment and innovation
activity in Ukraine. Features and uses of financial resources in this area are proposed to consider
based on the specifics of the various stages of the national economy. A role and value of the state
are investigational in financing of investmentinnovative activity. The basic problems related to lack
of sufficient funds required for the full development of the industry. We consider the negative trend
decline in foreign investment in the domestic industry innovation and analyze the reasons that cause
them. To determine the costeffectiveness involved in investment and innovation sector, analyzed
the distribution of costs in key areas: acquisition of machinery, equipment, facilities and other assets;
research and development; acquisition of other external knowledge and others.
Ключові слова: Інвестиційно$інноваційна діяльність, джерела фінансування, фінансові ресурси, напрям$
ки фінансування.
Key words: Investment and innovation activities, funding, financial resources, types of funding.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективна виробнича та комерційна діяльність
будь!якого сучасного підприємства, а також забезпе!
чення пришвидшених темпів для розвиту наукомістких
та високотехнологічних сфер економіки, неможливе без
активного розвитку інвестиційно!інноваційної діяль!
ності. Рівень конкурентоспроможності продукції та по!
слуг як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, на
сьогодні, безпосередньо пов'язаний з активністю вико!
ристання інноваційних стратегій підприємством.
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Інвестиційно!інноваційна активність підприємств
визначається за підсумками їх роботи за рік, з викорис!
тання абсолютних та відносних показників. Особливі!
стю інвестиційно!інноваційної діяльності, як і будь!якої
іншої підприємницької діяльності, є те, що вона потре!
бує значних капіталовкладень. Велику роль у даному
процесі повинна відігравати держава, адже за сучасно!
го стану економіки, кредитні ресурси є занадто доро!
гими. Поряд з тим, навіть за наявності фінансових ре!
сурсів, існують значні проблеми з напрямами та ефек!

Інвестиції: практика та досвід № 2/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
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Таблиця 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності в період
з 1995—1999 рр. (в млн грн. та %)
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Джерело: складено за: Статистичний щорічник України за 2002 рік. — Київ, 2003, с. 362.

тивністю їх використання. Все це і зумовило необхід! індекс споживчих цін склав 10256%). Усе це призвело
ність дослідження обраної проблематики.
до того, що протягом 1991—1995 років обсяг інозем!
них інвестицій склав всього 750,1 млн дол., а відтік ка!
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
піталу, за оцінками експертів, сягнув 15 млрд дол. США
І ПУБЛІКАЦІЙ
[1, c. 15].
Питання пов'язані з напрямами та підходами до
Витрати Державного бюджету на наукові та науко!
фінансування інвестиційно!інноваційної діяльності роз! во!технічні роботи, які мали бути основою для розвит!
глядались багатьма науковцями. Серед вітчизняних вче! ку інвестиційно!інноваційної діяльності, з 1991 по 1995
них дану проблеми вивчали: Геєць В.М., Васильєва Т.А., роки впали в 5,8 рази. Крім того, таке падіння досягло
Козик В.В., Кузьмін О.Є., Кузнєцова А.Я., Майорова свого максимуму в 1999 році, коли співвідношення ви!
Т.В., Трапєзніков В.А. ті інші. Досліджували подібні пи! трат Державного бюджету на наукові та науково!технічні
тання і вчені близького зарубіжжя, серед них: Богати! роботи, по відношенню до ВВП склало всього 0,33%.
рьов А.Г., Дороніна Н.Г., Іванова Н.І., Савенкова О.В., Це значення в 5,1 рази менше, ніж було законодавчо
Туктаров Ю.Є. та інші.
встановлене, а отже свідчить про порушення з боку дер!
Незважаючи на грунтовний аналіз окресленої про! жавних органів влади законодавства в сфері фінансу!
блематики, деякі питання залишаються поза увагою на! вання інвестиційно!інноваційної діяльності [2, c. 6].
уковців. Так, практично не аналізуються напрями вико!
Занизькі показники фінансування науково!технічної
ристання інвестиційно!інноваційними підприємствами та інноваційної діяльності з боку держави, призвели до
коштів, отриманих для їхнього розвитку. Різноспрямо! того, що протягом досліджуваного періоду, значно
ваними є й погляди щодо ролі держави у стимулюванні зросли розміри фінансування з боку замовників (під!
певних напрямів інноваційної діяльності.
приємств та організацій України, а також іноземних дер!
жав). Джерела фінансування інноваційної діяльності
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
наведені у таблиці 1.
Метою даної статті є проаналізувати напрями вико!
Незважаючи на те, що обсяги фінансування інно!
ристання фінансових ресурсів, спрямованих на стиму! ваційної діяльності в промисловості України зросли у
лювання інвестиційно!інноваційної діяльності та визна! 2,5 рази, їх розмір в абсолютних цифрах, у 1999 році,
чити роль держави у фінансуванні даної галузі, в різні був надзвичайно низьким — 1,55 млрд грн., що склада!
періоди розвитку вітчизняної економіки.
ло 1,19% від ВВП. Звертає на себе увагу, і повна
відсутність фінансування інвестиційно!інноваційної
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
діяльності з боку місцевих бюджетів (коштів бюджету
З метою визначення особливостей розвитку інвес! територій). Недостатньої високою є і частка фінансу!
тиційно!інноваційної сфери, на нашу думку, необхідно вання за рахунок власних коштів підприємств, проте, у
розглянути основні етапи періодизації її становлення та 1998—1999 роках спостерігалось певне зростання да!
розвитку. Такий підхід дасть можливість комплексно них показників.
визначити основні джерела фінансування інвестиційно!
Ще однією особливість досліджуваного періоду
інноваційної діяльності, а також напрями, на розвиток було те, що держава надавала фінансову підтримку га!
яких спрямовувались в тому числі державні кошти. Можна лузям, в основі яких покладено нижчі технологічні ук!
виділити 3 етапи періодизації: 1 етап — 1991—1999 рр.; лади. У дані галузі спрямовувалось до 70% коштів, які
2 етап — 2000—2008 рр.; 3 етап — 2008 по теперішній виділялись з бюджету (у паливну та металургійну галузь
спрямовувалось до 50% від загального обсягу бюджет!
час.
Розглядаючи перший етап (1991—1999 рр.), необ! ного фінансування). Крім того, данні галузі отримували
хідно відмітити загальні негативні економічні явища, що податкові пільги і переваги цінового регулювання.
супроводжували процес трансформації та переходу від
Проаналізувавши значення основних показників
адміністративно!командної до ринкової моделі еконо! інвестиційно!інноваційної діяльності в першому з до!
міки. Негативні тенденції на початку 90!х років посилюва! сліджуваних періодів (1991—1999 рр.), можна конста!
лись надзвичайно великими темпами інфляції (у 1993 році тувати, що в цей період спостерігались негативні тен!
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Розподіл витрат за обсягами інноваційної діяльності
у 2000—2008 роках (у млн грн. та %)

Роки

Загальна
сума витрат

Дослідження і
розробки
млн грн.

у%

Придбання
інших
зовнішніх
знань
млн
грн.

Підготовка
виробництва для
впровадження
інновацій
млн
грн.

у%

у%

Придбання
машин
обладнання та
програмного
забезпечення
млн
у%
грн.

Інші витрати
млн
грн.

у%

2000

1760,1

266,2

15,1

72,8

4,13

163,9

9,31

1074,5

61

182,7

10,4

2001

1979,4

171,4

8,66

125

6,34

183,8

9,3

1249,4

63,1

249,8

12,62

2002

3018,3

270,1

8,95

149,7

5

325,2

10,77

1865,6

61,8

407,7

13,5

2003

3059,8

312,9

10,22

95,9

3,13

527,3

17,23

1873,7

61,24

250

8,17

2004

4534,6

445,3

9,82

143,5

3,16

808,5

17,83

2717,5

60

419,8

9,26

2005

5751,6

612,3

10,65

243,4

4,23

991,7

17,24

3149,6

55

754,6

13,1

2006

6160

992,9

16,1

159,5

2,6

954,7

15,5

3489,2

56,6

563,7

9,15

2007

10850,9

986,5

9,1

328,4

3

-

-

7471,1

68,9

2064,9

19

2008

11994,2

1243,6

10,4

421,8

3,52

-

-

7664,8

64

2664

22,2

Джерело: складено за данними офіційного сайту Державної служби статистики України ! http://ukrstat.gov.ua/

денції в даній галузі. Зміна моделі економіки, призвела
до значного недофінансування інвестиційно!інновацій!
ної діяльності, при цьому кошти, які виділялись держав!
ною, спрямовувались не на підтримку інноваційних під!
приємств, а на підприємства, в основі діяльності яких
було покладено нижчі технологічні уклади. Незначни!
ми були абсолютні показники фінансування інвестицій!
но!інноваційної діяльності підприємств з боку держа!
ви.
Для другого етапу дослідження (2000—2008 рр.),
характерним було поступове економічне зростання.
Розглядаючи загальноекономічні передумови, слід
відзначити зростання всіх основним макроекономічних
показників. Так ВВП в цей період збільшився більш ніж
у 3 рази, також більш ніж у 3 рази зросли доходи в ви!
датки Державного бюджету. Характерним для економ!
іки даного періоду була загальна стабілізація всіх галу!
зей економіки. При цьому спостерігалось зростання
дефіциту бюджету та рівня інфляції (в період після 2004
року).
Починаючи з 2000 року, розміри витрат на інвести!
ційно!інноваційну, діяльність постійно зростали. Щодо
структури розподілу джерел фінансування, то у дослі!
джуваному період, абсолютна більшість витрат на
фінансування інноваційної діяльності здійснювались за
рахунок власних коштів підприємств. Найбільшою така
частка була у 2005 році — 87,72%, а найменшою у 2008
році — 60,6% [3, c. 364].
Спостерігалось поступове, але, поряд з тим стабіль!
не, падіння обсягів фінансування інвестиційно!іннова!
ційної діяльності з боку іноземних інвесторів. Найбіль!
шою ця цифра була у 2002 році — 8,7 %, а найменшою
у 2008 році. Такі данні є свідченням того, що протягом
досліджуваного періоду (2000—2008 роки), інновацій!
на сфера для іноземних інвесторів в України, не стала
досить привабливою. Звертає на себе увагу і нерівно!
мірний розподіл абсолютних показників щодо фінан!
сування інвестиційно!інноваційної діяльності з боку іно!
земних інвесторів. Це, на нашу думку, було пов'язано з
недостатнім рівнем забезпечення гарантування інозем!
них інвестицій в Україні, а також наявністю різноманіт!
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них як внутрішніх, так і зовнішніх ризиків. Розглядаючи
абсолютні значення, найменшою, сума фінансування
інноваційної діяльності в Україні (в межах досліджува!
ного періоду) була у 2001 році — 58,5 млн грн., а найб!
ільшою, напередодні фінансової кризи, у 2007 році —
321,8 млн грн. Щодо значення іноземних інвестицій у
фінансуванні інноваційної діяльності, то найменшим
даний показник, у загальній структурі джерел фінансу!
вання, був у 2008 році — 0,9%, а найбільшим у 2002
році — 8,7% [4, с. 231].
Щодо ролі і значення коштів державного бюджету
у фінансування витрат на інноваційну діяльність, то слід
відзначити їх постійне коливання. Найбільшим, у абсо!
лютному значенні, цей показник був у 2008 році — 336,9
млн грн., а мінімальне значення було у 2000 році — 7,7
млн грн. Поряд з цим, протягом всього досліджуваного
періоду, показники фінансування інноваційної діяль!
ності, з державного бюджету, постійно змінювались, то
збільшувались, то навпаки, повністю скорочувались.
У загальній структурі фінансування інноваційної
діяльності з державного бюджету було мінімальним у
2000 році (0,4%) та 2005 році (0,49%), а максимальною
частка держаних коштів у загальній структурі була у
2003 році — 3,04%. В цілому, у досліджуваному періоді,
фінансування інноваційної діяльності з державного
бюджету, у загальній структурі не перевищувало 3%,
навіть порівняно з іноземними інвестиціями, цей обсяг
фінансування є надзвичайно низьким. Таким чином,
можна зробити висновок, що держава, через держав!
ний бюджет, майже не впливала на розвиток інновацій!
ної сфери [5, c. 38].
Непослідовний характер фінансування державою
інвестиційно!інноваційної сфери, на нашу думку, мав
негативні наслідки. Протягом цих років, було наявним
економічне зростання, а отже, залучені до державного
бюджету кошти, у випадку їх спрямування у інновацій!
ну галузь, могли б стати підгрунтям для впровадження
новітніх технологій, оновлення та модернізації застарі!
лого обладнання та у підсумку, заклали б основу для
подальшої трансформації економіки. Натомість, пито!
ма вага реалізованої інноваційної продукції та питома
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вага підприємств, що впро!
24
ваджували інновації, була за! 2013
58
0,9
низькою і навіть не досягла
17,1
рівня 2000!го року.
70,1
Звертає на себе увагу, і
19,1
розподіл витрат за напряма! 2012 0,4
10,4
ми фінансування (табл. 2).
Як видно з наведеної таб!
17
лиці 2, найбільші витрати
73,2
2011
3
спрямовуються не на прид!
7,5
бання новітніх технологій та
їх впровадження, а на прид!
10,1
76,2
бання машин, обладнання, 2010
3,6
устаткування та програмного
10,1
забезпечення. Також не висо!
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ким є рівень фінансування
досліджень та розробок. У
Інші витрати
досліджуваному періоді, мак!
Придбання машин, обладнання, установок та інших основних засобів
симальне значення сягало
Придбання інших зовнішніх знань
всього 16,1% від загального
обсягу витрат на інноваційну
Дослідження і розробки
діяльність. Такий розподіл
Рис. 1. Розподіл витрат за обсягами інноваційної діяльності
фінансування напрямів інно!
у 2010—2013 роках (у %)
ваційної діяльності свідчить
Джерело: [8].
про те, що навіть ті підприєм!
ства, що вкладали кошти у вдосконалення та модерні! рігаються негативні тенденції в економіці країни. Фінан!
зацію, витрачали їх, на придбання вже готового устат! сова криза 2008—2009 років значно скоротила еконо!
куванню. Поряд з тим, на впровадження новітніх техно! мічний потенціал, а у посткризовий період, незважаю!
логій та здійснення наукових розробок, з метою їх май! чи на певне покращення у 2010—2011 роках, спостері!
бутнього використання, фінансові витрати були не по! гається спад всіх галузей економіки.
рівняно меншими. Це свідчить про те, що підприємства
Аналізуючи рівень витрат на інноваційну діяльності
були здебільшого зорієнтовані на короткостроковий у 2009—2013 році, слід відмітити, що в проміжку з 2009
період, що пов'язано зі значними економічними ризи! по 2011 роки, вони зростали. Проте, у порівняні з до!
ками.
кризовим періодом, данні показники, лише у 2011 році
Підсумовуючи, слід відзначити, що в період з 2000 перевищили докризовий рівень (у 2008 році рівень вит!
по 2008 роки, підприємствами та державою, не були рат становив 11994,2 млн грн., а у 2011 році — 14333,9
вжиті необхідні заходи щодо запровадження іннова! млн грн.). У 2012 та 2013 роках спостерігалось падіння
ційної стратегії розвитку економіки. Наявний у цей пе! показників фінансування витрат інноваційної діяльності.
ріод потенціал, не був достатньо використаний, а пито! Порівняно з 2011 року, у 2013 році скорочення склало
ма вага підприємств що запроваджували інновації не 50%, у абсолютних цифрах — 4771,3 млн грн. [8].
збільшувалась, а навпаки зменшувалась і наприкінці
Розглядаючи статистичні дані щодо джерел фінан!
2008 року навіть не досягла рівня 2000 року. Також за! сування інноваційної діяльності, звертає на себе увагу
низьким був рівень інноваційної продукції, що реалізо! їх нестабільність. Проте у період з 2009 по 2011 роки
вувався у даний період. Занизьким був і рівень фінан! відбулось суттєве скорочення частки власних коштів у
сування інвестиційно!інноваційної діяльності. Особли! фінансовані інноваційної діяльності, що можна харак!
во незначними в структурі витрат, в даній сфері, були теризувати як позитивну тенденцію. Починаючи з 2012
кошти, що виділялись державою. Рівень державного року, структура фінансування знову змінилась, а власні
фінансування в цей період не перевищував 3% (у 2003 ро! кошти підприємств, як і у до кризовий період, стали ос!
ці), а в абсолютних цифрах — 336,9 млн грн. (у 2008 році), новним джерелом фінансування інноваційної діяльності.
що є надзвичайно низьким показником. З проаналізо!
Проаналізувавши структуру джерел фінансування
ваного можна зробити наступний висновок: економіч! інноваційної діяльності, слід зазначити, що, як і в попе!
не зростання, практично не відобразилось на стан інве! редні періоди, основну частку складають власні джере!
стиційно!інноваційної діяльності. Отримані від реалі! ла підприємств. Частка фінансування інноваційної діяль!
зації продукції кошти, підприємства практично не вико! ності з боку держави залишалась стабільно низькою і
ристовували для модернізації та оновлення зношеного лише в 2012 році наблизилась до 2%, після чого, у 2013
і морально застарілого обладнання, а держава, попри році, впала до надзвичайно низького рівня — 0,3%, що
значні доходи державного бюджету у зазначений пе! є навіть менше ніж показник 2000!го року (0,4%) [6, c.
ріод, виділяла на інноваційну сферу недостатньо фінан! 155].
сових ресурсів.
Звертає на себе увагу, коливання у фінансуванні
Розглянемо останній, серед раніше виділених, інноваційної діяльності з боку іноземних інвесторів. Так,
етапів розвитку інвестиційно!інноваційної діяльності в якщо у 2009—2010 роках надходження коштів інозем!
Україні. Починаючи з 2009 року і до сьогодні, спосте! них інвесторів склало відповідно 19% та 30% (у абсо!
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лютних цифрах 1512,9 млн грн. та 2411,4 млн грн.), то у
2011 році ця цифра скоротилась до 0,4% (у абсолют!
ному значенні 56,9 млн грн.), що стало найменшим зна!
ченням починаючи з 90!х років. Поряд з цим, у 2011 році,
у структурі фінансування інноваційної діяльності, знач!
но зросли розміри коштів інших джерел (45,6%, або
6542,2 млн грн.) [7, c. 195].
Більш детального аналізу потребують напрями ви!
користання інвестованих в інноваційну діяльність
коштів. Такі показники наведені на рисунку 1.
Виходячи з даних рисунка 1, можна зробити висно!
вок, що у 2010—2012 рр., розподіл коштів за напрямами
фінансування інновацій був досить схожим, проте, у 2013
році відбулись суттєві зміни. Так, частка витрат на прид!
бання машин, обладнання та програмного забезпечення
скоротилась у 2013 році, у порівнянні з 2010 роком, з
76,2% до 58%. Щодо витрат на науково!дослідні роз!
робки, а також витрат на навчання та підготовку персо!
налу для розробки та запровадження нових або значно
вдосконалених продуктів та процесів, діяльність щодо
ринкового запровадження інновацій та інші роботи, по!
в'язаних зі створенням та впровадженням інновацій, то
вони зросли з 10,1% у 2012 році, до 24% у 2013 році.
Звертає на себе увагу, рівень витрат на придбання
інших зовнішніх знань (нових технологій), який суттєво
знизився починаючи з 2010 року з 3,6% до 0,9% у 2013
році. Такі данні свідчать про те, що переважна більшість
фінансових вкладень спрямовуються на придбання ма!
шин, обладнання та устаткування, поряд з тим, фінан!
сування впровадження новітніх технологій на підприє!
мствах, залишається занизькою.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проведене дослідження, можна зро!
бити ряд висновків:
— протягом всього періоду існування незалежної
України, з боку держави, спостерігалось постійне
зменшення фінансування інноваційної діяльності. Ча!
стка інноваційної діяльності та інноваційних під!
приємств, а також інноваційної продукції у загальній
структурі, залишається стабільно низькою, що обме!
жує можливості вітчизняної економіки стати конкурен!
тоспроможною;
— основним джерелом фінансування інноваційної
діяльності, протягом всього досліджуваного періоду,
були і залишаються, власні кошти підприємств. Держав!
на частка у фінансування інноваційної діяльності, за
останнє десятиріччя не перевищило 3%;
— протягом всього досліджуваного періоду, в різні
проміжки часу, то зростали, то навпаки, скорочувались
обсяги іноземних інвестицій у інноваційну сферу. Такі
коливання можуть бути пов'язанні з досить великими
ризиками вітчизняної економіки та негативними тенден!
ціями у світовій економіці, зумовленими світовою фінан!
совою кризою;
— у структурі витрат на інноваційну діяльність, про!
відне місце посідає придбання нового обладнання, ма!
шин та устаткування, тоді як на придбання технологій, в
останні роки припадало не більше 4%. Це свідчить про
орієнтованість переважної більшості підприємств, що
впроваджують інновації, на досягнення короткостроко!
вих цілей.
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INVESTMENT FACTOR OF AGRICULTURAL MODERNIZATION
Модернизация экономики сегодня очень важная задача. Это связано с развитием постинду
стриального общества, распространением научнотехнического прогресса. Многофункцио
нальность аграрного сектора еще раз подчеркивает важность его модернизации.
Наличие в сельском хозяйстве свойственных именно ему особенностей, а также необходи
мость для процесса модернизации больших финансовых средств, требует реализацию дан
ного процесса именно со стороны государства. При помощи различных механизмов государ
ство осуществляет модернизацию аграрного сектора. После восстановления государствен
ной независимости Азербайджанская Республика начала проводить реформы во все облас
тях, в том числе и в аграрном секторе. Увеличение нефтяных доходов повлияло на объем фи
нансовых средств, выделяемых сельскому хозяйству. В статье исследована деятельность в
направлении модернизации аграрного сектора. Был показан нынешний уровень использова
ния и эффективность таких механизмов модернизации аграрной сферы, как кредит, лизинг,
инвестиции.
Modernization of the economy today is a very important task. This is associated with the
development of postindustrial society, the spread of scientific and technological progress. The
versatility of the agricultural sector once again underlines the importance of its modernization.
Availability in agriculture peculiar to him features, as well as the need for the modernization process
of large financial resources required to implement this process is part of the state. Through different
mechanisms the government is modernizing the agricultural sector. After the restoration of state
independence of Azerbaijan Republic began to carry out reforms in all areas, including in the
agricultural sector. The increase in oil revenues affect the amount of financial resources allocated to
agriculture. The paper studies the activities to modernize the agricultural sector. Was shown to the
current level of use and the effectiveness of such mechanisms as the modernization of the agrarian
sector credit, leasing, investments.
Ключевые слова: модернизация, лизинг, государственной финансовый поддержка, инвестиции.
Key words: modernization, leasing, state financial support, investment.
Важным условием развития сельского хозяйства в
современной ситуации является осуществление в этой
сфере модернизации. Модернизация требует коренно!
го обновления производственной базы аграрной сфе!
ры. А решение этой задачи, в свою очередь, связано с
осуществлением широкомасштабных инвестиционных
вложений в этой области.
В настоящее время этот вопрос является актуаль!
ной проблемой в мировом масштабе. Как видно из от!
четов Организации продовольствия и сельского хозяй!
ства ООН за 2011 год, инвестиции в сельское хозяйство
остаются крайне важными для устойчивого развития и
достижения долгосрочной продовольственной безопас!

ности. Ключевыми областями, куда должны быть на!
правлены инвестиции, являются эффективная иррига!
ция, управление земельными ресурсами и выведение
улучшенных семян с помощью научных исследований в
аграрном секторе. Эти меры помогут фермерам снизить
производственные риски и сгладить волатильность цен
(1).
Повышение нефтяных доходов также создает мно!
госторонние и благоприятные условия для расширения
инвестиционных вложений в сельское хозяйство. В Го!
сударственной программе "По надежному обеспечению
населения Азербайджанской Республики продоволь!
ствием на 2008—2015 годы", в Государственной про!
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Таблица 1. Инвестиции, направленные в основной
капитал в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства
и рыболовства

Годы

Сельское
хозяйство,
лесное
хозяйство, и
рыболовство
(млн манат)

В соотношении
с 2005 годом
(раз)

В соотношении
с предыдущим
годом (раз)

Доля инвестиций,
направляемых в
сельское хозяйство
в общих
инвестициях
(процент)

2005

40,7

-

1.1

0.7

2008

336,5

8.2

1.4

3.4

2009

266,6

6.6

0.8

3.5

2010

431,0

10.6

1.6

4.4

2011

437,3

10.7

40.9

3.4

2012

648,8

15.9

1.5

4.2

2013

574,3

14.1

0.9

3.2

Таблица подготовлена на основании данных Комитета по статистике.

грамме "Социально!экономического развития регионов
Азербайджанской Республики на 2014—2018 гг.", а так!
же в других стратегических документах особо выделя!
ется необходимость и важность государственных инве!
стиций. В последнее время объем инвестиций, направ!
ляемых в сельское хозяйство, динамично повышается.
Это можно наблюдать в следующей таблице.
Как видно из таблицы, начиная с 2005!го года, вложе!
ние инвестиций в сельское хозяйство быстро возросло.
Наряду с этим, в объеме инвестиций, направленных в аг!
рарную сферу за все годы не был обеспечен рост, в опре!
деленные годы наблюдались подъемы и падения. Другим
важным вопросом является то, что за последние годы мы
видим спад доли сельского хозяйства в общих инвестици!
ях, а также отставание аграрных инвестиций от доли ВВП.
Доля этой сферы в ВВП за 2005 год составляла 9.2 про!
цента, за 2008 год 5.6%, за 2009 год 6.1%, за 2010 год
5.5%, за 2011 год 5.1%, за 2012 год 5.1%, и за 2013 5.3%.
Таким образом, уровень показателя, характеризу!
ющего аграрный сектор в инвестициях, отстает от его
процентного показателя в доли ВВП на 2.1 процента. А
это в нынешних условиях показывает недостаточность
выделяемых на сельское хозяйство инвестиций и тре!
бует его постоянного повышения.

В условиях, когда основная масса производителей,
являющихся непосредственными владельцами земли,
обладает крайне ограниченными возможностями для
вложения инвестиций наряду с продолжением мероп!
риятий, направленных на создание более благоприят!
ной инвестиционной среды, имеет особую важность по!
вышение роли государства как основного помощника и
агитатора инвестирования, направленного на модерни!
зацию аграрной сферы [2, ст.115].
Увеличение инвестиционных потоков в сельское
хозяйство положительно повлияло на процесс обнов!
ления материально!технической базы аграрной сферы,
а также на осуществление мероприятий по модерниза!
ции. В то же время следует отметить, что достигнутый
по этим показателям уровень пока не является высоким.
В 2012 году количество удобрений на каждый гектар
составляло в Азербайджане 18 кг, в Грузии 45 кг, в Рос!
сии 15,7 кг.
Работы, проведенные в направлении аграрной мо!
дернизации в сельском хозяйстве, нашли свое отраже!
ние и в динамике основных фондов.
Как видно из таблицы, если и наблюдается рост из
года в год основных фондов по сельскому хозяйству,
доля аграрного сектора в общих фондах уменьшилась.
А это еще раз показывает необходимость увеличения
Таблица 2. Основные фонды
финансовых вложений в эту сферу.
по сельскому хозяйству, в балансовой
В модернизации сельскохозяйственного производ!
стоимости на конец года
ства правильная установка систем мелиорации и ирри!
Удельный
гации является одним из важных вопросов. Необходи!
Рост в
вес в
мость здесь затрат больших финансовых средств дела!
отношении
Годы
общем
предыдущего
ет неизбежным государственные инвестиции. Вообще,
фонде (в
года (раз)
процентах)
за последние годы система мелиорации и ирригации
2005
8.8
1.06
заняло важное существенное место в бюджетных рас!
ходах. Одним из важных дел, осуществляемых в связи
2010
7.6
1.04
с усовершенствованием аграрного сектора, стало со!
2011
7.1
1.03
здание Открытого Акционерного Общества Мелиора!
ции и Водного Хозяйства Азербайджана. В первые годы
2012
6.7
1.06
эта структура осуществляла свою деятельность при
2013
6.7
1.1
Министерстве Сельского Хозяйства, а затем продолжи!
Таблица подготовлена на основании данных ГосКомитета ла функционировать как независимое акционерное об!
щество. В 2006 году из государственного бюджета для
по статистике Республики Азербайджан.
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Таблица 3. Внутренние текущие расходы на исследования и разработку по сельскому
хозяйству. Всего (тысяч манат)
Итого
(тысяч
манат)
Сельское
хозяйство

2000
13 320,8

2005
26 486,1

2010
87 816,1

2011
106 186,3

2012
113 807,4

912,5

1 738,6

7 601,2

8 389,3

6 799,2

Таблица подготовлена на основании сборника "Образование. Наука и культура" ГосКомитета по статистике Республики Азер!
байджан.

этой организации было выделено средств 0,5 млн ма!
натов, в 2011 году 219,2 млн манатов, в 2012 году 226,0
млн манатов, а в 2013 году 233,1 млн манатов. (Источ!
ники взяты из Указа Президента Азербайджанской Рес!
публики "О Государственном Бюджете" по многим го!
дам).
Как было отмечено выше, принятие Государствен!
ные программы по развитию регионов, работы, предус!
мотренные и осуществленные в рамках этих программ
послужили достижению высоких показателей во мно!
гих сферах экономики, особенно в аграрной сфере. При
осуществлении "Государственной Программы по раз!
витию регионов Азербайджанской Республики в 2009!
2013 годах" одной важных работ была сдача в эксплуа!
тацию водохранилищ Тахтакерпюнского и Шамкирчай!
ского. В результате выполнения этих двух проектов пре!
дусматривается использование новых земельных учас!
тков площадью около 10 тысяч гектар. А это является
важным событием и с точки зрения обеспечения про!
довольственной безопасности, и, в то же время, созда!
ет возможности для реализации дополнительного экс!
портного потенциала.
Важную роль в финансовой государственной помо!
щи для модернизации аграрного сектора играют льгот!
ные кредиты Национального Фонда Помощи Предпри!
нимательству, выделяемые в инвестиционных целях.
Средства, выделяемые со стороны Национального
Фонда Помощи Предпринимательству для сферы аграр!
но!промышленного сектора, разделены на две формы:
производство продукции сельского хозяйства, и обра!
ботка продукции сельского хозяйства. Объем средств
Фонда, используемых в обоих направлениях, устойчи!
во растет. Так, в 2002 году сумма средств, направлен!
ных со стороны НФПП для использования в сфере сель!
ского хозяйства, составила 442 тысячи манат, а сред!
ства, выделенные для обработки сельскохозяйственной
продукции достигли 346.8 тысяч манат, в 2013 году эти
показатели были соответственно 1.5 млн манат
(1.49511.0 тысяч манат), и 327 тысяч манат (32679.0
тысяч манат).
Большую роль в процессе аграрной модернизации
играет лизинг. С целью оказания помощи сельскохозяй!
ственным производителям на основании Указа от 23
октября 2004!го года за номером 468 "О дополнитель!
ных мерах по расширению лизинга в аграрном секто!
ре" было создано Открытое Акционерное Общество
"Агролизинг", в связи с увеличением его уставного ка!
питала из государственного бюджета страны в 2010,
2011, 2012, 2013 и 2014 годах выделялось средств еже!
годно на сумму 35 миллионов манат (35000000.0 ман.).
ОАО "Агролизинг" имеет региональные логистичес!
кие рынки, а также филиалы в различных регионах стра!

ны, что играет положительную роль как в улучшении
обеспечения сельского населения страны средствами
сельскохозяйственного производства, так и в положи!
тельном разрешении проблемы безработицы в регио!
нах.
ОАО "Агролизинг" обеспечивает ввоз, продажу,
передачу в лизинг, машин, механизмов и агрегатов раз!
личного назначения, используемых во всех сферах аг!
ропромышленного комплекса, что само по себе явля!
ется незаменимой помощью в оказании услуг по меха!
низации сельскохозяйственной деятельности собствен!
никам на селе, осуществлению технического обслужи!
вания принадлежащей им техники, обучению более
эффективного использования имеющейся техники, ока!
зывает благоприятное влияние на ускорение процессов
модернизации аграрного сектора страны.
За счет выделяемых средств и средств повторного
использования со стороны ОАО "Агролизинг" в пери!
од 2005—2012 годов было закуплено различных марок
1033 комбайна, 4252 трактора, 164 экскаватора, 8960
единиц сельскохозяйственной техники, прицепляемой
к трактору (ктоны, культиваторы, сенокосилки, прессо!
ватели травы и соломы, зернопосевная техника, опрыс!
киватели, тракторные прицепы и т.д.), Кроме того, 9
комплектов оборудования для молокозавода, 23 комп!
лекта холодильных камер, 8 комплектов оборудования
завода по изготовлению комбикорма, запчасти для
сельскохозяйственной техники, станки. А в 2013 году
было закуплено 2035 единиц сельскохозяйственной
техники.
ОАО "Агролизинг" занимается не только удовлет!
ворением потребности в сельскохозяйственной техни!
ки, но и в то же время является поставщиком удобре!
ний и пестицидов для производителей сельскохозяй!
ственной продукции. За счет выделенных средств и
средств повторного использования в 2005—2012 годах
было закуплено всего 254.8 тысяч тонн удобрений, в том
числе — 198.6 тысяч тонн азота, 54.2 тысячи тонн су!
перфосфата, 2.04 тысячи тонн удобрений нитроаммо!
фоска и 294.3 тысяч литров пестицидов.
Сравнение показывает, что в сельскохозяйствен!
ном секторе Азербайджана государственные инвести!
ции реализуются на более высоком уровне. В соответ!
ствии с экономической теорией вкладываемые сегод!
ня инвестиции означают будущее увеличение продук!
ции. Таким образом, высокий индекс аграрной ориен!
тации позволит сельскому хозяйству Азербайджана
внести положительный вклад в устойчивое экономи!
ческое развитие в среднем и долгосрочном периодах
[4, ст. 158].
Аграрная наука играет важную роль в обеспечении
полной производительности использования современ!
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ной техники и технологий в сельском хозяйстве. В госу!
дарственной аграрной сфере имеет огромное значение
фундаментальные и прикладные научные исследования,
подготовка научных кадров. Осуществление вышеука!
занной деятельности не входит в круг интересов како!
го!либо предпринимателя, а также требует больших
финансовых затрат.
Как видно из таблицы, средства, выделяемые на
научные разработки и исследования сельского хозяй!
ства в сравнении с другими областями этой сферы,
меньше. В 2000 году средства, выделенные сельскому
хозяйству, составили 6,8 процента от суммы, выделен!
ной науке вообще, в 2005 году этот показатель соста!
вил 6.5 процента, в 2010 году 8.65 процента, 2011 году
7.9 процента, а в 2012 году 5.97 процента. Вовремя,
когда модернизация аграрного сектора является ак!
туальным вопросом, эти показатели нельзя считать
удовлетворительными. Так, средства, выделяемые на
научные исследования последовательно не увеличива!
лись. С целью достижения высоких показателей в сель!
ском хозяйстве, является целесообразным увеличение
объема финансовых средств, направляемых на научные
исследования и разработки.
Исследования и опыт развитых стран показывают,
что инвестиции являются основным фактором, опреде!
ляющим экономическое развитие. Увеличение реально!
го капитала общества повышает реальный потенциал
экономики, вложение инвестиций в производство и но!
вые технологии помогает функционировать в условиях
жесткой конкуренции, позволяет более гибко регули!
ровать цену продукции [3, ст. 57].
Несмотря на то, что в направлении модернизации
наблюдается рост некоторых показателей, они все еще
отстают от показателей стран, отличающихся высоким
уровнем развития аграрной сферы. Для преодоления
этого отставания считаем целесообразным еще боль!
шее увеличение финансовой поддержки сельского хо!
зяйства.
Еще большее развитие сельского хозяйства и с це!
лью разрешения проблем Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев 16 апреля 2014 года подпи!
сал Указ "О мероприятиях по усовершенствованию и
ускорению институциональных реформ в аграрной сфе!
ре". В указе нашли свое отражение проведение мероп!
риятий по приведению деятельности Открытого Ак!
ционерного Общества "Агролизинг" в соответствие с
международными лизинговыми стандартами, улучше!
ние обеспечения подготовки кадров в аграрном секто!
ре, повышение объема государственных льгот, приме!
няемых к продаже минеральных удобрений и прочие по!
добные вопросы. Для претворения в жизнь всех этих
задач, учитывая ежегодный прирост бюджетных дохо!
дов, представляется возможным последовательное по!
вышение инвестиций, направленных на модернизацию
по всем отраслям.
С целью исполнения указа в "Правилах по выдаче
за счет бюджетных средств пособий на топливо и мо!
торные масла, используемых при обработке посевных
площадей производителями сельскохозяйственной про!
дукции", а также в "Правилах по льготной продаже ми!
неральных удобрений производителям сельскохозяй!
ственной продукции со стороны Открытого Акционер!
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ного Общества "Агролизинг" и других юридических и
физических лиц" были проведены изменения, увеличен
объем льгот.
Сегодня развитие в Азербайджане аграрного сек!
тора позволяет обеспечить потребность населения стра!
ны в основной сельскохозяйственной продукции (в не!
которых видах с перевыполнением, а в некоторых в
крупных масштабах), что, сточки зрения обеспечения
продовольственной безопасности, оценивается спе!
циалистами на среднем уровне. С точки зрения разви!
тия сельского хозяйства Азербайджан считается стра!
ной, обладающей большим потенциалом, а осуществ!
ление последовательной государственной программы
в будущем позволит достичь в этой области роста в 2—
3 раза [5].
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THE EFFICIENCY OF OPERATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
У статті визначено фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємств АПК,
охарактеризовано перспективи розвитку підприємств АПК України під впливом трансформації
ролі даних факторів в сучасних умовах господарювання, під впливом динамічних змін у макро
середовищі та на глобальному аграрному ринку. Визначено роль держави у формуванні умов
підвищення ефективності функціонування підприємств АПК та реалізації перспектив їх розвит
ку. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення інноваційного характеру такого розвитку.
In the article the factors affecting the performances of the agricultural sector, described the
prospects of agricultural enterprises of Ukraine under the influence of transforming the role of these
factors in the current economic conditions, under the influence of dynamic changes in the macro
and global agricultural market. The role of the state in shaping the conditions for improving the
efficiency of agricultural enterprises and the implementation of their development prospects.
Attention is focused on the need to provide innovative character of this development.
Ключові слова: ефективність, фактори ефективності, підприємство, агропродовольчий комплекс, роз$
виток підприємства, інновації.
Key words: effectiveness, efficiency factors, enterprise, agri$food complex, enterprise development, innovation.

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

струментом сприяння структурним змінам у АПК, про!
цесам реформування власності [1], функціонуванню рин!
кових механізмів [7], що дозволить вносити необхідні
зміни в загальну, "генеральну" стратегію і в практичну
діяльність підприємств АПК України в сучасних умовах є
створення науково обгрунтованої стратегії підприємств,
побудованої на основі аналізу проблем функціонування
та перспектив розвитку АПК країни [17].
Дослідження факторів, що впливають на ефек!
тивність функціонування та вирішення проблем розвит!
ку підприємств АПК є важливими науковими задачами,
які повинні вирішуватись, виходячи з наявних знань та
досвіду, на основі існуючих підходів та інструментарію
стратегічного управління. Вказані задачі, поряд з необ!
хідністю визначення перспектив розвитку підприємств
АПК країни, визначають проблематику даної статті.

Агропромисловий комплекс (далі — АПК) є одним
з пріоритетних секторів економіки України як з точки
зору його важливості для забезпечення продовольчої
безпеки країни, так і з огляду на його високий потен!
ціал, проте ефективність функціонування підприємств
АПК країни значно поступається ефективності аграрних
підприємств розвинутих країн світу [2, с. 70—73; 16].
Успіх в сучасному аграрному бізнесі визначається вже
не стільки доступом до природних ресурсів, скільки
впровадженням розробок новітніх технологій, своєчас!
ного отримання необхідної інформації, продукування
нових ідей.
Для підвищення конкурентоспроможності підпри!
ємств АПК, досягнення зростання виробництва і моти! ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
вації до підвищення продуктивності праці, об'єктивною (ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є визначення факторів, що впливають
необхідністю є перехід України на інноваційний шлях
сталого розвитку. В даному контексті реальним ін! на ефективність функціонування підприємств АПК, ха!
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рактеристика проблем і перспектив розвитку підпри! ство АПК: кількість опадів; температурні коливання, ха!
ємств АПК України під впливом трансформації ролі да! рактерні для певної місцевості; тривалість вегетаційно!
них факторів в сучасних умовах господарювання.
го періоду; склад грунту та його структура; ландшафт
території; температура повітря та грунту; вітрова та вод!
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
на ерозії тощо. При аналізі даних факторів важливо
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
зважати на те, що одне і те ж природне явище, один і
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
той же природний фактор позначається на ефективності
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР виробництва різних сільськогосподарських культур і в
Проблематика ефективного функціонування та роз! різних регіонах країни по!різному. Саме тому внутрішні
витку підприємств досліджувалась зарубіжними та фактори деякою мірою визначають можливості ефек!
вітчизняними науковцями та фахівцями аграрної сфери тивного використання можливостей природних: поде!
досить предметно. Ця проблема широко представлена куди первинне значення має кількість опадів, в інших
в наукових статтях і працях провідних українських і за! регіонах — температура повітря, заморозки, склад грун!
рубіжних учених. Проте сама припускає постійну не! ту тощо, і керівництво підприємства, формуючи пріори!
обхідність її вивчення і дослідження. Зокрема теоре! тети продуктових груп, терміни висадки рослин та ін.
тичні аспекти даної проблематики висвітлювались в можуть за певних умов зменшити негативний та посили!
роботах О.І. Амоші, І.О. Іртищевої, М.Ф. Кропивко, ти позитивний вплив природних факторів.
О.В. Ковальової, О.В. Короткова.
Наступною групою зовнішніх факторів, що впливає
Для висвітлення проблематики даної статті корис! на ефективність функціонування підприємств АПК є
ними також є роботи, зорієнтовані на вирішення зав! фактори впливу держави. Передусім це нормативно!
дань управління інноваційно!технологічним розвитком правові акти держави, що приймаються органами вла!
(Л.П. Марчук, Н.М. Сіренко, О.В. Шебанін, С.Д. Ільєнко! ди для усіх галузей економіки: трудове законодавство,
ва, О.В. Левчук, С.М. Судомир та інші). Натомість, аналіз що визначає умови прийому, звільнення і трудової діяль!
робіт, пов'язаних з проблематикою ефективності, роз! ності працівників, режими праці і відпочинку, тривалість
витку підприємств АПК, свідчить, що окремі питання все відпусток тощо; цивільний кодекс, що передбачає умо!
ще залишаються дискусійними або недостатньо дослі! ви створення, функціонування і ліквідації підприємств і
дженими, зокрема ті, що стосуються конкретизації фак! організацій; кримінальне, арбітражне, податкове зако!
торів ефективності функціонування підприємств АПК. нодавство; земельний кадастр [14], що передбачає умо!
ви оцінки і використання земельних угідь, права і обо!
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
в'язки власників, користувачів і орендарів земельних
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
угідь тощо. Серед факторів впливу держави, що стосу!
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
ються безпосередньо АПК, варто виділити:
СТАТТЯ
— умови пільгового оподаткування та кредитуван!
Ефективність функціонування підприємств АПК за! ня;
лежить від значної кількості зовнішніх та внутрішніх
— умови надання бюджетної підтримки підприєм!
факторів, факторів макро! та мікросередовища. Основ! ствам АПК;
ними ознаками і головною метою ефективності функ!
— умови захисту інтересів вітчизняних агровироб!
ціонування підприємств АПК можна вважати збільшен! ників при експорті агропродукції;
ня обсягів виробництва продукції підприємства, розши!
— умови відшкодування з бюджетних коштів
рення асортименту і якості продукції, скорочення вит! збитків від стихійних лих і інших надзвичайних ситуацій;
рат на виробництво одиниці продукції. Але з іншого
— умови створення, функціонування і відміни ка!
боку, слід зважати на те, що в сучасних умовах, під впли! рантинних і інших санітарних, ветеринарних і інших по!
вом юридично!правових обмежень, ефективність фун! дібних служб і заходів тощо.
кціонування підприємств АПК повинна вимірюватися з
Дані умови, зафіксовані в відповідних нормативно!
урахуванням умов праці і техніки безпеки, збереження правових актах, є для сільгосптоваровиробників країни
об'єктивними, зовнішніми факторами, що суттєво впли!
навколишнього середовища.
вають на ефективність господарювання. Внутрішні фак!
тори, що впливають на ефективність функціонування
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
підприємств АПК, об'єднуються в трьох підгрупах за!
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
лежно від характеру і змісту конкретних факторів: тех!
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
ніко!технологічні, організаційно!управлінські, соціаль!
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Фактори ефективності функціонування підприємств но!економічні та ті, що характеризують стосунки із зов!
АПК доцільно розподілити на зовнішні, що характери! нішніми партнерами (рис. 1).
Перераховані на рисунку 1 фактори безумовно
зують умови ведення сільського господарства, які не за!
лежать від волі керівництва підприємства, та внутрішні, відносяться до внутрішніх по відношенню до підприєм!
суб'єктивні, що впливають на ефективність аграрного ства АПК, оскільки усі вони розробляються і реалізу!
виробництва, включають усі самостійні рішення керів! ються керівниками, фахівцями і співробітниками конк!
ництва підприємств АПК з організації виробничого про! ретного підприємства. Ці заходи можуть бути уточнені
гресу.
або скасовані залежно від результатів їх реалізації,
Серед зовнішніх факторів слід виділити природні, зміни об'єктивних державних факторів, у тому числі
які є досить численними, серед них можна виділити для ситуації, що склалася на аграрних ринках, цін на ресур!
місцевості, в якій здійснює свою діяльність підприєм! си тощо. Ефективна реалізація потенціальних можли!
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востей, закладених у перерахова!
- вибір оптимальної організаційно-правової форми підприємства;
Фактори
них факторах, визначається під!
- оптимізація організаційної структури підприємства;
приємницькими здібностями, дос!
- оптимізація системи управління (скорочення непродуктивного
Організаційноапарату управління);
відом і кваліфікацією усіх кате!
- структурування та конкретизація посадових функцій працівників;
управлінські
горій працівників конкретних під!
- підвищення кваліфікації співробітників;
приємств АПК, діючих в загальній
- оптимізація масштабів та продуктової структури агровиробництва;
системі внутрішньогосподарсько!
- наукова організація та технологічне переоснащення робочих місць;
го механізму [10].
- мінімізація та максимально ефективна утилізація відходів
Окрему підгрупу внутрішніх
виробництва;
факторів формують економічні
- диверсифікація виробництва (за доцільності) тощо
стосунки підприємства із зовніш!
німи партнерами по АПК (наприк!
- стимулювання працівників до підвищення продуктивності праці та
Соціальнолад, переробними і обслуговуючи!
раціонального використання ресурсів;
економічні
ми підприємствами і організація!
- удосконалення внутрішньофірмових майнових відносин, обліку
ми), а також стосунки, що виника!
майна;
ють в процесі кооперації і інтег!
- оптимізація режимів праці та відпочинку;
- розподіл доходів підприємства з урахуванням інтересів всіх груп
рації у рамках різноманітних типів
працівників та власників;
агропромислових формувань [4].
- створення нових робочих місць;
Рішення по них носять суб'єктив!
- створення умов для навчання та розвитку кар’єри працівників;
ний характер, оскільки прийма!
- забезпечення виконання екологічних стандартів та норм,
ються конкретними людьми на
ресурсозбереження тощо
конкретні терміни, вони можуть
бути змінені або скасовані на ви!
- використання сучасної високопродуктивної техніки;
Науковомогу сторін.
застосування технологій, що забезпечують економію ресурсів
технологічні
Характеризуючи ефективність
(матеріальних, фінансових, трудових, природних);
використання потенціалу, який
- застосування безпечних для користувачів технологій;
- впровадження інноваційних рішень;
закладено в перелічених внут!
- залучення працівників до креативної діяльності;
рішніх факторах, слід звернутись
- стимулювання науково-практичної діяльності на підприємстві тощо
до досвіду країн світу.
Цікавим в цьому сенсі є досвід
Китаю. Буквально з перших кроків
- умови взаємного надання продукції і послуг;
Стосунки із
аграрної реформи в Китаї були
- ціни на продукцію та послуги, що надаються партнерам (надаються
зовнішніми
створені умови для стимулювання
партнерами);
партнерами
ремісничих промислів, підсобних
- якісні характеристики, терміни, права і відповідальність сторін;
промислових виробництв і пере!
- розподіл загального доходу;
робних підприємств. Інтеграційні
- спільні дії проти конкурентів тощо
процеси сільського господарства і
промислової діяльності на селі,
Рис. 1. Внутрішні фактори, що впливають на ефективність
об'єднання промислових і торго!
функціонування підприємств АПК
вих підприємств з сільськогоспо!
дарським виробництвом у складі кооперативів і держ! забезпечується за рахунок реалізації досягнень науко!
госпів дозволили прискорити вирішення багатьох про! во!технічного прогресу. Світовий досвід свідчить про те,
блем в ході аграрної реформи. Значні кошти від про! що завдяки науково!технічному прогресу економіка
мислової діяльності стали вкладатися в розвиток зем! провідних країн стає більш інтелектуально насиченою і
леробства і тваринництва, а також у вирішення соціаль! менш сировинною [12]. Сукупні витрати на наукові дос!
них проблем села. Продукція АПК насичила ринок інвен! лідження, пов'язані з розвитком сільського господар!
тарем, устаткуванням і товарами народного споживан! ства, складають в США близько 4 млрд дол. В Україні
ня. Внаслідок чого сільська територіальна промислова для забезпечення розвитку аграрної науки необхідно
діяльність дозволила зайняти вільну частину населен! щорічно виділяти з державного бюджету кошти в сумі
ня, звести до мінімуму його міграцію до міста, що дало не менше 1,7 %, а в перспективі — 2,3—2,5 % вартості
можливість більш ніж удвічі знизити рівень безробіття продукції, виробленої АПК. Нині цей показник не пере!
на селі [12].
вищує 0,4 % [5].
Попри те, що у світі немало країн із сприятливими
Натомість проблеми розвитку АПК України далеко
для ведення сільського господарства кліматичними умо! не обмежуються недостатнім фінансуванням наукових
вами, саме США були і залишаються провідною аграр! розробок та їх впровадження. При переході до ринку,
ною країною світу, що можна пояснити особливостями внаслідок непродуманої аграрної політики, було допу!
державної політики США (зовнішньої по відношенню до щено різке зниження ефективності використання ресур!
підприємств АПК США групи факторів), спрямованої на сного потенціалу АПК країни: землі, виробничих фондів
всебічне сприяння розвитку АПК, у тому числі на інно! і трудових ресурсів [9]. Сталося часткове витіснення
ваційну підтримку [15].
вітчизняних сільськогосподарських виробників з внут!
Зростання конкурентоспроможності сільськогоспо! рішнього ринку продовольства. Значна частина госпо!
дарської продукції в США і інших розвинутих країнах дарств збанкротувала, що привело до втрати робочих
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Таблиця 1. Продуктивність праці
в сільськогосподарських підприємствах
України в 2003—2013 рр.

93,3
166,8
114,6
115,5
105,6
143,8
103,1
101,0
124,5
96,6
126,0

тваринництво

27351,7
36084,0
47992,8
58507,4
75970,2
92722,8
113976,7
130473,7
148840,3
171798,3
198185,6

рослинництво

44266,3
78074,1
86198,1
98033,7
94905,2
142513,5
138741,7
133603,0
171142,8
155543,8
202220,5

сільсьгоспвиробництво

38007,0
63376,9
72621,9
83854,6
88571,3
127372,5
131332,0
132680,4
165229,0
159679,0
201216,9

у % до попереднього
року

тваринництво

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

рослинництво

Рік

сільськогоспвиробництво

на 1 зайнятого в
сільськогосподарському
виробництві, у постійних цінах 2010
року; грн.

86,3
176,4
110,4
113,7
96,8
150,2
97,4
96,3
128,1
90,9
130,0

115,5
131,9
133,0
121,9
129,8
122,1
122,9
114,5
114,1
115,4
115,4

місць та різко погіршило загальну соціально!економіч!
ну ситуацію на селі.
Характеризуючи тенденції ефективності АПК краї!
ни, зосередимось на аналізі таких показників, що ха!
рактеризують ефективність функціонування, як продук!
тивність праці та рентабельність сільськогосподарсько!
го виробництва. Так, за даними Держкомстату продук!
тивність праці в сільськогосподарських підприємствах
в останні десять років зростала з року в рік (табл. 1,
рис. 2) [8]. Натомість, рентабельність сільськогоспо!
дарського виробництва України в 2003—2013 рр.
відзначалась досить нестійкою динамікою (табл. 2, рис.
3) [8].
Спостерігалось падіння рентабельності в післякри!
зовому 2009 році та зниження показника протягом трьох
останніх років. На даний момент рівень рентабельності
в середньому по сільгосппродукції знаходиться на рівні
11,2%, що співвідноситься з рівнем як по тваринництву
(11,3%), так і по рослинництву (11,1%). Особливо слід
відзначити падіння рентабельності до рівня збитковості
по тваринництву в 2006, 2007 рр. та функціонування

підприємств на рівні окупності в 2008 році, що спричи!
нили негативні тенденції м'ясної промисловості.
Для забезпечення високої ефективності функціону!
вання підприємств АПК України необхідно удосконали!
ти систему організації на усіх рівнях управління підприє!
мством на основі перспективного планування. Особли!
ва увага повинна приділятись створенню умов для роз!
витку інноваційних і високотехнологічних виробництв
аграрної спрямованості. Не викликає сумніву, що для
реалізації інноваційної діяльності потрібні великі інве!
стиції проте, більшість агровиробників в Україні, не ма!
ючи власних ресурсів, не можуть скористатися креди!
тами.
Серед основних напрямів вкладення коштів — прид!
бання нової сільськогосподарської техніки. У інші інно!
вації такі, як механізація і автоматизація робіт, впровад!
ження нових технологій, енергозбереження, підвищен!
ня безпеки праці і навчання персоналу, інвестує лише
незначна частка підприємств [6]. Ця особливість інвес!
тиційних процесів в підприємствах АПК обумовлена
потребою в оновленні їх матеріально!технічної бази,
відпрацьований ресурс якої складає 70—80 %. Якщо
раніше щороку Україна купувала 10—12 тисяч зерноз!
биральних комбайнів і стільки ж списувала, маючи в
цілому 115—117 тисяч комбайнів, то зараз на селі 40—
44 тисячі фізично і матеріально застарілих комбайнів
[5, с. 312.]. Підприємствами не приділяється увага та!
ким важливим для їх функціонування питанням, як роз!
виток системи збуту, механізація і автоматизація робіт,
впровадження новітніх технологій, енергозбереження,
навчання персоналу.
Проблема формування джерел інвестування про!
грам інноваційного розвитку сьогодні стоїть надзвичай!
но гостро і посилюється значною потребою в інвести!
ційних ресурсах для структурної перебудови економі!
ки [15; 19], модернізації підприємств і створення інно!
ваційної продукції. Механізм інвестиційного забезпечен!
ня реалізації потенціалуінновацій на рівні підприємств
реалізується по трьох основних напрямах: мобілізація
власних джерел фінансування інновацій; державна
підтримка інноваційних ініціатив; створення привабли!
вих умов для приходу в галузь приватних інвесторів [11].
Отже, проблеми розвитку підприємств АПК країни
можна здолати тільки маючи доступ до сучасних техно!
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Рис. 2. Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах України в 2003—2013 рр.
на 1 зайнятого в сільгоспвиробництві, у постійних цінах 2010 року; грн.
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Таблиця 2. Рентабельність сільськогосподарського виробництва України в 2003—2013 рр., %

логій і за умов налагодження ефективного управління,
здатного сприймати і впроваджувати інновації у ви!
робництво.
Перспективним напрямом є розвиток системи вен!
чурного інвестування як одного з найважливіших по!
забюджетних джерел фінансування: з одного боку
[17], Україна має певний венчурний потенціал, з іншо!
го — податкове законодавство мало пристосоване до
потреб венчурного бізнесу. Саме тому має бути поси!
лений позитивний вплив зовнішньої групи факторів
ефективності функціонування підприємств АПК Ук!
раїни, а саме: фактор ефективної державної політи!
ки [12], спрямованої на розвиток підприємств. Дер!
жаві необхідно: узаконити податкові пільги, включа!
ючи податкові знижки із загальної суми інвестицій в
активну частину основного капіталу; скоротити опо!
датковуваний доход розробників інноваційної про!
дукції; ввести податкове стимулювання підприємств,
що надають устаткування і кошти суб'єктам інновац!
ійного підприємництва, венчурним організаціям.

Впровадження стимулюючих підвищення ефектив!
ності функціонування державних механізмів сприяти!
ме наступному:
1. Ефективне податкове законодавство дозволить
не лише знизити собівартість продукції і послуг, але і
підвищити їх конкурентоспроможність на внутрішньо!
му і зовнішньому ринках. В першу чергу, це послужить
стимулом для реінвестування прибутку від успішних
проектів в їх розвиток і ініціацію нових інвестицій. Та!
кож послужить поштовхом до створення нових вироб!
ництв, у тому числі і наукомістких.
2. Визначення пріоритетних сфер економічної
діяльності сприятиме залученню інвестицій і передових
технологій, а також значною мірою усунути диспро!
порції в економічному розвитку регіонів.
Перспективними напрямками підвищення ефектив!
ності функціонування підприємств АПК України, на дум!
ку автора статті, є:
1. Удосконалення системи ведення землеробства,
за рахунок підвищення родючості грунтів (використан!

Рис. 3. Рентабельність сільськогосподарського виробництва України в 2003—2013 рр., %
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ня науково обгрунтованих обсягів хімічних і біологіч!
них засобів захисту рослин тощо).
2. Розвиток зрошуваного землеробства, за рахунок
відновлення зрошуваних земель.
3. Підвищення ефективності водокористування
шляхом застосування способів краплинних поливу, що
дозволяють понизити витрату води в 3—4 рази (в пер!
шу чергу у виноградарстві і плодівництві).
4. Збільшення площі поливу сільгоспугідь і приса!
дибних ділянок за рахунок вторинного використання
скидних вод.
5. Пріоритетний розвиток галузей рослинництва,
максимально орієнтованих на використання наявного
біокліматичного потенціалу.
Таким чином, Україна має значний потенціал аграр!
ного сектору, але існує ряд проблем з цим пов'язаних:
недолік капіталу для підвищення продуктивності і кон!
курентоспроможності, використання стандартів вироб!
ництва, що не відповідають міжнародним, несприятли!
ва законодавча база. Шляхами рішення цих проблем є
зміни в економічних, політичних і соціальних аспектах
життєдіяльності країни. У сучасних умовах ключове зна!
чення для максимальної реалізації цього потенціалу має
впровадження сучасних агротехнічних технологій на
усіх етапах виробництва, подальше підвищення ефек!
тивності і оптимізація використання усіх видів ресурсів
(землі, поливної води, добрив, фінансових і трудових
ресурсів та ін.), мобілізація останніх наукових досягнень
у сфері насінництва і рослинництва для розширення
видів і сортів продовольчих культур, адаптованих до
грунтово!кліматичних умов країни.
Вдосконалення внутрішньовиробничих і організа!
ційних процесів дасть можливість підприємствам АПК
як відкритій системі поліпшити свої господарюючі по!
зиції в ринкових умовах, що вплине на:
— збільшення попиту на продукцію підприємства;
— стабільність ділової активності і позитивних
відгуків про підприємство;
— упевненість зацікавлених сторін в результатив!
ності і ефективності підприємств, доведеній фінансови!
ми і соціальними вигодами;
— здатність створювати власні цінності завдяки оп!
тимізації витрат і ресурсів, а також гнучкості і швидкості
реагування на зміни ринкової ситуації тощо.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Ефективність функціонування підприємств АПК в
сучасних мовах господарювання визначає комплекс
об'єктивних (зовнішніх) і суб'єктивних (внутрішніх) фак!
торів. За інших рівних умов показники ефективності
господарювання будуть вищі у тих підприємств АПК, де
колективи зуміли пристосуватися до умов, що диктують!
ся основними внутрішніми та зовнішніми факторами,
навчилися гнучко враховувати та втілювати сприятливі
для них позиції та перспективи, а також здатні більш
ефективно, ніж інші підприємства мінімізувати можливі
несприятливі ситуації, що несуть в собі значимі еко!
номічні, політичні, маркетингові, соціальні та інші ризи!
ки. В цьому контексті головна увага має бути приділена
виявленню резервів підвищення ефективності діяль!
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ності підприємств АПК України на основі вдосконален!
ня внутрішньої організаційно!виробничої структури,
ефективного управління наявними ресурсами та вико!
ристання перспектив інтеграції вітчизняних ринків до
світових (чому сприятиме, зокрема, імплементація Уго!
ди про Асоціацію з ЄС).
Обгрунтовано необхідність особливої уваги з боку
держави стосовно управління розвитком аграрних
підприємств через те, що аграрний сектор є одним з
найприорітетніших секторів економіки країни як з точ!
ки зору його важливості для забезпечення продоволь!
чої безпеки країни, так і з огляду на його високий екс!
портний потенціал.
Широке застосування інновацій є необхідним еле!
ментом підвищення ефективності АПК, пов'язаним з
пошуком механізмів підвищення економічних показ!
ників діяльності підприємств і забезпеченням населен!
ня високоякісною аграрною продукцією. Перспектива
інноваційного розвитку вітчизняного АПК означає його
якісне реформування, що базується на зростанні вироб!
ничих показників з одночасним удосконаленням со!
ціально!економічного механізму. Цей процес повинен
забезпечуватися постійним використанням більш сучас!
них технологій виробництва і переробки сільськогоспо!
дарської продукції, нових сортів культур рослин і порід
тварин, перспективних інформаційних технологій.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
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ISSUES OF THE DAY OF TRANSFORMATION PROCESSES ARE IN THE AGRARIAN SECTOR
OF ECONOMY OF UKRAINE
У статті досліджено місце аграрного сектору економіки України, відмічено що, його динамі
ка є сталою і мало залежною від коливань економічної кон'юнктури. Відмічено, що аграрний
сектор економіки України має об'єктивно дуже сприятливі умови для суттєвого зростання та
стабільного збуту продукції на світовому ринку. Наведено перелік суб'єктивних чинників, що
впливають на розвиток аграрного сектору економіки України, та напрями і характер їх впливу.
Наведено основні чинники, що впливають на розвиток аграрного сектору економіки України, а
саме: нормативноправове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в аграрному
секторі, адміністративногосподарське регулювання діяльності господарюючих суб'єктів,
фінансовоекономічне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в аграрному секторі
та інституціональні фактори.
In the article probed place agrarian the sector of economy of Ukraine, it is marked that, his dynamics
is permanent and little dependency upon the vibrations of the economic state of affairs. It is marked,
that the agrarian sector of economy of Ukraine has objectively very favourable terms for substantial
growth and stable sale of products in the world market. The list of human factors which influence on
development agrarian the sector of economy of Ukraine, and directions and character of their
influencing, is resulted. Basic factors which influence on development agrarian the sector of economy
of Ukraine are resulted, namely: the normatively legal providing of activity of subjects of menage is
in an agrarian sector, administrative adjusting of activity of being in a charge subjects, financial and
economic providing of activity of subjects of menage, in an agrarian sector.
Ключові слова: аграрний сектор економіки, продовольчий ринок, сільськогосподарська продукція.
Key words: agrarian sector of economy, food market, agricultural product.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження сучасного стану аграрного сектору
набуває важливого значення з огляду на незаперечну
значущість сільського господарства для економіки краї!
ни. Окреслення існуючих проблем у фінансуванні
сільського господарства має стати підгрунтям для фор!
мування державної концепції підтримки аграрного сек!
тору та розробки відповідних законодавчих актів для її
реалізації у відповідності до цілей та завдань конкрет!
ного етапу розвитку економіки країни, а також у кон!
тексті перспективи членства України у Європейському
Союзі та реалізації стратегії євроінтеграції.

80

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам аграрного сектору присвятили свої
праці зарубіжні та вітчизняні вчені: М. Аткінсон, Д. Він!
сент, Т. Джослінг, К. Зулауф, Дж. Кейнс, Ж. Кіркпатрік,
фон Крамон!Таубадель, У. Кьостер, У. Мойер, С. Робі!
нсон, Л. Стокель, Л. Твітен, М. Трейсі, Л. Штріве, Н. Бор!
хунов, Р. Качуков, Є. Сєрова, І. Ушачов, В. Хужин,
О. Шик, П. Гайдуцький, М. Гладій, М. Дем'яненко, С. Де!
м'яненко, С. Зоря, І. Кобута, М. Кропивко, П. Лайко,
П. Стецюк, В. Онегіна, Т. Осташко, П. Каблук, в яких
висвітлено ряд проблем вдосконалення внутрішньогос!
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буде зростати. Це пов'язано із
низкою взаємодоповнюючих
чинників, які мають об'єктив!
ний та загалом кумулятивний
характер. Так, площі земель у
світі, придатних для сільсько!
господарського виробництва
майже не мають потенціалу
для розширення. Зокрема гло!
бальне потепління на фоні де!
стабілізації клімату збільшує
площі земель непридатних для
сільськогосподарського ви!
робництва та таких, на яких
Рис. 1. Динаміка ВВП, сформованого в аграрному секторі економіки таке виробництво стає ризико!
ваним або високозатратним.
подарського економічного механізму сільськогоспо! Крім того, зростання чисельності населення та
дарських підприємств.
збільшення споживання продовольства у розрахунку на
одну особу при наявності такої можливості збільшує
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
попит на продукцію аграрного сектору [2, с. 35].
На сьогодні потребують більш повного розкриття
Єдине, що пом'якшує ситуацію на продовольчому
питання оцінки ефективності аграрного сектору, відпо! ринку це інтенсифікація та підвищення культури аграр!
відності обсягів та структури підтримки сучасним світо! ного виробництва, а також збільшення "квазі" продо!
вим тенденціям. Актуальними є проблеми обгрунтуван! вольства (з ГМО тощо). Проте ці чинники, за виключен!
ня доцільності запровадження нових бюджетних про! ням останнього, є обмеженими у зростанні, а "квазі"
грам, а також розбудови економічної, інформаційної, продовольство на сьогодні є сумнівним і не витримує
організаційної та нормативно!правової складових ме! конкуренції з екологічно чистим.
ханізму підтримки аграрного сектору. Необхідними є
До усього зазначеного необхідно додати, що за да!
узагальнення існуючого досвіду, оцінка сучасного ста! ними ООН майже третина населення планети як мінімум
ну державної підтримки аграрного сектору та окреслен! недоїдає (голодує) [3, с. 151].
ня перспектив його подальшого розвитку.
У той же час, Україна має сприятливі для сільсько!
господарського виробництва кліматичні умови, достатні
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ресурси прісної води і родючі грунти, а культура та інтен!
Аграрний сектор займає визначне місце в економіці сифікація сільськогосподарського виробництва ще да!
України. Його частка у формуванні ВВП в 2013 році за лекі від світових стандартів [3, с. 152].
даними Держстатслужби становила 15,84 %. При цьо!
Необхідно також відмітити, що сільськогосподарсь!
му його динаміка є сталою і мало залежною від коли! ка продукція на відміну від продукції того ж металург!
вань економічної кон'юнктури (рис. 1) [1].
ійного комплексу є більш технологічно завершеною, а
Необхідно також зазначити, що частка продукції попит на неї є менш еластичним, що добре для вироб!
аграрного сектору економіки в структурі експорту у ників.
2012 р. становить 9,5%, у 2013 р. — 14,8% і має тен!
Таким чином, є усі підстави вважати, що аграрний
денцію до зростання (рис. 2) [1].
сектор економіки України має об'єктивно дуже сприят!
За даними світової організації торгівлі попит на про! ливі умови для суттєвого зростання та стабільного збу!
довольство та сільськогосподарську продукцію загалом ту продукції на світовому ринку.

Рис. 2. Динаміка частки сільськогосподарської продукції в загальному експорті
з України у 2009 — 2013 рр.
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Млн. дол. США

Одні зазначають, що збіль!
шення підприємств буде сприя!
ти підвищенню їх конкурентних
10000
можливостей на міжнародних
ринках, а отже, сприяти збіль!
8000
шенню експорту продукції та по!
кращенню платіжного балансу
6000
країни, зміцненню позицій на!
ціональної грошової одиниці і
4000
т.д. [5, с. 14].
Інші вказують на скриті заг!
2000
рози, пов'язані із банкрутством
дрібних підприємств, зростан!
0
ням і так високого рівня безро!
2013 роки
2009
2010
2011
2012
біття в сільській місцевості, со!
ціальною напругою і т.д.
Рис. 3. Динаміка експорту сільськогосподарської продукції
На сьогодні питання збалан!
з України у 2009—2013 рр.
сованого розвитку аграрного
Проте розвиток аграрного сектору економіки Украї! сектору економіки України залишається відкритим та
ни, відповідно його вплив на зростання ВВП та експор! дискусійним.
Аналіз функціонування аграрного бізнесу у розви!
ту країни, а через це на рівень доходів населення зале!
нутих країнах, які мають значний аграрний сектор, по!
жить не лише від об'єктивних чинників [4, с. 8].
Розглянемо суб'єктивні чинники, що впливають на казує що там значна частка дрібних підприємств та фер!
розвиток аграрного сектору економіки України, та на! мерських господарств і високий рівень ринкової конку!
ренції. Там значною є державна, у т.ч. фінансова,
прями і характер їх впливу.
Зазначені фактори можна розділити на кілька умов! підтримка місцевих сільгоспвиробників, особливо фер!
них груп. Це, зокрема, нормативно!правове забезпечен! мерських господарств, активна протек!ціоністська пол!
ня діяльності суб'єктів господарювання в аграрному ітика на зовнішніх ринках. Це, зокрема, стосується та!
секторі, адміністративно!господарське регулювання ких країн, як США, Канада, Данія, Франція, Іспанія,
діяльності господарюючих суб'єктів, фінансово!еконо! Нідерланди, Португалія тощо [6, с. 32].
Левову частку сільгосппродукції там виробляють
мічне забезпечення діяльності суб'єктів господарюван!
саме фермерські господарства і держава всіляко підтри!
ня в аграрному секторі та інституціональні фактори.
Серед усіх цих чинників, на які має вплив держава, мує їх існування. Як наслідок, зниження темпів урбані!
найбільш вагомими є дотації та пільги сільгоспвироб! зації країн, високий рівень зайнятості в сільській місце!
никам, доступність кредитних ресурсів, режим оподат! вості, пристойний рівень життя тощо. Там майже немає
кування, відносини власності у сільському господарстві, крупних та вертикально інтегрованих сільськогоспо!
розвиненість ринкової інфраструктури та стан конку! дарських корпорацій. При цьому вартість продуктів хар!
чування, зокрема по відношенню до середньої зарпла!
ренції в галузі.
Сьогодні в агропромисловому секторі економіки, як ти, значно нижча ніж в Україні, не кажучи вже про якісні
свідчить Держстатслужба України, спостерігається зро! характеристики продуктів харчування [5, с. 14].
Аналіз ресурсного, у т.ч. фінансового, забезпечен!
стання виробництва продукції та нарощування експор!
ту (рис. 3) [1]. Значною мірою ці позитивні тенденції ня сільсько!господарських та фермерських господарств
мають завдячувати сприятливій кон'юнктурі на світово! розвинутих країн показує, що він суттєво вищий ніж в
му ринку. Проте, на думку низки спеціалістів з аграрно! Україні, проте значно поступається найбільшим вітчиз!
го бізнесу, темпи зростання сільгоспвиробництва та ек! няним підприємствам, що працюють в аграрному сек!
спорту є значно нижчими, а ніж це могло б потенційно торі економіки, не кажучи вже про монополізацію ними
бути. І корені проблем йдуть у шар суб'єктивних чин! об'єктів ринкової інфраструктури. Зокрема це стосуєть!
ся зерно! та плодосховищ, елеваторів, перевалочних
ників загальнодержавного масштабу.
Вище були визначені найбільш вагомі фактори, на баз, портових складів та причалів.
Сьогодні держава мало сприяє здоровій конкуренції
які має вплив держава. Детальний їх аналіз з урахуван!
ням існуючих реалій показує, що є суттєва кореляція між в галузі. Більше того, непоодинокими є випадки лобію!
величиною (обсягом ресурсів) суб'єкта господарюван! вання та використання своїх можливостей крупними аг!
ня та доступністю для нього кредитних ресурсів, мож! рарними холдингами для отримання ними додаткових
ливістю отримання пільг та інших преференцій, у т.ч. пільг та преференцій, які взагалі мають неринковий ха!
неринкового характеру, що підвищують рентабельність рактер. Як зазначають аналітики, такі процеси несуть у
діяльності у порівнянні з більш дрібними виробниками. собі великі потенційні загрози.
Іншими словами, в аграрному секторі відбуваються
Відомо, що відсутність здорової конкуренції зменшує
такі трансформації, які знижують рівень конкуренції та стимули підприємств до покращення якості своєї продукції,
підвищують ступінь монополізації в галузі.
розширення його асортименту, покращення системи
Поступове витіснення з ринку дрібних підприємств організації праці та збуту продукції, а також знижує інно!
та зростання капіталізації крупних суб'єктів господарю! ваційну складову у їх діяльності. Крім того, монополізація
вання оцінюється фахівцями по!різному.
ринку призводить до зростання ціни на продукцію.
12000
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Усе це, на нашу думку, у % міського
кінцевому підсумку знижує населення
69
конкурентоспроможність
68,8
вітчизняного аграрного сек!
тору економіки на світовому
68,6
ринку та створює додатковий
68,4
інфляційний тиск на націо!
нальну грошову одиницю.
68,2
Крім того, сільськогоспо!
68
дарські працівники недоотри!
мають винагороду за працю,
67,8
що очевидно зменшує їх дохо!
ди та стимулює від'їзд
67,6
сільських жителів, особливо
67,4
молоді, у міста. Це, у свою чер!
роки
2007
2010
2011
2012
2013
2014
гу, погіршує і без того неспри!
ятливу соціально!економічну
Рис. 4. Динаміка процесу урбанізації в Україні у 2007 — 2014 рр.
та демографічну ситуацію на
(станом на 01.01)
селі. З іншого боку, неконтро!
льований приток сільських жителів у міста посилює на!
2. Безус Р.М. Ринок органічної продукції: досвід
пругу на ринку праці, погіршує соціально!економічну та Сполучених штатів Америки / Р.М. Безус //Економіка
криміногенну ситуацію у містах. Загальновідомо, що про! АПК. — 2012. — № 6. — С. 35—43.
цеси урбанізації є характерними лише для країн так зва!
3. Бєляєва Н В. Сучаний стан виробництва органіч!
ного третього світу. В Україні ці процеси лише посилю! ної продукції в Україні та світі / Н.В. Бєляєва // Еко!
ються (рис. 4) [1].
номіка природокористування та екологізації навколиш!
Таким чином, на нашу думку, трансформаційні про! нього середовища. — 2012. — № 9. — С. 151!155.
цеси, що відбуваються в аграрному секторі економіки
4. Гудзь О.Є. Державна програма фінансової
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РОЛЬ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА В
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THE ROLE ENERGY RESOURCES OF CASPIAN REGION FOR PROVIDING ENERGY SAFETY
OF COUNTRIES OF EUROPEAN UNION
В статье анализируется энергетическая проблема мировой экономики, ее геоэкономика,
региональная структура потребления энергии в мире. Показана возрастающая роль энергоре
сурсов Каспийского региона в обеспечении энергетической безопасности стран Европейско
го Союза, при этом особое внимание уделено трансрегиональным газовым проектам Азербай
джана. В конце статьи даны научно обоснованные предложения и рекомендации по решению
имеющихся проблем.
The article energy problems of world economy, its geoeconomy, regional structure of consumption
energy in world are analyzed. The increasing role energy — resources of Caspian region for providing
energy safety for countries of European Union are shown. Moreover , special attention to trans
regional gas projects of Azerbaijan are also given. In the end of the article for solving present problems
scientific substantiated suggestions and recommendations are also given.
Ключевые слова: геоэкономика энергоресурсов, энергетическая безопасность Евросоюза, энергоре$
сурсы Каспийского региона, транс$региональные газовые проекты Азербайджана.
Key words: geoeconomy of energy resources, energy safety of European Union, energy resources of Caspian
region, trans$regional gas projects of Azerbaijan.
Развитие современной мировой экономики опреде!
ляется двумя главными тенденциями: ускоренный про!
цесс глобализации экономической деятельности и рост
региональной и субрегиональной интеграции. В усло!
виях динамичного прогресса глобализации экономичес!
кой сферы и усиления конкурентности на мировых рын!
ках значение энергетического фактора неуклонно воз!
растает, и страны отводят ему всё более значимую роль
во внешнеэкономической и внешнеполитической стра!
тегиях. Неравномерность размещения запасов топлив!
но!энергетических ресурсов в совокупности с социаль!
но!экономической, географической, природно!клима!
тической спецификой уже сейчас в некоторых регионах
создают трудности своевременного и полного обеспе!
чения экономики и населения энергоресурсами, что усу!
губляется слабой диверсификацией систем топливо!
энергоснабжения, зависимостью региональных потре!
бителей топливно!энергетических ресурсов (ТЭР) от
достаточно протяженных и дорогих межрегиональных
транспортных коммуникаций, низкой степенью надеж!
ности межрегиональных энергетических связей и про!
чими факторами, оказывающими негативное воздей!
ствие на процесс обеспечения ТЭР различных регионов.
Поэтому чрезвычайно актуально своевременное выяв!
ление региональных проблем в обеспечении энергети!
ческой безопасности с целью формирования рекомен!
даций по их решению или, по крайней мере, существен!
ному снижению их остроты [1].
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Для решения этих и ряда других проблем геоэконо!
мика предлагает комбинацию стратегий экономическо!
го развития в многомерном коммуникационном про!
странстве под воздействием внешних и внутренних вы!
зовов. В геоэкономике по другому это называют геоэко!
номической стратегией. Геоэкономическая стратегия —
это искусство достижения политических целей преиму!
щественно долгосрочными экономическими методами
перераспределения ресурсов и мирового дохода, созда!
нием конкурентоспособных региональных условий хо!
зяйствования. Именно поэтому в начале XXI века в фор!
мировании геоэкономических и геостратегических ресур!
сов основную роль играли два фактора — ресурсы и свя!
зи. Согласно мнению исследователей, окончание холод!
ной войны способствовало изменению тенденций в ми!
ровом развитии с геополитических устремлений на гео!
экономические. К началу 1990!х годов по потреблению
энергии в мире четко обособилось четыре крупных ре!
гиона: Северная Америка, Европа, АТР и бывшей СССР.
В дальнейшем во всех регионах кроме СНГ, продолжал!
ся рост энергопотребления. В настоящее время основ!
ными региональными центрами энергопотребления вы!
ступают Северная Америка, АТР и Европа.
Сложившаяся региональная структура использова!
ния первичной энергии в мире отражает долгосрочные
процессы, имевшие место в мировом хозяйстве под воз!
действием экономических, технологических, геополи!
тических, ресурсных, демографических и экологичес!
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ких факторов. Высокий уровень межстра! Таблица 1. Добыча сырой нефти в регионе Каспийского
бассейна (млн бар.)
новых поставок обусловливает определяю!
щую роль цен на нефть при ценообразова!
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
22,2
32,3
42,6
44,5
50,4
50,8
45,6
43,4
Азербайджан
нии на мировых, региональных и локальных
62,6
66,1
68,4
72,0
78,2
81,6
82,4
81,3
Казахстан
рынках нефти и газа. Поставки нефти и неф!
9,5
9,2
9,8
10,3
10,4
10,7
10,7
11,0
Туркменистан
тепродуктов территориально весьма дивер!
5,4
5,4
4,9
4,8
4,5
3,6
3,6
3,2
Узбекистан
сифицированы и осуществляются, главным
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2013 [5].
образом морским, трубопроводным и же!
лезнодорожными видами транспорта. Каж!
дый вид транспорта имеет свои региональные особен! нефти в большинстве стран на какое!то время снизи!
ности. Сотрудничество и взаимодействие позволяют ис! лась. Но уже во второй половине 1990!х годов ситуа!
пользовать комбинированные схемы перевозок, при ция в этой сфере резко изменилась: добыча нефти ста!
этом грузопотоки проходят между странами и региона! ла расти быстрыми темпами [4].
ми, и на значительных расстояниях, обеспечивая таким
На протяжении многих десятилетий Каспийский ре!
образом их экономическую эффективность. Все это, гион, который в совокупности обладает достаточно ве!
вместе взятое, на фоне геополитического соперниче! сомой частью извлекаемых ресурсов углеводородов на!
ства делает проблему энергетической безопасности шей планеты, являлся одним из основных производите!
самой актуальной на политических сборах мировых лей энергетических ресурсов и играл заметную роль в
стран!лидеров экономического развития, и не только. обеспечении мировой экономики различного вида топ!
Для обеспечения устойчивой и стабильной энерге! ливом и энергией. По мнению западных экспертов, по!
тической безопасности необходимо прежде всего учи! тенциальные углеводородные ресурсы Каспия оценива!
тывать такой фактор, как нормальные расценки на энер! ются в 200 млрд баррелей нефти (около 28 млрд тонн) и
гоносители. Говоря о ценах на нефть и газ, имеются в более 40 трлн кубометров газа. По итогам 2012 года на
виду меры снижения угроз влияющих на них. Прежде разрабатываемых месторождениях Каспийского регио!
всего политики имеют в виду снижение угроз мирового на (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан) добыча не!
масштаба. Известно, что ресурсы присваиваются по! фти составила 2556 тыс. баррелей в сутки, в том числе в
средством транзитной транспортировки через различ! Азербайджане — 868, Казахстане — 1490, Туркменис!
ные территории и географические регионы. Помимо тане — 198 тыс. баррелей в сутки (табл. 1). По оценкам
этого, нефть и газ стремятся закупать у сравнительно экспертов этой области, ресурсы Каспийского региона
спокойных в политическом отношении регионов. Есте! более значительны и достигают до 200 млрд баррелей,
ственно, что потребители энергоносителей подходят к уступая по величине лишь Ближнему Востоку, и в XXI веке
этому вопросу с точки зрения своих интересов. В пони! являются крупнейшим альтернативным источником по!
мании же производителей энергетическая безопасность ступления энергоресурсов на мировой рынок.
состоит в том, чтобы устойчивыми и все возрастающи!
Углеводородный потенциал Каспийского моря ха!
ми темпами выводить свои ресурсы на рынки сбыта [2]. рактеризуется не только запасами нефти, но и значи!
Примером может послужить проект "Южный кори! тельными ресурсами природного газа. Более того, пред!
дор", который может сыграть важную роль в плане энер! полагается, что в связи с полученными результатами
гообеспечения Европы. Крымские события в глобаль! разведочных и буровых работ в рамках действующих
ном масштабе актуализировали энергетический вопрос проектов по освоению морских месторождений природ!
и заставили западных политиков задуматься о новом ный газ, который является более экологически чистым
энергетическом балансе, который включает в себя два по сравнению с другими энергоносителями, в недале!
принципа: во!первых, сокращение доли России в газо! ком будущем станет важным, а может, и доминирую!
обеспечении Европы; во!вторых, недопущение за счет щим фактором развития экономики Каспийского реги!
альтернативных источников энергии впадения Запада в она. В поддержку такого мнения можно привести и тот
новый кризис. Следуя из изложенного, можно выделить факт, что прикаспийские государства и сейчас, каждый
сложность содержания и структуры понятия энергети! в пределах своей страны, добывают огромное количе!
ческой безопасности, в которой проблема энергии рас! ство газа.
положена между геополитикой и экономикой [3].
Так, по итогам 2012 года в Азербайджане было добы!
Всевозрастающая заинтересованность Европы в то 15,6 млрд куб. метров, в Казахстане — 19,7 млрд куб.
Центральной Азии и осуществление проекта "Южный метров, в Туркменистане — 64,4 млрд куб. метров газа, в
коридор", заметно усиливает позицию Каспийского ре! Узбекистане — 56,9 млрд куб. метров газа (табл. 2). Учи!
гиона в вопросах обеспечения энергетической безопас! тывая, что многие нефтегазоносные провинции и районы
ности на мировом рынке. В 1990!х годах первоначаль! на суше имеют свое геологическое продолжение в направ!
ная эйфория постепенно сменялась более трезвыми лении Каспия, недра морского дна с точки зрения газона!
оценками объемов запасов, возможностей извлечения сыщенности имеют весьма высокие перспективы. Несмот!
и проблем с транспортировки добытых энергоресурсов ря на то, что по объёму запасов газовые месторождения
на мировые рынки. Выяснилось, что полноценным кон! Каспия вполне могут оказаться важнее месторождений
курентом Ближнему Востоку Каспий так и не станет, но нефти. Однако нефть легче транспортировать, а проекты
все же его запасов будет достаточно для снабжения не по ее добыче сулят более быструю окупаемость, так что
только соседних регионов, но и более отдаленных стран нынешняя инфраструктура в основном ориентирована
Европы и Азии. Эта оценка относится к Азербайджану именно на добычу нефти, пользующейся в настоящее вре!
и особенно Казахстану. После распада СССР добыча мя высоким спросом на мировых рынках. В последние

85

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблица 2. Добыча природного газа в регионе (млн м3)

левого участия в проекте ТANAP компанией
BP доли в проекте будут распределены сле!
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
дующим образом: SOCAR (оператор) — 68
5,2
6,1
9,8
14,8
14,8
15,1
14,8
15,6
Азербайджан
процентов, "Botas" (государственная трубо!
13,5
13,9
16,7
18,7
17,8
17,6
19,3
19,7
Казахстан
57,0
60,4
65,4
66,1
36,4
42,4
59,5
64,4
Туркменистан
проводная компания Турции) — 20 процентов
54,0
54,5
59,1
62,2
60,0
59,6
57,0
56,9
Узбекистан
и BP — 12 процентов. Строительство должно
начаться в 2015 году и будет завершено к 2019
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2013 [5].
году, от турецкой границы трубопровод прой!
годы значение прикаспийских стран в решении глобаль! дет через Грецию и Албанию, а затем пересекая Адриати!
ных и региональных проблем мировой энергетической бе! ческое море в Санта! Фока (Италия) [4].
зопасности, а также в производстве и доставке энергоре!
Каспийский газ доставленный в Италию будет пе!
сурсов на мировой рынок значительно возросло и это на! редвигаться по существующим и запланированным тру!
глядно видно на примере Азербайджана, Каспийского ре! бопроводам на север к остальной части европейского
гиона и всего пространства СНГ.
континента в Швейцарию, Бельгию и Германию, а че!
Уже более века Азербайджан занимает важное ме! рез Нидерланды или Бельгию, в Великобританию.
сто в освоении природных ресурсов нефти и газа в Кас! "TAP" будет присоединён к "TANAP". Совместная сто!
пийском регионе и поставке их на мировой рынок. Осо! имость разработки месторождения "Шах!Дениз!2" и
бую значимость эти вопросы приобрели в XXI веке в "TANAP" оценивается в $ 40 млрд. Вполне возможно,
связи с реализацией глобальных энергетических про! что газ "Шах!Дениз" это только верхушка айсберга.
ектов по увеличению добычи углеводородов и строи! После того, как будут проложены трубопроводы, про!
тельству Транскаспийских и Транскавказских магист! ходящие через другие страны такие, как Ирак, Туркме!
ральных нефте! и газопроводов, что диктуется необхо! нистан, Израиль и другие они также смогут экспорти!
димостью создания надежного Евро!Азиатского ровать в Европу газ через "TANAP" и "TAP".
транспортного коридора с целью диверсификации ис!
точников энергоресурсов и маршрутов их транспорти!
Литература:
ровки и, тем самым, обеспечения энергетической безо!
1. Джалали А.А. Геоэнергетическое положение Ира!
пасности стран Европейского Союза [4].
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В статье определены факторы институционализации сетевых сообществ электронного про
странства и их структура, выделены этапы их развития как нового института хозяйствования и
проанализировано их влияние на основные конституирующие нормы рынка.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
ХХI столетие отмечается кардинальными изменениями
взаимодействия хозяйствующих субъектов как по масшта!
бам, так и по содержанию и механизмам, что обусловлено
лавинообразным развитием информационных технологий.
Сегодня значительное количество пользователей сети Ин!
тернет объединены различными социальными сетями, ко!
торые стали мощным средством воздействия на все сторо!
ны жизни общества и вместе с тем становятся перспектив!
ным каналом обратного действия. По данным аналитичес!
кого агентства eMarketer, предполагается, что в 2017 году
такие сайты, как Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, будут
посещать 2,33 млрд пользователей (сейчас это число боль!
ше 1,6 млрд) [7].
Формируются новые модели экономического пове!
дения потребителей и новые формы ведения бизнеса с
использованием сетевых сообществ (от создания еди!

ной внутренней информационной среды до полной ин!
теграции бизнеса в электронное пространство и внеш!
него взаимодействия с субъектами рынка через глобаль!
ную информационную сеть). Такое динамичное разви!
тие сетевых сообществ и их применение в хозяйствен!
ной практике вызывает интерес со стороны экономичес!
кой науки, требуя теоретического осмысления данного
феномена.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Проблемам сетевой организации экономических вза!
имодействий посвящены работы С. Паринова, А. Гриценко,
А. Неклесса, И. Стрелец, К. Келли. Отношения хозяйствую!
щих субъектов в электронном пространстве рассматрива!
ются в работах Ф. Котлера, И. Трусевича, Дж. Хоу и др.
Однако научное осмысление сетевых сообществ как важ!
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нейшего института современной хозяйственной жизни еще
не осуществлено в полном объеме.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель данного исследования: на основе анализа процес!
са формирования и развития сетевых сообществ электрон!
ного пространства выделить этапы становления их как но!
вого института хозяйствования, изменяющего основные
конституирующие нормы рынка.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Интернет и компьютерные сети стали ключевыми тех!
нологиями информационной эпохи, или, по словам Кастель!
са, "становым хребтом" всех современных обществ по все!
му миру [3, с. 296]. В электронном пространстве сформи!
ровались сетевые сообщества, которые уже играют важную
роль в глобальной системе хозяйствования. Их институцио!
нализация обусловлена рядом взаимосвязанных факторов,
которые рассмотрены ниже.
Материально!технические: развитие информационных
технологий, совершенствование механизмов и инструмен!
тов мультимедиа, обеспечивающих коммуникационные про!
цессы между людьми.
Технологические: появление новых электронных
средств и форм ведения бизнеса, информатизация и ком!
пьютеризация хозяйственных процессов.
Экономические: увеличение роли информации в функ!
ционировании современных социально!экономических си!
стем. Необходимость ускорения процессов ее производства,
накопления и потребления, а также снижения издержек этих
процессов. Глобализация хозяйственных процессов и воз!
растающая неустойчивость и неопределенность экономики,
которая приводит к расширению самоорганизующихся со!
циально!экономических систем с широким распростране!
нием сетевых структур. Усложнение и ускорение экономи!
ческих процессов. Во многих фирмах растущая функцио!
нальность информационных систем вступает в противоре!
чие с устоявшейся хозяйственной деятельностью. Старые
технологические системы вступают в конфликт с новыми
техническими принципами. Принципы корпоратизации на!
чинают противоречить необходимости деловой кооперации
и новой мотивации труда сотрудников. Возникает необхо!
димость создания новых форм и способов организации вза!
имодействий между экономическими субъектами для пре!
одоления пространственных и временных ограничений.
Вопросам структуры взаимодействий в рамках концеп!
ции сети уделяется особое внимание. Определенным фор!
мам экономической деятельности соответствует взаимодей!
ствие, которое следует определенным образцам. В узком
смысле сетью называют именно особые структуры, состоя!
щие из "узлов" (фирмы, другие экономические субъекты) и
совокупности связей между ними. Фактически применение
термина "сеть" уместно лишь для структурного анализа,
когда локальные взаимодействия рассматриваются через
призму их структуры [9, с. 92].
Сетевые взаимодействия являются своего рода проти!
воположностью директивам. Речь идет о самостоятельном,
частично автономном взаимодействии лиц, имеющих отно!
шение к какой!либо проблеме. Например, такое может про!
исходить при принятии группового решения или двусторон!
него, трехстороннего и т.д. обмена данными. В процессе
работы каждый участник вынужден самостоятельно прини!
мать решения о выполнении тех или иных действий. Сете!
вая организация экономической деятельности требует но!
вого мышления руководителей: отказа от всестороннего
контроля, перехода к неформальной координации, взаим!
ному доверию [9, с. 92].
В сетевых сообществах пользователи сами передают
данные о себе и создают сети, причем в готовом для анали!
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Рис. 1. Взаимоотношения внутри сети
Составлено автором.

за виде. Очевидно, что, объединив личные сети каждого из
участников коллективного проекта по построению социаль!
ной сети и применив к ним методы анализа графов, можно
получить интересные результаты. Перед исследователями
предстают качественно новые возможности по анализу биз!
неса, политики, различных социологических исследований.
Можно оценить популярность отдельных личностей компа!
ний, отследить информационные потоки внутри и между
странами [8].
Таким образом, сетевые сообщества электронного про!
странства отражают отношения каждого с каждым и со всем
сообществом в целом, и количество участников сообщества
не ограничено, если сеть не закрыта (рис. 1).
Как институт современной хозяйственной системы се!
тевые сообщества прошли несколько этапов своего станов!
ления и зрелости (с точки зрения взаимодействий хозяйству!
ющих субъектов).
Можно выделить четыре основные направления взаи!
модействия субъектов хозяйствования в электронном про!
странстве: В2В (фирма фирме), В2С (фирма потребителю),
С2В (потребитель фирме) и С2С (потребитель потребите!
лю) [4]. Но роль этих форм коммуникации в развитии хо!
зяйственной системы, их взаимодействие между собой име!
ло поэтапный характер.
1!й этап: предприниматель формирует отношения в биз!
нес среде, создает продукт и формирует отношения в элек!
тронном пространстве с потребителем (рис. 2) [2, c. 6].
Интернет помогает компаниям действовать быстрее,
точнее, с меньшими затратами, расширяет рамки времени и
пространства, позволяет кастомизировать и персонализи!
ровать предложение. Организации открывают web!сайты с
целью распространения информации и продвижения това!
ров и услуг. Они используют интранет для облегчения внут!
ренней коммуникации между работниками и экстранет для
облегчения обмена данными, заказами и платежами с по!
ставщиками и дистрибьюторами.
2!й этап: данный этап характеризуется тем, что связи с
бизнес партнерами все больше обусловливаются связями с
клиентами (их интересами, ценностями и потребностями).

Рис. 2. Первый этап институционализации
сетевых сообществ электронного
пространства
Составлено автором.
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В 2 В 2 С
Рис. 3. Второй этап институционализации
сетевых сообществ электронного
пространства
Составлено автором.

Активно развивается обратная связь (от потребителя к про!
изводителю) (рис. 3) [2, c. 6].
3!й этап: на данном этапе потребитель активно общает!
ся с другими потребителями в сетевых сообществах, что
позволяет ему корректировать свои ценности и предпочте!
ния, и после этого уже выбирает и строит свои отношения с
представителями бизнеса (под влиянием сформировавших!
ся в С2С мнений) (рис. 4) [2, c. 6].
Проходя все эти этапы, сетевые сообщества электрон!
ного пространства меняют конституирующие нормы рынка
(по Олейнику) [6]:
1. Нарастание континуума потенциальной свободы вы!
бора. Сетевые сообщества позволяют человеку не толь!
ко найти информацию о том или ином товаре, услуге, про!
изводителе, но и рассмотреть и выбрать оптимальный из
множества вариантов удовлетворения своей потребности.
Если раньше необходимо было приложить усилия по поис!
ку вариантов, то теперь эти варианты сами "находят" потен!
циального потребителя [2, c. 6].
2. Норма эмпатии. "Индивид действует на основе эм!
патии, когда он ставит себя на место контрагента и пыта!
ется понять его ощущения, интересы и намерения" [6].
Здесь следует разделять, с одной стороны, желание по!
нять ощущения другого на основе аффекта, личной при!
вязанности и симпатии и, с другой стороны, эмпатию как
элемент целерационального действия. В первом случае
речь идет о психологическом феномене, который по оп!
ределению ограничен узким кругом близко знакомых лиц.
В последнем же случае "индивид пытается встать на ли!
шенную эмоциональной окраски позицию контрагента:
продавца, покупателя, кредитора, любого другого субъек!
та рыночных отношений" [6]. Например, когда производи!
тель старается выяснить отношение потенциального поку!
пателя к его продукции, пытается увидеть ее глазами по!
купателя. Сетевые сообщества меняют не саму суть, но
механизм "работы" нормы эмпатии: теперь потребитель
сам предоставляет необходимую информацию о своих
нуждах, желаниях и потребностях, что облегчает, ускоря!
ет и снижает затраты действий производителя на основе
эмпатии [2, c. 6].
Характерным примером может служить краудсорсинг
(термин был введен в 2006 г. Джеффом Хау и Марком Ро!
бинсоном) [11]. Краудсорсинг — это "инновация с расче!
том на пользователя", при которой компании!производите!
ли полагаются на пользователей не только в вопросе фор!
мулировки потребностей, но и в определении изделий и усо!
вершенствований, которые бы удовлетворили эти потреб!
ности [10].

В 2 В 2 С 2

С

Рис. 4. Третий этап институционализации
сетевых сообществ электронного
пространства
Составлено автором.

3. Норма доверия. Доверие заключается в "ожидании
определенных действий окружающих, которые влияют на
выбор индивида, когда индивид должен начать действо!
вать до того, как станут известными действия окружаю!
щих". На рынке доверие контрагентов воплощается в де!
персонифицированной форме, так как круг участников
сделок не ограничен лично знакомыми людьми. Товар
"говорит" сам за себя, репутация производителя являет!
ся залогом качества и надежности. Однако в глобализи!
рующемся мире товары все чаще подделывают, повыша!
ются затраты на идентификацию качества желаемого то!
вара. Все это подрывает доверие. Сетевые же сообще!
ства восстанавливают норму доверия, персонифицируя
"деперсонифицированнное" доверие в специфической
форме [2, c. 7].
4. Норма утилитаризма. Норма рыночной конституции
— это сложный утилитаризм (когда индивид максимизиру!
ет свою полезность, осуществляя продуктивную деятель!
ность) в отличие от простого утилитаризма (когда индивид
пытается максимизировать свою полезность не основыва!
ясь на своей продуктивной деятельности) [6]. Современные
ИКТ и сетевые сообщества воспроизводят этот институт в
специфической форме: происходит своеобразное дополне!
ние сложного утилитаризма, когда индивид может макси!
мизировать полезность за счет присвоения информации, то
есть без обязательного увеличения собственной продуктив!
ности — в сетевой экономике такая максимизация возмож!
на за счет сетевых эффектов (такого свойства сетевых со!
обществ как эмерджентность) [1].
Например, краудкастинг (сrowdcasting) — распростра!
нение информации о проблеме среди широкой аудитории в
тайной надежде, что кто!нибудь сможет ее решить), крауд!
фандинг (сrowdfunding) — это коллективное сотрудниче!
ство людей (доноров), которые добровольно объединяют
свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через
Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или орга!
низаций (реципиентов)). Эволюция рынка краудфандинга
была исключительной за последние несколько лет: от 530
млн долл. США, полученных с 200 платформ по всему миру
в 2009 г. до 2,7 млрд долл. США от 600 платформ в 2012 г.
[5].
5. Норма легализма — уважение к законам и готовность
добровольно подчиняться им [6]. Сетевые сообщества на!
чали развиваться на основе неформальных правил, склады!
вающихся в них. И поскольку люди непосредственно уча!
ствуют в создании этих правил и чтобы гармонично суще!
ствовать в сетевом сообществе, увеличивая ценность сети,
они добровольно их соблюдают. То есть легализм распро!
страняется на неформальные правила [2, c. 7].
Таким образом, если в самом начале становления сете!
вых сообществ создателями дискурса были сами участни!
ки, первопроходцы и собственно строители этих сообществ,
первоначальным интересом которых был сам процесс, тех!
нология и жизнедеятельность сообществ, то постепенно
наряду с распространением явления и привлечением широ!
ких масс содержательность и ценность самих сетевых со!
обществ росла. Данная тенденция развивалась параллель!
но с общими закономерностями развития всего Интернет!
сообщества, которые в итоге привели к формированию Ин!
тернета нового поколения — так называемого Web 2.0.
Общая идея новой платформы может быть выражена триа!
дой "активность, интеграция и свобода самовыражения".
Постепенно увеличивалась возможность реального участия
пользователей в формировании содержания виртуального
пространства.
Таким образом, сетевые сообщества электронного про!
странства как институт предполагает взаимоотношения меж!
ду всеми сетями, внутри каждой сети и определяющей ро!
лью отношений С2С.
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Подводя итог, следует отметить, что на формирование и
развитие сетевых сообществ электронного пространства по!
влияли технологические, материально!технические экономи!
ческие факторы. Что касается структуры таких сообществ,
то она отражает отношения каждого с каждым и со всем со!
обществом в целом (посредством направленных и ненаправ!
ленных связей). Сетевые сообщества электронного простран!
ства в своем развитии прошли несколько этапов институцио!
нализации с точки зрения соотношения основных форм вза!
имодействия субъектов хозяйствования (1. Отдельное (парал!
лельное) развитие отношений В2В и В2С. 2. Активное исполь!
зование обратной связи с клиентами — С2В, что в свою оче!
редь определяет отношения В2В. 3. Определяющая роль от!
ношений С2С в системе хозяйственных взаимосвязей). Кро!
ме того, сетевые сообщества электронного пространства из!
меняют такие конституирующие нормы рынка, как свободу
выбора, доверие, эмпатию, легализм и утилитаризм. Все это
свидетельствует о становлении данных сообществ как драй!
веров институциональных трансформаций в глобальной эко!
номике. А их постоянное динамичное развитие и все боль!
шая имплементация в хозяйственные практики обусловлива!
ют необходимость их дальнейшего исследования.

В2В2С2С
Рис. 5. Современный этап
институционализации сетевых сообществ
электронного пространства
Составлено автором.
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ANALYSIS OF THE SPECIAL ECONOMIC ZONES AND TERRITORIES OF PRIORITY
DEVELOPMENT IN UKRAINE
У статті проаналізовано результати діяльності спеціальних економічних зон та територій пріо
ритетного розвитку в Україні за 2010—2013 роки, в результаті чого встановлено, що спостері
гається загальне зміщення інвестиційного акценту з ТПР на СЕЗ. До 2012 року значна частка
загального обсягу інвестицій у СЕЗ та ТПР надходить саме з відчизняних джерел, а з 2013 року
структура джерел інвестування змінилася навпаки. Основними іноземними інвесторами з по
чатку реалізації проектів стали Німеччина, Японія, Кіпр, Польща та Угорщина. Динаміка показ
ників сум отриманих пільг з оподаткування зростали до 2012 року і знизилися у 2013 році. Та
кож динаміка показників платежів до бюджету від реалізації інвестиційних проектів суттєво
знижується у 2013 році. Показники заборгованості СЕЗ та ТПР перед бюджетом загалом ха
рактеризуються суттєвими значеннями заборгованості за показником відшкодованого подат
ку на додану вартість до 2012 року, левова частка якої припадає на експортні операції. Пози
тивною є низхідна тенденція, яку продемонстрували показники заборгованості СЕЗ та ТПР пе
ред місцевими бюджетами. Загалом, у 2013 році СЕЗ та ТПР демонструють суттєве зниження
рівня майже за всіма інвестиційними показниками, проте, налагоджується ситуація із бюджет
ними платежами.
The paper analyzes the performance of special economic zones and territories of priority
development in Ukraine for 2010—2013 years, bringing established that there is a general shift of
emphasis from investment from TPD to SEZ. By 2012, a smain part of the total investment in SEZ and
TPD is supplied from national sources, and in 2013 changed the structure of investment sources
changed to the opposite. The main foreign investors in the beginning of the project were Germany,
Japan, Cyprus, Poland and Hungary. The evolution of the amounts received tax benefits increased
until 2012 and decreased in 2013. Also dynamics of government revenues from investment projects
significantly reduced in 2013. Performance debt SEZ and TPD to budget a general definition of the
essence in terms of the debt refund of value added tax in 2012, which accounts for the lion's share in
exports. There is a positive downward trend, which showed indicators of debt SEZ and TPD to local
budgets. Overall, in 2013 the SEZ and TPD demonstrate a substantial reduction of nearly all
investment indicators, however, being established budgetary situation of payments.
Ключові слова: спеціальні економічні зони, території пріоритетного розвитку, інвестиції, податкові
пільги, податкові платежі, заборгованість.
Key words: special economic zones, the priority development, investment, tax credits, tax payments, debt.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Негативні наслідки фінансово!економічної кризи
загострили існуючі фундаментальні проблеми розвит!
ку в Україні, що призвело до прояву кризових явищ у
всіх сферах життєдіяльності суспільства та держави
загалом, та, як наслідок, спаду економічного розвитку

держави та суспільно!політичного колапсу. Класичні
антикризові заходи, що застосовувалися державним
сектором у післякризовий період, мали короткостроко!
вий ефект та не вирішили проблемних питань.
Зарубіжний досвід відновлення та розвитку соціаль!
но!економічних систем пропонує застосування терито!
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ріально!організаційних механізмів як один із варіантів
стимулювання інвестиційної діяльності. Адже одним із
первинних ознак кризи в державі є відтік інвестиційно!
го капіталу, який вважається найчутливішим до зміни
економічних умов функціонування середовища. Вітчиз!
няний досвід застосування таких механізмів охаракте!
ризувався відсутністю зацікавленості держави у їх роз!
витку на фоні суспільно!економічних нерівностей у роз!
витку територій держави, що стало однією з вагомих
перешкод до повноцінного запуску та використання
потенціалу зазначених механізмів у вітчизняному про!
сторі.
Проте здобутий досвід та оформлені основи тери!
торіально!організаційних механізмів стимулювання
інвестиційної діяльності можуть стати інструментом
відновлення тенденцій зростання соціально!економіч!
ної системи держави та територіальної цілісності на ос!
нові задоволення взаємних економічних інтересів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Питаннями становлення та розвитку територіально!
організаційних механізмів стимулювання інвестиційної
діяльності присвячені праці таких вчених, як І. Бобух,
Т. Горянська, О. Єгорова, Н. Кухарська, Ю. Макогон,
В. Пила, К. Редько, В. Симоненко, В. Ткачук, О. Чмир,
І. Чудаєва та інші. Проте, статистичний моніторинг ре!
зультатів діяльності спеціальних економічних зон (СЕЗ)
та територій пріоритетного розвитку (ТПР) доцільно
проводити систематично для отримання повноцінної
картини їх розвитку в Україні, що обумовлює акту!
альність подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення результатів діяльності
спеціальних економічних зон та територій пріоритетно!
го розвитку в Україні на основі статистичного аналізу
відповідних показників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнення досвіду використання територіально!
організаційних механізмів стимулювання інвестиційної
діяльності в Україні дало змогу стверджувати, що у
вітчизняній практиці мають місце наступні механізми:
спеціальні економічні зони, території пріоритетного роз!
витку, різни види парків (технологічні, індустріальні та
наукові), зони вільної торгівлі та інші, перспективою їх
розвитку визначають модель формування кластерів.
Ст.1 ЗУ про СЕЗ визначає поняття спеціальної
(вільної) економічної зони (СЕЗ) як частину території
України із спеціальним правовим режимом економічної
діяльності, де встановлені пільгові митні, валютно!
фінансові, податкові та інші умови економічної діяль!
ності, та які створені з метою залучення іноземних інве!
стицій, збільшення експорту, застосування нових тех!
нологій та прискорення соціально!економічного розвит!
ку України.
У свою чергу узагальненого визначення ТПР на за!
конодавчому рівні не існує. Функціонування кожної ТПР
регулюється відповідним законодавчим актом, в якому
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розкрито її суть та призначення. Так, Законом України
від 15.07.99 № 973 "Про внесення змін до деяких за!
конів України з питань оподаткування у зв'язку з запро!
вадженням спеціального режиму інвестиційної діяль!
ності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій
області", територія пріоритетного розвитку — це тери!
торія в межах міста, району, на якій склалися несприят!
ливі соціально!економічні умови та на якій запровад!
жується спеціальний режим інвестиційної діяльності з
метою створення нових робочих місць.
Моніторинг результатів діяльності розвитку СЕЗ в
Україні у своєму дослідженні здійснила О. Єгорова,
прийшовши до висновку про потенційно високу еконо!
мічну ефективність цього організаційно!економічного
механізму. Автором досліджено основні загальні ре!
зультати функціонування СЕЗ, динаміку та структуру
непрямої державної підтримки суб'єктів господарюван!
ня СЕЗ та динаміку обсягів середньомісячної заробіт!
ної плати працівників СЕЗ, що дало змогу стверджува!
ти, що розглянутий механізм є ефективним економіч!
ним інструментом, який має залишитися в економічній
політиці країни і застосовуватися в майбутньому з ура!
хуванням набутого вже власного досвіду їх використан!
ня [1]. Проте, на жаль, статистичне забезпечення резуль!
татів діяльності СЕЗ та ТПР в Україні вкрай обмежено,
що ускладнює обгрунтування оцінки їх ефективності.
Незважаючи на явні потенційно вагомі чинники
ефективності СЕЗ та інших територіально!економічних
механізмів стимулювання інвестиційної діяльності,
владні структури продовжують провадити по відношен!
ню до них політику незацікавленості та оцінювання
тільки зі сторони фіскальної ефективності.
Розглянемо основні показники розвитку СЕЗ та ТПР
у післякризовий період, зокрема, за 2010—2013 роки
(табл. 1). Cтаном на 1 січня 2014 р. в Україні утворено
11 спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) та 72
території пріоритетного розвитку із спеціальним режи!
мом інвестиційної діяльності (ТПР) в Автономній Рес!
публіці Крим та 12 областях України [4].
За даними таблиці 1 суттєво скорочуються обсяги
інвестицій в Україні, зокрема показники темпів росту
скоротилися з рівня 83% у 2011 році до 55% у 2013
році. За показниками інвестицій у спеціальних (вільних)
економічних зонах та територіях пріоритетного роз!
витку ситуація інша. Спостерігається суттєве скорочен!
ня показників інвестицій у ТПР: темпи росту скороти!
лися з рівня 82% у 2011 році до 39% у 2013 році. Про!
те тенденція показників інвестицій за СЕЗ протилеж!
на: темпи росту показника зросли з рівня 88% у 2011
році до рівня 98% у 2013 році. В загальних обсягах
інвестицій по Україні частка інвестицій СЕЗ в інвестиц!
іях по Україні зросла з рівня 24% у 2010 році до 46%
у 2013 році, проте, частка інвестицій ТПР в інвестиціях
по Україні скоротилася з рівня 75% у 2010 році до 53%
у 2013 році.
Частка забезпеченості передбачених інвестицій
фактичними надходженнями знаходиться в межах 73%
— 90% по Україні, за показниками ТПР 58% — 77%,
та за показниками СЕЗ спостерігається перевищення
рівня фактичних надходжень інвестицій над рівнем пе!
редбачуваних показників у 2011 році на 16%, у 2012 році
на 16% та на 19% у 2013 році. Рівень освоєння перед!
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Таблиця 1. Надходження і освоєння інвестицій у СЕЗ та ТПР України,
тис. дол. США
Найменування
показника

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Темп
росту
2011 р.

Темп
росту
2012 р.

Темп
росту
2013 р.

Передбачено
Україна
Усього за
спеціальними
(вільними )
економічними
зонами, СЕЗ
Усього за
теріторіями
пріорітетного
розвитку, ТПР
Частка інвестицій
СЕЗ в інвестиціях
по Україні,%
Частка інвестицій
СЕЗ в інвестиціях
по Україні,%
Україна, тис. дол.
США
Усього за
спеціальними
(вільними )
економічними
зонами, СЕЗ
Усього за
теріторіями
пріорітетного
розвитку, ТПР
Україна, тис. дол.
США
Усього за
спеціальними
(вільними )
економічними
зонами, СЕЗ
Усього за
теріторіями
пріорітетного
розвитку, ТПР

2481347,2

2081840,5

2022721,9

1121351,3

83,90

97,16

55,44

612938

544666,7

533159,3

526942,7

88,86

97,89

98,83

1868409,2

1547173,8

1489562,6

594408,6

82,81

96,28

39,90

24,70

26,16

26,36

46,99

105,91

100,75

178,28

75,30
74,32
73,64
53,01
98,70
Фактично надійшло інвестицій з початку реалізації проектів

99,09

71,98

2044040,2

1542865,2

1490706,7

1016865,1

75,48

96,62

68,21

600222,1

636936,2

619183

628647,6

106,12

97,21

101,53

1443818,1
905929
871523,7
388217,5
62,75
Освоєно інвестицій з початку реалізації проектів

96,20

44,54

1845799,6

1345512,3

1284342,7

888031

72,90

95,45

69,14

596426,9

613228,8

598232,1

590529,3

102,82

97,55

98,71

1276372,7

732283,5

686110,6

297501,7

57,37

93,69

43,36

% забезпечення інвестиціями від передбаченого
Україна, тис. дол.
США
Усього за
спеціальними
(вільними )
економічними
зонами, СЕЗ
Усього за
теріторіями
пріорітетного
розвитку, ТПР
Україна, тис. дол.
США
Усього за
спеціальними
(вільними )
економічними
зонами, СЕЗ
Усього за
теріторіями
пріорітетного
розвитку, ТПР

82,38

74,11

73,70

90,68

89,97

99,44

123,05

97,93

116,94

116,13

119,30

119,42

99,31

102,73

75,77

99,92

111,63

77,28

58,55
58,51
65,31
Коефіцієнт освоєння передбачених інвестицій

0,74

0,65

0,63

0,79

86,88

98,24

124,72

0,97

1,13

1,12

1,12

115,70

99,66

99,88

0,68

0,47

0,46

0,50

69,28

97,32

108,66

Джерело: узагальнено автором за даними [4].

бачених інвестицій знаходиться в межах 0,63—0,79 за
Загалом українськими інвесторами вкладено 648,2 млн
показниками по Україні, 0,97—1,13 за показниками по дол. інвестицій (63,7% загального обсягу), а іноземни!
СЕЗ та 0,46—0,68 за показниками по ТПР. Тобто відбу! ми — 368,6 млн дол. (36,3%), але саме у 2013 р. —
вається зміщення інвестиційного акценту з ТПР на СЕЗ. відповідно 12,8 млн дол. (43,0%) та 17,0 млн дол.
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Таблиця 2. Кількісні показники
СЕЗ та на ТПР України
Найменування
показника

2010

2011

2012

2013

7
23

6
14

110
99
81
53
Кількість підприємств
Усього за СЕЗ
107
96

94
40

88
21

91

85

Усього за ТПР

39

20

Кількість діючих
Усього за СЕЗ
Усього за ТПР

8
8
28
25
Кількість проектів

Усього за СЕЗ
Усього за ТПР

78

52

Джерело: узагальнено автором за даними [4].

(57,0%) [4]. Основними іноземними інвесторами з по!
чатку реалізації проектів стали Німеччина — 218,0 млн
дол. (59,1% загального обсягу іноземних інвестицій);
Японія — 61,8 млн дол. (16,8%); Кіпр — 28,0 млн дол.
(7,6%); Польща — 16,3 млн дол. (4,4%); Угорщина —
7,6 млн дол. США (2,0%) [4]. В таблиці 2 наведено ста!

тистичні данні для аналізу діяльності СЕЗ та ТПР за
кількістю підприємств та проектів.
Кількісні показники розглянутих механізмів активізації
інвестиційної діяльності демонструють перевагу за кількістю
діючих структур по ТПР, проте, у динаміці показники ско!
ротилися з 2010 року по 2013 рік у два рази. Показники
кількості діючих СЕС за досліджуваний період зменшились
на 2. За показниками кількості проектів переважають по!
казники по СЕЗ, за якими з 2010 року нараховувалось 110
проектів, проте, у 2013 році — вже 88. За показниками
кількості проектів за ТПР спостерігається їх скорочення за
досліджуваний період в чотири рази. Кількість підприємств,
що задіяні в СЕЗ, скоротилася з рівня 107 у 2010 році до
рівня 85 у 2013 році. За показниками ТПР спостерігається
подібна тенденція скорочення кількості задіяних
підприємств майже у 4 рази. Отже, у 6 СЕЗ та на 14 ТПР
реалізуються 109 проектів, за якими передбачено надход!
ження інвестицій в обсязі 1121,3 млн дол. США, з них у СЕЗ
— 526,9 млн дол. (47,0% загального обсягу), на ТПР —
594,4 млн дол. (53,0%) [4]. Розглянемо статистичні данні
щодо платежів до бюджету, що наведені у таблиці 3.

Таблиця 3. Платежі до бюджетів від реалізації інвестиційних проектів у СЕЗ та ТПР в Україні,
тис. грн.
Найменування показника

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Передбачено проектами
Платежі до бюджетів від реалізації
інвестиційних проектів, з них:

11055722,00

9839520,40

9820185,50

7212326,00

податок на прибуток підприємств

2353939,10

2103900,50

1965525,50

1251994,80

податок на додану вартість

6953777,20

6084033,20

6188681,20

4987001,90

податок з доходів фізичних осіб

393521,10

327982,10

302725,60

222413,60

акцизний збір

593927,90

625875,90

670660,80

187840,50

ввізне мито

287096,70

296307,20

306902,40

283960,30

плата за землю

30852,00

27397,70

39803,70

35796,00

інші
Збори до державних цільових
фондів( у 2013 році єдиний внесок)
Сума отриманих пільг з
оподаткування

438648,00

374023,80

346886,30

243318,90

1287089,80

1014968,20

988674,80

755918,90

4202888,10

3134901,20

2863399,10

1665625,30

2125763,60

1715601,50

1537120,80

827383,50

у тому числі для СЕЗ та ТПР:
податку на прибуток підприємств
податку на додану вартість

1017808,70

867768,40

840469,80

553439,50

ввізного мита

1050194,90

548330,40

482994,50

283018,50

плати за землю

4855,90

1602,20

1366,20

473,50

інших

4265,00

1598,70

1447,80

1310,30

5687118,10

5962901,50

6752739,60

5877740,40

978078,50

1044096,60

1142687,20

512621,60

податок на додану вартість

3329187,70

3446332,00

3909836,50

4147353,50

податок з доходів фізичних осіб

451390,20

462029,80

555035,90

386943,40

акцизний збір

149577,00

206752,40

255231,30

187862,00

ввізне мито

323923,60

342401,10

359828,00

376632,00

плата за землю

64470,50

68488,10

95385,60

39846,80

інші
Збори до державних цільових
фондів (у 2013 році єдиний внесок)

390460,60

392801,50

434735,10

226481,10

1437334,80

1352345,00

1622436,30

1084894,10

Фактично
Платежі до бюджетів від реалізації
інвестиційних проектів
з них:
податок на прибуток підприємств

Джерело: узагальнено автором за даними [4].
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Таблиця 4. Показники пільгового оподаткування для СЕЗ та ТПР в Україні, тис. грн.
Найменування показника
Сума отриманих пільг з
оподаткування

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

774067,30

880612,00

1078989,60

1112500,60

податку на прибуток підприємств

83479,40

76244,40

74273,20

74869,20

податку на додану вартість

320748,50

292643,00

214123,50

988006,10

ввізного мита

101630,40

87211,10

78653,20

48447,20

плати за землю

321,00

218,90

207,20

380,50

інших

875,90

839,70

810,70

797,60

у тому числі для СЕЗ та ТПР:

Джерело: узагальнено автором за даними [4].

Показники темпів росту платежів до бюджету від
реалізації інвестиційних проектів у 2011 році становив
89%, в 2012 році — 99%, а у 2013 році показник знач!
но знизився і становив 73%. Подібну тенденцію демон!
струють показники темпів росту податку на прибуток,
які з рівня 89% у 2011 році знизилися до 63% у 2013
році, та податок з доходів фізичних осіб, темп росту
якого знизився з рівня 83% до рівня 73% за аналогіч!
ний період. Податок на додану вартість демонструє темп
росту з 87% у 2011 році, до 101% у 2012 році, проте, у
2013 році він зменшився і становив 80%. Темпи росту
акцизного збору за досліджуваний період знизилися з
рівня 105% у 2011 році до рівня 28% у 2013 році. Не!
суттєво знизилися показники темпів росту ввізного мита,
а саме: з рівня 103% у 2011 році до рівня 92% у 2013
році, показник темпу росту плати за землю, що стано!
вив у 2011 році 88%, потім зріс до рівня 145% у 2012
році, та знову знизився до рівня 89% у 2013 році. Тем!
пи росту інших платежів знизилися з рівня 85% до рівня
70% за аналогічний період. Статистичні показники
пільгового оподаткування СЕЗ та ТПР наведено у таб!
лиці 4.
Темпи росту показників сум отриманих пільг з опо!
даткування у 2011 році становили 113%, у 2012 році
зросли до рівня 122% та знову знизилися до рівня 103%
у 2013 році. Поступово зростають показники темпів ро!
сту пільг з податку на прибуток, а саме: з рівня 91% у

2011 році до 100% у 2013 році. Нестабільні показники
демонструють темпи росту пільг з податку на додану
вартість, що у 2011 році становили 91%, у 2012 році —
73%, а вже у 2013 році показник суттєво зріс до рівня
461%. Показники темпів росту податкових пільг з
ввізного мита зростають у 2012 році до рівня 90%, та
вже у 2013 році знижуються до рівня 61%. Стрімке зро!
стання демонструють показники податкових пільг пла!
ти за землю. Так, з рівня 68% у 2011 році зазначений
показник зріс до 183% у 2013 році. Показники темпів
росту інших податкових пільг майже незмінні та знахо!
дять на рівні 95—98%. Розглянемо статистичні показ!
ники заборгованості СЕЗ та ТПР із сплати до бюджетів
усіх рівнів податків та зобрів у таблиці 5.
Показники заборгованості СЕЗ та ТПР перед бюд!
жетом загалом характеризується суттєвими значення!
ми заборгованості за показником відшкодованого по!
датку на додану вартість. Зокрема у 2010 році рівень
показника відшкодування податкового кредиту з ПДВ
становив 79%, у 2011 році 85%, у 2012 році 80% та у
2013 році — 107%. Загалом заборгованість СЕЗ та ТПР
до місцевих бюджетів поступово скорочується з 2010
року по 2013 рік з рівня 825 тис. грн. до рівня 149 тис.
грн., а нестабільна тенденція неповернення податко!
вого кредиту до державного бюджету завершилася у
2012 році, та вже у 2013 році заборгованість СЕЗ та
ТПР значно збільшилася і становила вже 2784 тис. грн.

Таблиця 5. Заборгованість СЕЗ та ТПР із сплати до бюджетів усіх рівнів податків
та зборів, тис. грн.
Найменування показника
Заборгованість, з неї

2010 р.
-145156,10

2011 р.
-97813,30

2012 р.
-365813,40

2013 р.
2934,00

до державного бюджету

-145982,00

-99041,90

-366102,80

2784,10

до місцевих бюджетів
із загального обсягу
заборгованості:
з податку на прибуток
підприємств

825,90

1228,60

289,40

149,90

1341,40

588,30

-34109,70

41694,00

з податку на додану вартість
сума податку на додану
вартість, що заявлена до
відшкодування

-144705,10

-101539,50

-332167,50

41833,00

1381545,60

1662797,80

2113578,60

581256,00

1271100,60

1511094,20

1847479,00

411565,50

1102608,50

1424334,60

1699013,90

622239,00

1010191,10

1322820,70

1532982,60

471086,30

у тому числі:
за експортними операціями
сума податку на додану
вартість, що відшкодована з
бюджету
у тому числі:
за експортними операціями

Джерело: узагальнено автором за даними [4].
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За досліджуваний період відсоток відшкодування по!
даткового кредиту з ПДВ становив усього на 84%. Май!
же 80% від заборгованості з податку на додану
вартість припадає на експортні операції. Показники за!
боргованості з податку на прибуток у 2011 році ско!
ротилися у два рази, у 2012 році заборгованість бюд!
жету перед СЕЗ досягла рівня 34109 тис. грн., проте у
2013 році показник суттєво змінився та демонструє вже
заборгованість ТПР та СЕЗ перед бюджетом рівня
41694 тис. грн.
У своїй науковій праці К. Редько більш детально
розкрив та проаналізував системи пільг і стимулів, що
впроваджувались для суб'єктів СЕЗ і ТПР в Україні.
Оцінювання ефективності пільгового оподаткування
для зазначених механізмів показало, що запропоно!
вана система пільгового оподаткування є малоефек!
тивною, оскільки більшість владних структур розгля!
дає СЕЗ та ТПР тільки з точки зору фіскальної ефек!
тивності, забуваючи про основне значення таких зон
— стабілізація соціально!економічних процесів окре!
мого регіону і, як наслідок, економічне зростання краї!
ни [2]. Отже, автор підкреслює багатогранність зна!
чення та вагомість соціально!економічної ролі СЕЗ та
ТПР для України та для подальшого їх розвитку вба!
чає відповідного удосконалення інструментарію подат!
кового стимулювання.

ВИСНОВКИ
У вітчизняній практиці мають місце наступні тери!
торіально!організаційні механізми стимулювання інве!
стиційної діяльності: спеціальні економічні зони, тери!
торії пріоритетного розвитку, різни види парків (техно!
логічні, індустріальні та наукові), зони вільної торгівлі
та інші, перспективою їх розвитку визначають модель
формування кластерів. Вітчизняна практика реалізації
СЕЗ та ТПР одночасно продемонструвала, з одного
боку, явний потенціал зазначеного інструментарію сти!
мулювання інноваційної діяльності для цілей соціаль!
но!економічного розвитку та, з іншого боку, можливість
скористатися супутніми пільгами для власної комерцій!
ної вигоди, що стало підгрунтям для політики держав!
ного стримання розвитку зазначених зон та територій.
На думку фахівців, соціально!економічний потенціал
СЕЗ та ТПР можливо розкрити за умов розробки відпо!
відного правового, технологічного та соціального
підгрунтя. Сформований фундамент дасть змогу обгрун!
тувати відповідну уніфіковану структурну модель для
специфічних зон та територій. Аналіз результатів діяль!
ності СЕЗ та ТПР в Україні за 2010—2013 роки проде!
монстрував загальне зміщення інвестиційного акценту
з ТПР на СЕЗ. Загалом, у 6 СЕЗ та на 14 ТПР реалізу!
ються 109 проектів, за якими передбачено надходжен!
ня інвестицій в обсязі 1121,3 млн дол. США, з них у СЕЗ
— 526,9 млн дол. (47,0% загального обсягу), на ТПР
— 594,4 млн дол. (53,0%). Частка вітчизняного інвес!
тування склала 63,7% загального обсягу інвестицій, а
іноземного — 36,3%, проте, у 2013 р. структура зміни!
лася і становила 43,0% та 57,0% відповідно. Основни!
ми іноземними інвесторами з початку реалізації проектів
стали Німеччина — 59,1% загального обсягу інозем!
них інвестицій; Японія !16,8%; Кіпр — 7,6%; Польща
— 4,4%; Угорщина — 2,0%. Динаміка показників сум
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отриманих пільг з оподаткування зростали до 2012 року
до рівня 122% та знизилися до рівня 103% у 2013 році.
Поступово зростають показники темпів росту пільг з
податку на прибуток та плати за землю. Нестабільну
тенденцію демонструють показники пільг з податку на
додану вартість та ввізного мита. Показники темпів ро!
сту платежів до бюджету від реалізації інвестиційних
проектів скоротилися до рівня 73% у 2013 році. Показ!
ники заборгованості СЕЗ та ТПР перед бюджетом зага!
лом характеризується суттєвими значеннями заборго!
ваності за показником відшкодованого податку на до!
дану вартість до 2012 року, частка якого становить 84%.
Майже 80% від заборгованості з податку на додану
вартість припадає саме на експортні операції. Позитив!
ною є низхідна тенденція, яку продемонстрували показ!
ники заборгованості СЕЗ та ТПР перед місцевими бюд!
жетами. Тобто у 2013 році демонструється суттєве зни!
ження рівня майже за всіма інвестиційними показника!
ми, проте, налагоджується ситуація із бюджетними пла!
тежами. Напрямом подальших досліджень є обгрунту!
вання загальної моделі територіально!організаційних
механізмів стимулювання інвестиційної діяльності в
Україні.
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У статті на основі аналізу чинного українського законодавства визначено концептуальні підхо
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми корупції в пострадянських інститутах ук!
раїнського суспільства є більш ніж актуальними. Про!
блема ефективної протидії корупції належить до
найбільш гострих і складних завдань, що стоять нині
перед українською державою.
Вагомі законодавчі кроки, які було зроблено дер!
жавою у боротьбі з цим ганебним явищем, на жаль, ще
не призвели до реальних позитивних наслідків. Коруп!
ція стає на шляху до реалізації реформ, спрямованих
на забезпечення ефективності та прозорості державно!
го управління. Корумпованість державних службовців
не лише унеможливлює сталий розвиток національної
економіки, але й здатна призвести до делегітимації вла!
ди. Корупція вражає життєво важливі інститути суспіль!

ства, породжує глибоку недовіру громадян до влади,
становить загрозу не тільки економічному, а й соціаль!
ному прогресу України в цілому. Тому визначення кон!
цептуальних підходів щодо створення платформи запо!
бігання, протидії та неприйняття корупції, а також роз!
робка системи заходів, спрямованої на попередження,
виявлення і подолання корупції належить до першочер!
гових завдань держави.
Існуючі механізми законодавчого закріплення за!
ходів боротьби з корупцією є недосконалими. Існує та!
кож необхідність постійної модернізації діяльності
органів державної влади всіх рівнів щодо неприйняття
корупції.
Система професійної підготовки державних служ!
бовців має на увазі врахування зазначених викликів сьо!
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годення та реалізації реформ щодо запобігання та про!
тидії корупції в системі професійної освіти. В Україні є
необхідність у підготовці нової стратегії підготовки, пе!
репідготовки та підвищення кваліфікації службовців та
посадових осіб органів місцевого самоврядування. Для
системи безперервної освіти державних службовців не!
обхідно розробити нові програми, навчально!методич!
ної комплекси, національну тренінгову стратегію. В умо!
вах розвитку національного освітнього простору удос!
коналення процесу підготовки фахівців для державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування
має стати складовою інноваційного розвитку системи
вищої освіти.
Для якісної та успішної професійної діяльності не!
обхідно готувати управлінців за єдиними стандартами,
з дієвою мотивацією до просування по службі, належ!
ною увагою до етики та цінностей державної служби,
тому одним з пріоритетних напрямів державної політи!
ки має бути створення повноцінної ефективної системи
безперервного професійного навчання державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядуван!
ня, що відповідала б європейським фаховим стандар!
там та кращим вітчизняним традиціям державної служ!
би.
Тому автором підготовлено серію публікацій, що
присвячені визначенню концептуальних підходів щодо
створення платформи запобігання, протидії та неприй!
няття корупції в системі професійної підготовки держав!
них службовців в Україні, а також розроблено та за!
пропоновано напрями реалізації реформ щодо запобі!
гання та протидії корупції в системі професійної освіти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Процесам перетворення у системі управління осві!
тою України присвячена значна кількість досліджень та
публікацій. Серед авторів слід виділити Ю.М. Алексєєва,
В.А. Вісящева, В.В.Вікторова, В.П. Семашенко, Г.К. Ткач,
А.А. Сбруєву, В.Д. Мороз, Г.Г. Поберезьку, А.Г. Кирду,
А.Д. Ятченко.
Питання державного управління у сфері вищої ос!
віти України стали предметом дослідження порівняно
недавно.
Так, різні аспекти цієї проблеми досліджували
К.В. Астахова, В.П. Андрущенко, Л.І. Антошкіна, В.Г. Га!
маюнов, Н.Г. Діденко, С.Б. Жарая, О.В. Жабенко,
В.С. Журавський, В.Г. Кремень, В.П. Коваленко, П.О. Ку!
деля, Б.І. Корольов, В.І. Луговий, В.К. Майборода,
С.В. Майборода, С.М. Ніколаєнко, В.М. Огаренко,
Л.П. Ордерій, І.Ю. Ходикіна та ін.
Принцип безперервної освіти державних службовців
повинен бути в основі кадрових процесів державної
служби. Про це йдеться у працях вітчизняних учених В. Яцю!
ка, Д. Дзвінчука, А. Мазака, В. Вікторова. Д. Дзвінчук
розглядає підвищення кваліфікації як шлях покращен!
ня їх компетентності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз законодавчо!правового регу!
лювання протидії корупції в Україні як основи створен!
ня платформи запобігання, протидії та неприйняття ко!
рупції в сфері освіти.

98

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Створення засад запобігання та протидії корупції в
системі професійної освіти державних службовців і по!
садових осіб місцевого самоврядування необхідно по!
чинати з вивчення та аналізу законодавчо!правового
регулювання протидії корупції в Україні.
Законодавчо!правове регулювання протидії ко!
рупції в Україні полягає в упорядкуванні взаємодії та
захисті інтересів суспільства шляхом встановлення пев!
них правил, критеріїв і стандартів. Загальні правила,
критерії та стандарти є обов'язковими без винятку для
всіх громадян. Порушення правил, критеріїв або стан!
дартів з боку окремих учасників створює загрозу для
існуючого порядку в країні, а відтак зачіпає інтереси всіх
учасників [1]. Законодавчо!правове регулювання про!
тидії корупції в Україні — це здійснюваний державою
за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на
суспільні відносини у сфері соціального захисту з ме!
тою їх упорядкування, закріплення, охорони та розвит!
ку [2].
При розгляді істотних характеристик існуючого за!
конодавчо!правового регулювання потрібно враховува!
ти два аспекти: будь!яке законодавчо!правове регулю!
вання може розглядатися формально (право як регуля!
тор) та змістовно (інтереси яких груп або прошарків су!
спільства цей регулятор обслуговує). Законодавчо!пра!
вове регулювання протидії корупції в Україні на сьо!
годнішній день виконує встановлені функції, які є основ!
ним напрямом правового впливу та відбивають роль
права в упорядкуванні суспільних відносин [3].
Законодавчо!правове регулювання охоплює:
— специфічну діяльність держави (її нормотворчих
органів), пов'язану з виробленням юридичних засобів
забезпечення їх дієвості. Змістом державно!правового
регулювання в цьому аспекті є багатоманітна діяльність
правотворчих органів держави, яка пов'язується з ви!
бором типу, методів, засобів юридичної регламентації
поведінки та діяльності суб'єктів правового впливу; виз!
наченням співвідношення нормативних та індивідуаль!
них засобів регулювання;
— державно!правове регулювання, яке означає
діяльність учасників суспільних відносин, спрямовану на
пошук та притягнення засобів юридичного регулюван!
ня, для узгодження власної поведінки з правом, право!
вими принципами, цілями та призначенням [4].
На спеціально!юридичному рівні право виконує ре!
гулятивну (розвиток суспільних відносин) та охоронну
функції. Регулятивна функція має первинне значення,
тому що стимулює найбільш цінні правові відносини у
суспільстві до розвитку. Таку функцію найчастіше за!
безпечують правові стимули — заохочення, пільги, доз!
воли, рекомендації та інше. Охоронна функція здійс!
нюється з використанням правових обмежень — зобо!
в'язань, заборони, покарання. Ця функція вторинна й
покликана забезпечувати регулятивну функцію, тому що
охорона та захист починають діяти лише у разі пору!
шення тих чи інших соціальних зв'язків або при виник!
ненні перешкод [5]. Для їх подолання саме й виникає
необхідність у використанні правових обмежень. До
загально!соціальних функцій відносять економічні, по!
літичні, виховні, комунікативні тощо.

Інвестиції: практика та досвід № 2/2015
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Соціальний аспект законодавчо!правового регулю!
вання протидії корупції в Україні є взаємозв'язком пра!
вових та інших соціальних (культурних, моральних, іде!
ологічних, політичних, економічних) чинників, що прий!
мають участь у життєдіяльності права на всіх етапах його
функціонування. Ці чинники в сукупності створюють
соціальне середовище дії права стосовно протидії ко!
рупції в Україні: доведення правових норм до загальної
свідомості, спрямування поведінки суб'єктів шляхом
закріплення в правових актах соціально!корисних цілей,
формування за допомогою права соціально!корисних
зразків поведінки; соціально!правовий контроль. Усі
вказані форми впливу права на суспільні відносини взає!
мопов'язані та перебувають у взаємодії.
Традиційно законодавчо!правове регулювання про!
тидії корупції в Україні здійснюється за допомогою
трьох типів правових норм: міжнародних, національних,
а також інституційних. В основі поділу на типи лежать
відмінності в порядку прийняття відповідних норм.
I. Особливістю міжнародного законодавчо!право!
вого регулювання є те, що воно виникає внаслідок реа!
лізації волі держав, які в правовому контексті є рівно!
правними і незалежними одна від одної. Міжнародно!
правові угоди укладаються державами на добровільній
основі. Міжнародне законодавчо!правове регулюван!
ня здійснюється в основному двома способами: у ме!
жах окремих міжнародних договорів і в межах міжна!
родних організацій [1]. Використання Україною поло!
жень Конвенції ООН проти корупції, рекомендацій Гру!
пи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), Стам!
бульського плану дій ОЕСР з боротьби проти корупції є
кроком щодо посилення євроінтеграційних тенденцій у
зовнішній політиці в Україні, запровадження у вітчиз!
няному законодавстві положень основних європейсь!
ких міжнародних правових актів [6].
У Конституції України зазначено, що норми міжна!
родного права і міжнародні договори України є скла!
довою частиною її правової системи [7].
Виходячи з міжнародної ситуацiї, яка на сьогоднi
склалася у свiтi, питання ефективної протидії корупції в
зарубiжних країнах є також одним з актуальних та
найважливiших. У цьому контексті важливим є дослід!
ження позитивного досвіду країн!сусідів.
II. Національне законодавчо!правове регулювання
здійснюється відповідно до нормативних актів держа!
ви, які встановлюють повноваження, права й обов'язки
тих або інших державних органів. Сукупність таких актів
має ієрархічну побудову. Найвище місце в цій сукупності
посідає Конституція України. Усі інші нормативні акти
такого роду повинні не суперечити Конституції Украї!
ни. У системі законодавчо!правового регулювання про!
тидії корупції відносини також регулюються Законами
України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р.
№ 3659!ХІІ, "Про місцеве самоврядування в Україні" від
21 травня 1997 р. № 280!ВР, "Про місцеві державні ад!
міністрації" від 9 квітня 1999 р. № 586!ХІV, "Про служ!
бу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня
2001 р. № 2493!ІІІ, "Про засади запобігання і протидії
корупції" від 7 квітня 2011 р. № 3206!VI, "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відпо!
відальності за корупційні правопорушення" від 7 квітня
2011 р. № 3207!VІ та Постановами Кабінету Міністрів

України від 20 січня 1997 р.№38 із змінами та допов!
неннями "Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися державними навчальними зак!
ладами", "Про затвердження Положення про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого са!
моврядування" від 7 липня 2010 р. № 564 та іншими [8].
III. Інституційне регулювання як складова механіз!
му протидії корупції в Україні здійснюється державни!
ми органами внаслідок реалізації повноважень, нада!
них законами чи підзаконними актами, або внаслідок
делегування повноважень відповідним державним ор!
ганом [6].
На сьогоднішній день в Україні існує нагальна по!
треба застосування антикорупційних заходів на різних
рівнях, оскільки суб'єктами корупційних відносин в
країні є абсолютна більшість населення. Особливо вра!
жаючим є той факт, що найбільш розповсюдженою ко!
рупція є в сфері освіти.
Адміністративно!правовий механізм запобігання та
протидії корупційним діянням у сфері освіти є цілісною
системою правових засобів, що характеризується
єдністю взаємозумовлених та взаємозалежних еле!
ментів. До органічних складників адміністративно!пра!
вового механізму запобігання та протидії корупційним
діянням у сфері освіти зараховано: 1) адміністративно!
правові норми, спрямовані на запобігання та протидію
корупції; 2) адміністративно!правові відносини, що ви!
никають у процесі антикорупційної діяльності; 3) реалі!
зацію норм адміністративного права щодо запобігання
та протидії корупції. До функціональних складових ча!
стин механізму адміністративно!правового регулюван!
ня належать: 1) акти застосування адміністративно!пра!
вових норм; 2) правова культура і правова свідомість
науково!педагогічних працівників; 3) законність у діяль!
ності науково!педагогічних колективів та їхніх членів [9].
Багатоманітність позицій, висловлених у літературі
щодо визначення організаційно!правових аспектів про!
тидії корупційним діянням у сфері освіти і відсутності
самого механізму протидії їм, свідчить про складність
цього явища й потребує всебічного його вивчення.
Об'єктом корупційних адміністративних проступків з
боку науково!педагогічних працівників виступає вста!
новлений порядок здійснення особами обов'язків у
сфері гарантування та реалізації права громадян на ос!
віту. Однією з поширених ознак об'єктивної сторони ко!
рупційних адміністративних проступків є ознака "іншої
особи", тобто особи, яка в тій чи іншій формі бере участь
у відносинах з правопорушником. Серед таких "інших"
виділено: зацікавлених — особа, для якої прийнято не!
правомірну вигоду (ст. 172!2 КУпАП); посередників, які
сприяють у вчиненні корупційного проступку: третіх
осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу оплачува!
ну діяльність в інтересах правопорушника (ст. 172!4 КУ!
пАП).
Складність визначення суб'єкта корупційних діянь
у сфері освіти викликана такими чинниками: перший —
Закон України "Про засади запобігання і протидії ко!
рупції" прямо не називає науково!педагогічних праців!
ників суб'єктами корупційних правопорушень; другий —
згідно з чинним законодавством вказана категорія осіб
не є державними службовцями; третій — аналіз судо!
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вих рішень про притягнення осіб до адміністративної
відповідальності за корупційні правопорушення свідчить
про відсутність серед суддів єдиного підходу у тлума!
ченні деяких суб'єктів відповідальності за корупційні
діяння. Все вищезазначене потребує оптимізації струк!
турних утворень, ліквідації функціонального дублюван!
ня, більш чіткого розмежування компетенції та відпові!
дальності органів державної влади, поліпшення коор!
динації їх діяльності

ВИСНОВКИ
Аналіз законодавчо!правового регулювання про!
тидії корупції в Україні як основи створення платформи
запобігання, протидії та неприйняття корупції, зокрема
в сфері освіти, показав, що традиційно законодавчо!
правове регулювання протидії корупції здійснюється за
допомогою трьох типів правових норм: міжнародних,
національних, а також інституційних. В основі поділу на
типи лежать відмінності в порядку прийняття відповід!
них норм.
Міжнародне законодавчо!правове регулювання
здійснюється у межах окремих міжнародних договорів
та міжнародних організацій. Національне законодавчо!
правове регулювання запобігання та протидії корупції
здійснюється державою відповідно до нормативних
актів держави, які встановлюють повноваження, права
й обов'язки державних органів у межах загального за!
конодавства України та нормативних актів, у яких
містяться конкретні механізми реалізації напрямів, пе!
редбачених цими законодавчими актами. Інституційне
регулювання здійснюється державними органами у ре!
зультаті реалізації повноважень, наданих законами чи
підзаконними актами, або делегування повноважень
відповідним державним органом.
Встановлено також, що адміністративно!правовий
механізм запобігання та протидії корупційним діянням
у сфері освіти щодо інституційного регулювання потре!
бує оптимізації структурних утворень, ліквідації функ!
ціонального дублювання, більш чіткого розмежування
компетенції та відповідальності органів державної вла!
ди, поліпшення координації їх діяльності.
Перспективи подальших досліджень. Вдосконален!
ню механізмів реалізації реформ щодо запобігання та
протидії корупції в системі професійної освіти присвя!
чені подальші дослідження автора.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз досліджень, присвячених сучасним соціально!еко!
номічним викликам щодо здоров'я населення в умовах Украї!
ни, а також орієнтація процесу державотворення на утверджен!
ня європейських цінностей і асоціацію України з Європейським
союзом, свідчить, що для України розпочався новий етап роз!
витку, який характеризується як спільними з прогресивними краї!
нами, так і специфічними національними рисами [1; 4 ].
У першу чергу слід відзначити, що наша країна, маючи намір
асоціації з ЄС, повинна орієнтуватись на так звану Європейську
соціальну модель, в забезпечення якої ЄС вкладає біля 50 %
валового продукту, а відтак, перед нашою державою стоять
значні соціально!економічні виклики. З іншого боку, кризовий
стан економіки країни, обтяжений агресією сусідньої держави,
бойовими діями і руйнуванням економіки Сходу України, утво!
рює значний виклик щодо сталого розвитку держави і впевне!
ності у завтрашньому дні населення [3].
Разом з тим, на нинішньому етапі розвитку в Україні
здійснюється складний, динамічний демократичний перехід до
політично свідомого, відповідального громадянського суспільства
нової якості, в якому поступово підвищується роль участі грома!
дян в державному управлінні, забезпеченні їх прав і свобод.
Успішність процесів суспільної трансформації, які відбува!
ються у складних умовах економічної, соціальної кризи і військо!
вих дій на сході України, залежить від ефективної скерованості
суспільних змін та врахування викликів і вимог, що сформува!

лися на даний час в Україні, зокрема, щодо адекватної соціаль!
но!психологічної адаптації населення до нових умов, що є та!
кож актуальним як для збереження здоров'я населення країни,
так і для формування нового здорового суспільства.
У цих складних умовах, в першу чергу, необхідним є фор!
мування нової системи державного управління на європейських
принципах належного врядування, а саме — відкритості, відпо!
відальності, ефективності та узгодженості, а також впроваджен!
ня зазначеного в Угоді про асоціацію України до ЄС принципу
— "здоров'я населення в усіх політиках держави" [2].
МЕТА РОБОТИ
Метою даної роботи є окреслити завдання і визначити шля!
хи і методи державного управління, необхідні для формування
стратегії соціально!психологічної адаптації населення України
до сучасних реалій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Учасники Круглого столу, що відбувся в Національній ака!
демії державного управління при Президентові України
(5.12.2014 р.), — провідні фахівці з державного управління та
керівники науково!освітніх закладів визначили актуальні завдан!
ня для державного управління щодо соціально!психологічних
проблем в Україні. Зокрема Кукушкін К. М., заступник началь!
ника управління Державної служби з соціальної, професійної
адаптації та психологічної реабілітації ветеранів війни та учас!
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ників АТО при Кабінеті Міністрів України, підкреслив акту!
альність проблеми і привернув увагу до необхідності прийняття
відповідного закону та координації поки що розрізнених дій
фахівців і волонтерів. Пінчук І. Я., директор Українського нау!
ково!дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та нар!
кології МОЗ України та інші учасники наводили обгрунтовані
дані щодо кількості населення (біля 5 млн), яке потребує соц!
іально!психологічної допомоги. Обговорили заходи з форму!
вання державної стратегії соціально!психологічної адаптації
населення, відновлення його здоров'я та розробки технологій
державного управління і місцевого самоврядування для їх реа!
лізації. Було визначено, що такий підхід сприяє інвестиціям в
відновлення здоров'я населення і надасть можливість забезпе!
чити суспільні трансформаційні процеси щодо утвердження гро!
мадянського суспільства, спрямування цих процесів на інтегра!
цію до Європейського союзу, а також закладає основи розвит!
ку національної економіки, забезпечує як відновлювальне еко!
номічне зростання після тривалої рецесії національного госпо!
дарства, так і його сталий розвиток, націлений на досягнення
конкурентоспроможності національної економіки в умовах гло!
бальних викликів і реалізації стратегічного курсу входження Ук!
раїни в Євросоюз.
Об'єктивною причиною необхідності наукового осмислен!
ня соціально!психологічних ризиків в нашому суспільстві є на!
копичення упродовж багатьох років негативних домінант та по!
треба у забезпеченні виходу держави на траєкторію сталого
розвитку, розбудови демократичних засад державотворення.
Перед українським суспільством стоїть чітке завдання знай!
ти підходи і методи, які б утворили ідеологічні і практичні стрижні
перетворень та позитивних змін у суспільстві і державі. При цьо!
му слід враховувати, що з огляду на численні суперечності в сус!
пільному житті та непередбачувані обставини реалізація держав!
ної стратегії соціально!психологічної адаптації населення не буде
легкою, відбуватиметься протягом тривалого періоду і потре!
буватиме об'єднаних зусиль декількох галузей управління. Для
узгодження цих дій необхідні зусилля органів державного уп!
равління і місцевого самоврядування. В процесі формування
стратегії соціально!психологічної адаптації населення провідну
роль має відігравати державне управління різного рівня орган!
ізації, що базується на:
— науковому обгрунтуванні відповідальності і участі систе!
ми органів державної влади і органів місцевого самоврядуван!
ня в цих процесах;
— обгрунтованому впровадженні в практику державного
управління і місцевого самоврядування ефективних сучасних
технологій і методів соціально!психологічної адаптації населен!
ня, апробованих світовою практикою;
— налагодженні підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації наукових та науково!педагогічних кадрів компетен!
тних щодо реалізації стратегії соціально!психологічної адаптації
та реабілітації населення.
Проблеми утворення державної стратегії соціально!психо!
логічної адаптації населення в контексті суспільно!політичних
реформ потребують наступних дій:
— організації моніторингу рівня соціально!психологічної
адаптованості різних верств і категорій населення України,
військовослужбовців і їхніх сімей до умов, пов'язаних із суспіль!
ними змінами та зовнішньою військовою агресією;
— налагодження чіткої координації зусиль держави, при!
ватного сектора та громадськості щодо прискореної підготов!
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації достатньої
кількості фахівців, здатних надавати населенню та учасникам
бойових дій належну соціально!психологічну допомогу;
— впровадження ефективних інноваційних технологій та
методів соціально!психологічної адаптації та реабілітації насе!
лення;
— створення розгалуженої мережі територіальних центрів
надання соціально!психологічної допомоги особам, які постраж!
дали в ході АТО;
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— удосконалення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації практичних психологів до роботи з со!
ціально!психологічної адаптації та реабілітації населення;
ВИСНОВКИ
Представлені і обговорені на засіданні Круглого столу нау!
ково обгрунтовані погляди науковців і представників держав!
ного управління надають можливість констатувати, що в Україні
назріла необхідність державної координації розрізнених зусиль
представників сфери освіти, охорони здоров'я, соціальної сфе!
ри та громадських організацій щодо соціально!психологічної
адаптації населення до сучасних складних умов розвитку дер!
жави.
З цією метою було запропоновано:
1. Утворити на базі Національної академії державного уп!
равління координаційний Центр наукової та управлінської діяль!
ності з питань формування державної стратегії соціально!пси!
хологічної реабілітації населення.
2. Розробити у співпраці з громадськими організаціями за!
ходи щодо реалізації державної стратегії соціально!психологі!
чної адаптації населення.
3. Залучити до розпочатої роботи всі зацікавлені організації
в здійсненні соціально!психологічної адаптації населення та учас!
ників бойових дій, як то — соціальні служби, заклади медичної
допомоги та освіти, релігійні організації та інші.
4. Упорядковані рекомендації направити в органи держав!
ної влади: Адміністрацію Президента, Державну службу Украї!
ни у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної опе!
рації, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної
політики та Міністерство освіти і науки України, а також коміте!
ти Верховної Ради України з розглянутих проблем.
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вдосконалення механізмів державного управління у сфері безпеки українськоросійського дер
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Суттєву загрозу національній безпеці України та євро!
пейській безпеці представляють дії Російської Федерації,
що спрямовані на подальшу ескалацію військового проти!
стояння у Луганській і Донецькій областях. Прогнозова!

но, що зазначені дії російської сторони мають за мету пе!
регляд існуючої лінії спільного державного кордону, що
може призвести до анексії частини державної території
України та втрати юридичного титулу держави на суверен!
ну територію.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Агресія Росії проти України яскраво засвідчила, що
вся система національної безпеки і оборони України здат!
на лише певною мірою вирішувати поліцейські потреби
державної влади у мирний час, проте абсолютно є нездат!
ною надійно захистити свого громадянина, суверенітет, те!
риторіальну цілісність та недоторканість державного кор!
дону. Військово!політична близорукість та стратегічні про!
рахунки з питань формування та реалізації державної пол!
ітики у сфері національної безпеки України, призвели до
анексії частини державної території України, Автономної
Республіки Крим та міста Севастополь, а також подальшої
ескалації екстремістських, сепаратистських та терористич!
них проявів у південно!східних регіонах держави.
Тому сьогодні важливим стратегічним питанням по!
літики у сфері національної безпеки і оборони України є
забезпечення охорони та оборони українсько!російсько!
го державного кордону в умовах військової агресії. Ефек!
тивним правовим механізмом реалізації стратегічних зав!
дань національної безпеки України щодо забезпечення
охорони та оборони українсько!російського державного
кордону має стати створення Національної стратегії без!
пеки українсько!російського державного кордону.
Необхідність розробки цього концептуального доку!
менту національної безпеки у сфері безпеки державного
кордону зумовлено рішенням Ради національної безпеки
і оборони України від 27 серпня 2014 року "Про невідкладні
заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноз!
датності", затвердженого Указом Президента України від
24 вересня 2014 року, в якому передбачено комплекс за!
ходів із забезпечення охорони та оборони українсько!ро!
сійського державного кордону його інженерно!технічно!
го облаштування, захисту населення прикордонних рай!
онів та відновлення контролю над раніше захопленою
ділянкою державного кордону [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
теоретичним та практичним розробкам з питань удоско!
налення національної номативно!правової бази з питань
безпеки державного кордону України присвячені роботи
науковців: О.А. Біньковського, М.М. Литвина, Б.М. Марчен!
ка, А.В. Махнюка, О.Г. Мельникова, А.В. Мисика, В.О. На!
заренка, Б.М. Олексієнка, В.М. Серватюка, А.С. Сіцінско!
го, В.К. Плешка, П.А.Шишоліна та ін. У свої наукових пра!
цях авторами здійснено комплексний аналіз і узагальнен!
ня знань у галузі національної безпеки щодо захисту на!
ціональних інтересів України на державному кордоні.
Водночас, нагальною потребою є проведення подаль!
ших наукових досліджень щодо вдосконалення правових
механізмів державного управління національною безпе!
кою у сфері безпеки державного кордону в умовах військо!
вої агресії з боку Російської Федерації.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити концептуальні засади розроб!
ки Національної стратегії у сфері безпеки українсько!ро!
сійського державного кордону.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз сучасного стану національної безпеки у сфері
безпеки українсько!російського державного кордону
свідчить про потенційну загрозу ескалації військової агресії
Росії на суверенну територію України. Так, нехтуючи досяг!
нутими 5!го та 19!го вересня 2014 року у Мінську (Респуб!
ліка Білорусь) [2] домовленостями між Україною, Російсь!
кою Федерацією та ОБСЄ щодо мирного урегулювання
ситуації у Луганській і Донецькій областях, Російська Фе!
дерація продовжує надавати потужну військово!технічну та
фінансову підтримку терористичним угрупованням "Донець!
ка народна республіка" та "Луганська народна республіка".
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З метою мінімізації та нейтралізації потенційних вик!
ликів національній безпеці у сфері безпеки українсько!ро!
сійського державного кордону, що пов'язані із військовою
агресією Росії на суверенну територію України, нами зап!
ропоновано проект Національної стратегії безпеки украї!
нсько!російського державного кордону.
Національна стратегія безпеки українсько!російсько!
го державного кордону має стати правовим механізмом ре!
алізації стратегічних завдань національної безпеки щодо
забезпечення безпеки українсько!російського державно!
го кордону в умовах військової агресії.
Встановлено, що у положеннях Національної стратегії
безпеки українсько!російського державного кордону ма!
ють бути визначені:
— загальні проблемні питання у сфері безпеки украї!
нсько!російського державного кордону;
— проблемні питання щодо забезпечення охорони та
оборони українсько!російського державного кордону в
умовах військової агресії;
— пріоритетні напрями діяльності до вдосконалення
механізмів державного управління у сфері безпеки украї!
нсько!російського державного кордону в умовах військо!
вої агресії;
— шляхи удосконалення безпекового механізму дер!
жавного управління у сфері безпеки українсько!російсь!
кого державного кордону в умовах військової агресії;
— повноваження органів державної влади до виконан!
ня завдань щодо захисту національних інтересів на украї!
нсько!російському державному кордоні;
— організаційне та фінансове забезпечення реалізації
Національної стратегії.
У загальних положеннях Національної стратегії заз!
начено, що ділянка українсько!російського державного
кордону є найбільшою за протяжністю ділянкою держав!
ного кордону України. Загальна протяжність українсько!
російського державного кордону становить — 2295,04 км,
у тому числі: сухопутна ділянка українсько!російського
державного кордону становить — 1974,04 км, морська
ділянка українсько!російського державного кордону має
протяжність — 321 км, а саме у Керченській протоці про!
тяжність кордону становить — 49 км., на Азовському морі
протяжність кордону становить — 249,5 км та по Чорному
морю протяжність кордону становить — 22,5 км.
Аргументовано, що розбудова українсько!російсько!
го державного кордону з часу незалежності України базу!
валась на принципах добросусідства, створення макси!
мально сприятливих умов для перетинання кордону жите!
лями прикордонних регіонів, не порушення соціальних та
родинних зв'язків і розвитку регіонального співробітницт!
ва без будь!яких проявів мілітаризму та відчуженості. Зок!
рема до анексії Автономної Республіки Крим Російською
Федерацією на ділянці українсько!російського державно!
го кордону функціонувало 253 пунктів пропуску через дер!
жавний кордон та 39 пунктів прикордонного контролю, що
значно перевищувало показники на всіх інших ділянках
державного кордону України.
Разом з тим, безпека українсько!російського дер!
жавного кордону мала би бути основним пріоритетом
державної влади, а проте такою ніколи не була. Попе!
редні українські президенти не спромоглись за 23 роки
незалежності вирішити проблемні питання у сфері на!
ціональної безпеки щодо остаточної делімітації і демар!
кації сухопутного та морського державного кордону, не
створили міцного на ділянці українсько!російського дер!
жавного кордону. Отже, необлаштованість державних
кордонів свідчить про незавершеність будівництва самої
держави, оскільки кордони є головним атрибутом її су!
веренності.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Внаслідок цього українсько!російський державний
кордон використовувався численними транскордонними
злочинними угрупованнями для протиправної діяльності
в регіоні, що становило потенційну небезпеку націо!
нальній безпеці України у сфері безпеки державного кор!
дону.
Сьогоднішня ситуація у сфері безпеки українсько!ро!
сійського державного кордону, що пов'язана із проведен!
ням Росією спеціальної військової операції з анексії час!
тини державної території України, потребує кардинальних
реформ та внесення суттєвих змін до Стратегії національ!
ної безпеки України, Воєнної доктрини України, Стратег!
ічного оборонного бюлетеня України, Європейської стра!
тегії безпеки.
У першому розділі Національної стратегії, надаючи оц!
інку сучасним викликам та загрозам національній безпеці
України у сфері безпеки українсько!російського держав!
ного кордону в умовах військової агресії необхідно зазна!
чити таке.
З огляду на сучасну військово!політичну ситуацію на
українсько!російському державному кордоні дає підста!
ви стверджувати, про наявність потенційних зовнішніх та
внутрішніх викликів національній безпеці України у сфері
безпеки українсько!російського державного кордону. Се!
ред безпосередніх зовнішніх викликів національній безпеці
України у сфері безпеки українсько!російського держав!
ного кордону є:
— незавершеність договірно!правового оформлення
українсько!російського державного кордону;
— неврегульованість питань щодо дотримання режи!
му українсько!російського державного кордону;
— протиправне збільшення на анексованій території
АР Крим військової присутності Російської Федерації;
— нарощування Росією поблизу кордонів України уг!
руповань військ та озброєнь, які порушують співвідношен!
ня сил, що склалися;
— загроза прямої військової агресії Російської Феде!
рації на суверенну територію України;
— зовнішній вплив російських спецслужб на кризові
трансформаційні процеси в Україні та поява псевдосепа!
ратистських рухів та мілітарних угруповань у цих прикор!
донних областях;
— недостатня ефективність існуючих структур і ме!
ханізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної
стабільності.
Безпосереднім зовнішнім викликом національній без!
пеці України у сфері безпеки українсько!російського дер!
жавного кордону є нарощування Росією поблизу кордонів
України угруповань військ (сил) та озброєнь, які порушу!
ють співвідношення сил, що склалося та загроза прямої
військової інтервенції Російської Федерації на суверенну
територію України.
Сутність цього зовнішнього виклику національній без!
пеці України у цій сфері полягає у тому, що російська сто!
рона, порушуючи домовленості із мирного (безконфлікт!
ного) врегулювання ситуації у Луганській і Донецькій об!
ластях, продовжує зосереджувати військові ударні угру!
повання на прикордонних з Україною територіях.
Суттєвим безпосереднім зовнішнім викликом націо!
нальній безпеці у сфері безпеки українсько!російського
державного кордону є незавершеність договірно!правово!
го оформлення українсько!російського державного кор!
дону та не врегульованість питань щодо дотримання його
режиму. Сутність цього зовнішнього виклику національній
безпеці України у цій сфері полягає у тому, що на сьогодні
не проведено демаркацію сухопутної ділянки українсько!
російського державного кордону (протяжністю 1974,04
кілометри), а також не здійснено делімітацію морських

просторів між Україною і Російською Федерацією у
Азовському і Чорному морях і Керченській протоці.
Наявність неврегульованих проблемних питань, по!
в'язаних із незавершеністю договірно!правового офор!
млення українсько!російського державного кордону та
недосконалість договірно!правової бази у цій сфері
стримує регулювання правових засад забезпечення
його режиму і облаштування, ускладнює ефективну
протидію транснаціональним загрозам та може бути ви!
користана Російською Федерацією для спроб анексії
частини державної території України. Тому в умовах
військової агресії Росії на суверенну територію Украї!
ни, російська сторона, у подальшому, намагатиметься
здійснити ревізію узгодженої сторонами делімітацій!
ної лінії українсько!російського державного кордону
з метою територіального розмежування спільного кор!
дону на власну користь.
Не менш актуальним зовнішнім викликом національній
безпеці України у сфері безпеки українсько!російського
державного кордону є недостатня ефективність існуючих
структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки
та глобальної стабільності.
Сутність цього зовнішнього виклику національній без!
пеці України у цій сфері полягає у тому, що на сьогодні
наявні міжнародні політико!дипломатичні механізми гаран!
тування захисту суверенітету та територіальної цілісності
України виявились не здатними ефективно протистояти
військовій агресії Російської Федерації на суверену тери!
торію іншої держави.
З'ясовано, що до безпосередніх внутрішніх викликів
національній безпеці України у сфері безпеки українсько!
російського державного кордону відносяться:
— падіння авторитету і рівня довіри до силових струк!
тур і загалом до державної влади з боку населення До!
нецької та Луганської областей;
— вихід силових структур з!підконтролю глави дер!
жави, заколот міліції, антиконституційний переворот за
підтримки співробітників спеціальних служб;
— штурм та захоплення режимних об'єктів та при!
міщень структур безпеки і оборони;
— діяльність сепаратистських, терористичних та ек!
стремістських угруповань у прикордонних районах До!
нецької та Луганської областей;
— зниження ефективності розвідувальних органів Ук!
раїни;
— недостатнє ресурсне забезпечення силових струк!
тур;
— неготовність військових формувань виконувати по!
кладені на них завдання в особливий період;
— корупція.
Основним внутрішнім викликом національній безпеці
України у сфері безпеки українсько!російського держав!
ного кордону є діяльність сепаратистських, терористичних
та екстремістських угруповань у прикордонних районах
Донецької та Луганської областей.
Сутність цього внутрішнього виклику національній без!
пеці України у цій сфері полягає у тому, що за повної
підтримки Росії проросійські злочинні угруповання нама!
гаються взяти під контроль усі спільні ділянки державного
кордону з Російською Федерацією та всю інфраструктуру
прикордонних підрозділів України, для самостійного про!
ведення окремих процедур прикордонно!митного контро!
лю на самопроголошених квазідержавних утвореннях на
частині державної території України.
У другому розділі Національної стратегії встановлено
стратегічні прорахунки у сфері забезпечення національ!
ної безпеки України, які могли вплинути на безпеку украї!
нсько!російського державного кордону.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
У третьому розділі визначається мета, сутність і прин!
ципи реалізації Національної стратегії безпеки українсь!
ко!російського державного кордону.
Метою Національної стратегії безпеки українсько!ро!
сійського державного кордону є реалізація стратегічних
завдань національної безпеки у сфері державного кор!
дону, що спрямовані на забезпечення охорони та оборо!
ни ділянки українсько!російського державного кордону
з метою захисту суверенітету, територіальної цілісності
та недоторканості державного кордону України. Сутність
Національної стратегії слід розуміти як скоординовану
діяльність органів державної влади, що мають компетен!
цію із забезпечення національної безпеки на державно!
му кордоні, спрямовану на реалізацію Мирного плану
Президента України з врегулювання ситуації на сході
країни, зокрема завдань у смузі безпеки на лінії розме!
жування та інженерне облаштування українсько!російсь!
кого державного кордону і адміністративного кордону з
тимчасово окупованою АР Крим для захисту життєво важ!
ливих національних інтересів особи, суспільства та дер!
жави.
Основними принципами реалізації Національної стра!
тегії є принципи:
1) верховенство права;
2) захист суверенітету, територіальної цілісності, не!
доторканості державного кордону;
3) формування та реалізації державної політики з пи!
тань забезпечення прикордонної безпеки;
4) пріоритет договірних (мирних) засобів у запобіганні
та розв'язанні конфліктів на державному кордоні;
5) своєчасність і адекватність заходів щодо захисту на!
ціональних інтересів на державному кордоні від реальних
і потенційних загроз;
6) адаптації та трансформування системи національ!
ної безпеки України у сфері безпеки державного кордону
до зміни характеру викликів і загроз національній безпеці
в умовах військової агресії;
7) чітке розмежування повноважень та взаємодія
органів державної влади до компетенцій яких входить пи!
тання забезпечення прикордонної безпеки;
8) спроможності сектору безпеки і оборони України
до нейтралізації потенційних викликів і загроз у воєнній
сфері;
9) комплексного забезпечення охорони і оборони
українсько!російського державного кордону, а також
його інженерно!технічного захисту в умовах військової
агресії;
10) залучення громадянського суспільства (волон!
терів) до процесу вироблення та реалізації державної по!
літики з питань забезпечення прикордонної безпеки.
У четвертому розділі Національної стратегії нагальною
потребою є визначення пріоритетних напрямів діяльності
до вдосконалення механізмів державного управління у
сфері безпеки українсько!російського державного кордо!
ну в умовах військової агресії.
Перший пріоритетний напрям діяльності органів дер!
жавного та військового управління у сфері забезпечення
безпеки українсько!російського державного кордону в
умовах військової агресії передбачає вдосконалення
організаційного механізму державного управління у цій
сфері. Це зумовлено нагальною потребою мобілізації усіх
можливостей і ресурсів країни для протидії військовій аг!
ресії з боку Російської Федерації для захисту сувереніте!
ту територіальної цілісності та недоторканості державно!
го кордону. Сутність зазначеного пріоритетного напряму
полягає у необхідності реформування державного управ!
ління у сфері національної безпеки України, з метою ефек!
тивного вирішення стратегічних завдань політики націо!
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нальної безпеки у сфері охорони та оборони українсько!
російського державного кордону в умовах військової аг!
ресії,
Другий пріоритетний напрям діяльності компетентних
органів державного та військового управління у сфері за!
безпечення безпеки українсько!російського державного
кордону в умовах військової агресії передбачає вдоско!
налення політичного механізму державного управління у
цій сфері. Це зумовлено нагальною потребою активного
залучення й сильної підтримки з боку міжнародної спільно!
ти прагненням України захистити державний суверенітет,
територіальну цілісність та недоторканість державного
кордону в умовах військової агресії з боку Російської Фе!
дерації. Сутність зазначеного пріоритетного напряму по!
лягає у необхідності формування сучасної парадигми зов!
нішньополітичної репутаційної діяльності України з метою
підвищення її ефективності в умовах військової агресії, та
який передбачає вдосконалення політичного механізму
державного управління у сфері безпеки українсько!рос!
ійського державного кордону.
Третій пріоритетний напрям діяльності компетентних
органів державного та військового управління у сфері за!
безпечення безпеки українсько!російського державного
кордону в умовах військової агресії передбачає вдоско!
налення правового механізму державного управління у цій
сфері. Це зумовлено нагальною потребою для внесення
змін та доповнень до національної нормативно!правової
бази з питань забезпечення національної безпеки України
у контексті європейської безпеки в умовах військової аг!
ресії Російської Федерації проти України. Сутність зазна!
ченого пріоритетного напряму полягає у необхідності вне!
сення змін та доповнень до законодавствчих актів Украї!
ни з врахуванням зміни характеру викликів та загроз на!
ціональній безпеці України у сфері безпеки державного
кордону в умовах військової агресії.
Четвертий пріоритетний напрям діяльності компетен!
тних органів державного та військового управління у сфері
забезпечення безпеки українсько!російського державно!
го кордону в умовах військової агресії передбачає вдос!
коналення військового механізму державного управління
у цій сфері. Це зумовлено нагальною потребою запровад!
ження комплексних спеціальних військових заходів для
захисту суверенітету, територіальної цілісності та недотор!
каності державного кордону. Сутність зазначеного пріо!
ритетного напряму полягає у необхідності забезпечення
адекватного реагування силами безпеки і оборони Украї!
ни на загрозу повномасштабної напівприхованої військо!
вої агресії Російської Федерації на суверенну територію
України та відбиття російської агресії на ділянках украї!
нсько!російського державного кордону.
У п'ятому розділі Національної стратегії доцільно виз!
начити шляхи вдосконалення безпекового механізму дер!
жавного управління у сфері безпеки українсько!російсь!
кого державного кордону в умовах військової агресії.
Безпековий механізм державного управління у сфері
безпеки українсько!російського державного кордону, слід
розуміти як комплекс політико!дипломатичних, військових
та інженерно!технічних заходів, що здійснюються про!
фільними та загальної компетенції органами державної
влади України, які безпосередньо залучаються до вико!
нання завдань щодо захисту національних інтересів у без!
пековій та оборонній сферах, спрямований на організацію
оперативно!службової, оперативно!розшукової, контр!
розвідувальної, розвідувальної, службово!бойової діяль!
ності у сфері державної безпеки та безпеки державного
кордону України з метою захисту суверенітету, територі!
альної цілісності та недоторканості українсько!російського
державного кордону.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Виходячи з аналізу сучасної військово!політичної си!
туації на українсько!російському державному кордоні,
нами запропоновано політико!дипломатичні, військові та
інженерно!технічні шляхи вдосконалення безпекового ме!
ханізму державного управління у сфері безпеки українсь!
ко!російського державного кордону в умовах військової
агресії.
Політико!дипломатичні шляхи вдосконалення безпе!
кового механізму державного управління у сфері безпеки
українсько!російського державного кордону в умовах
військової агресії — це комплекс заходів, які покликані
регулювати стосунки України з іншими державами і наро!
дами у відповідності з потребами, цілями і принципами
внутрішньої та зовнішньої політики, спрямованих на забез!
печення політико!дипломатичної підтримки світової
спільноти прагненням України, зокрема: реалізації стра!
тегічного курсу України на європейську інтеграцію; забез!
печення повноправної участі України у міжнародних без!
пекових організаціях; використання потенціалу впливових
міжнародних організації для врегулювання кризової ситу!
ації у межах Луганської та Донецької областей України;
засудження світовою спільнотою військової агресії Росії
на суверенну територію України; забезпечення суверені!
тету, територіальної цілісності та недоторканості держав!
них кордонів України.
Військові шляхи вдосконалення безпекового механіз!
му державного управління у сфері безпеки українсько!ро!
сійського державного кордону — це комплекс системних
військових та спеціальних заходів що запроваджуються си!
лами безпеки та оборону України для ведення бойових дій
у рамках проведення АТО з метою посилення охорони та
оборони державного кордону України, зокрема, недопу!
щення в'їзду екстремістсько!налаштованих осіб, незакон!
ного переміщення зброї, боєприпасів та засобів терору на
українсько!російському державному кордоні; відновлен!
ня контролю над частиною українсько!російського дер!
жавного кордону що була тимчасово захоплена терорис!
тичними та екстремістськими організаціями; розгортання,
забезпечення функціонування та захист військовими си!
лами та засобами контрольних пунктів в'їзду!виїзду в смузі
безпеки вздовж лінії розмежування в межах Луганської і
Донецької областей.
Інженерно!технічні шляхи вдосконалення безпеково!
го механізму державного управління у сфері безпеки ук!
раїнсько!російського державного кордону в умовах
військової агресії — це комплекс науково!технічних за!
ходів, спрямованих на побудову надійної системи охоро!
ни та оборони українсько!російського державного кордо!
ну з використанням різних видів інженерно!технічних за!
городжень та споруд з метою захисту населення та зни!
ження можливих великих збитків (втрат) від ведення бой!
ових дій у рамках проведення АТО, створення умов для
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт для
ліквідації наслідків збройного протистояння, катастроф,
а також застосування спеціальних технічних засобів для
озброєної боротьби під час конфліктних ситуацій та
військових дій.
У шостому розділі Національної стратегії необхід!
но визначити порядок впровадження цього стратегічно!
го документу національної безпеки для реалізації дер!
жавної політики у сфері забезпечення прикордонної
безпеки.
Наукове супроводження реалізації Національної стра!
тегії здійснюється Національним інститутом стратегічних
досліджень при Президентові України, Науково!дослідним
інститутом Державної прикордонної служби України, На!
ціональною академією Державної прикордонної служби
України, Дипломатичною академією при Міністерстві за!

кордонних справ України, Національним університетом
оборони України, Національною академією Служби без!
пеки України, Інститутом Служби зовнішньої розвідки Ук!
раїни та іншими провідними навчальними та науковими зак!
ладами держави у межах наданих повноважень.
У сьомому розділі Національної стратегії визначають!
ся заходи із фінансового забезпечення її реалізації. Пе!
редбачається, що фінансування заходів з реалізації доку!
менту буде здійснюватись за рахунок державного бюдже!
ту України. Практичні заходи з реалізації Національної
стратегії здійснюватиметься шляхом розроблення та впро!
вадження державних цільових програм, що спрямовують!
ся на забезпечення охорони та оборони українсько!рос!
ійського державного кордону, а також його інженерно!
технічного облаштування.
Вбачається за можливе залучення благодійної допо!
моги волонтерів для участі у фінансуванні заходів із реал!
ізації Національної стратегії безпеки українсько!російсь!
кого державного кордону.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що успіх у до!
сягненні цілей, визначених Національною стратегією без!
пеки українсько!російського державного кордону, зале!
жить передусім від чіткого розуміння співвідношення ре!
сурсів і здатності їх мобілізувати. Національна стратегія
передбачає реалізацію комплексних заходів із зміцнення
національної безпеки України у сфері безпеки українсь!
ко!російського державного кордону, що розраховані на
п'ять років. Документ має суто практичний, а не деклара!
тивний характер.
Оскільки жодна Доктрина, Концепція або Стратегія не
може гарантувати абсолютну безпеку, то очевидно, що по!
трібно намагатися досягти такого рівня ризику у сфері без!
пеки українсько!російського державного кордону, який
можна розглядати як прийнятний.
Перспективою подальших розвідок даної проблема!
тики, є на наш погляд проведення подальших наукових дос!
ліджень щодо вдосконалення правових механізмів держав!
ного управління національною безпекою у сфері безпеки
державного кордону в умовах військової агресії з боку Ро!
сійської Федерації.
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Розкрито основні принципи, покладені в основу побудови відносин між державою та релігій
ними організаціями. Досліджено основні моделі побудови цих відносин, які сформувались у
світовій практиці; запропоновано практичні рекомендації щодо формування нової моделі дер
жавноконфесійних відносин в Україні.
Discovered the basic principles that form the basis for the relationship between the state and the
religious organizations. Investigated The basic model of the building of the relationships that were
formed in the world; practical recommendations for the formation of the new model of the relations
between the state and the church relations in the Ukraine.

Ключові слова: державне управління, державно$конфесійні відносини, взаємодія держави та релігійних
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державно!конфесійні відносини впродовж багатьох
століть виступають складовою частиною системи відно!
син будь!якого суспільства. Ці відносини складаються
в результаті існування тісних матеріальних і духовних
зв'язків у суспільстві та постійно перебувають у тісному
взаємозв'язку із соціально!економічними, політичними,
правовими, моральними відносинами.
Україна є багатонаціональною та поліконфесійною
державою. А тому питання взаємин владних структур і
релігійних організацій завжди було досить важливими.
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Впродовж усього періоду з моменту здобуття Україною
незалежності поступово формується її державність, яка
стоїть перед необхідністю вироблення нової моделі по!
літики в сфері релігій, пошуку нових форм взаємодії з
релігійними об'єднаннями. У зв'язку із цим досліджен!
ня державно!конфесійних відносин у світовій практиці,
а також сучасної діяльності українських управлінських
структур щодо їхнього вдосконалювання в дусі діалогу
й співробітництва, робить сьогодні й у найближчому
майбутньому дану тему дослідження досить актуаль!
ною.

Інвестиції: практика та досвід № 2/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Відносини держави та церкви, держави та інших
релігійних організацій традиційно цікавили багатьох
дослідників. Серед зарубіжних вчених хотілося б виді!
лити наукові праці Франческо Марджотта Брольо, Че!
заре Мірабеллі, Франческо Оніда, В. Кравчук, О. Дорсь!
кої, Н. Суворова, В. Ципіна, І. Берднікова та ін. В ук!
раїнській науковій думці проблемам взаємодії держави
та релігійних організацій присвячені праці В. Андрущен!
ка, Ю. Бабінова, І. Бальжик, Н. Брегеди, О. В. Громика,
О. Коваля, А. Колодного, Ю. Кривенка, М. Михайличен!
ка, В. Пічі, Ю. Решетнікова, М. Ф. Рибачука, Ф. Рудича,
С. С. Семенова, Ю. Тодики та ін.
Проте вищевказані роботи стосуються вирішення
проблем у сфері права, політики і релігії, філософії дер!
жавно!конфесійних відносин. Дуже обмежена кількість
робіт присвячена цій тематиці саме в галузі державного
управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті: розкрити основні принципи, по!
кладені в основу побудови відносин між державою та
релігійними організаціями. Для її досягнення поставле!
но такі завдання: дослідити основні моделі побудови цих
відносин, які сформувались у світовій практиці; запро!
понувати практичні рекомендації щодо формування
нової моделі державно!конфесійних відносин в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства
часто вживається термін "правова держава". При цьо!
му одні автори виходять з бажання підкреслити, що,
проголосивши себе суверенною і незалежною, Україна
стала і правовою державою, а інші — з прагнення до!
вести, що побудова такої держави є справою більш
віддаленої перспективи.
Згідно зі ст. 1 Конституції нашої держави, Україна є
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, пра!
вова держава [1]. Проте це лише загальні конституційні
засади. Таку державу необхідно ще побудувати [2, с.
32]. Як стверджує академік В. В. Копєйчиков, правова
держава — це новий етап розвитку державності. Її не
можна проголосити — вона повинна скластися як ре!
зультат реформи економічних, політичних, державних
і правових інститутів, реальної зміни характеру взаємо!
відносин між суспільством, державою і особистістю [3,
с. 29].
Тому Україна на даний час стала на шлях і рухаєть!
ся в напрямі побудови правової держави. Це є склад!
ний і довготривалий процес. Складності такого станов!
лення полягають в тому, що до проголошення незалеж!
ності наша країна знаходилась в ізоляції від інших де!
мократичних країн і суспільство існувало в умовах то!
талітарного режиму. А це в свою чергу безпосереднім
чином впливало на всі сфери суспільства, в тому числі і
на відносини в сфері державно!конфесійних відносин.
Досліджуючи наукові публікації у сфері державно!
конфесійних відносин, можна часто спостерігати інфор!
мацію про те, що вищевказані відносини замінюються
терміном "державно!церковні відносини". Останній же
термін застосовують і навіть до країн, де сповідується

буддизм, мусульманство та інші нехристиянські релігії.
Цей факт знаходить своє відображення і в навчальних
посібниках з релігієзнавства. На нашу думку, термін
"державно!церковні відносини" можна застосовувати
виключно лише до релігійних організацій християнсь!
ких конфесій (православних, католиків, протестантів),
які сповідують віру в Ісуса Христа як в Господа і Спаси!
теля. Слово "Церква" не зустрічається в манускриптах
мусульманства, буддизму та інших релігіях. Цей термін
застосовується виключно у християнстві, зустрічається
тільки в Божому Слові — Біблії, зокрема в Новому
Завіті. В оригінальному тексті Нового Завіту, написано!
му стародавньою грецькою мовою, слово "церква"
(έκκλησία [екклесіа] складається із двох слів: έκ [ек]
— з (чогось) та καλέω [калео] — покликати, вибрати)
означає зібрання вибраних, покликаних Богом для Себе
людей. В класичній грецькій мові слово έκκλησία озна!
чало збори (зібрання) громадян, наприклад, Афін, які
займались вирішенням питань своєї територіальної гро!
мади, територіального поліса. Більше того, слово
έκκλησία відносилось тільки до самого зібрання, а не
до тих громадян, які на нього збирались. У інший час ці
громадяни не називались έκκλησία . В Новому Завіті
слово έκκλησία відноситься до спільноти Божого на!
роду і зустрічається в оригінальному тексті 109 разів [4,
с. 1133—1138]. Враховуючи вищесказане, можна ствер!
джувати, що поняття "державно!конфесійні відносини"
є ширшим за змістом, ніж "державно!церковні відноси!
ни", адже включають у себе як стосунки держави із хри!
стиянськими релігійними громадами, так і нехристиян!
скими.
Досліджуючи питання відносин між державою та
релігійними організаціями, встановлено, що починаю!
чи з кінця 18 століття сформувались три основні прин!
ципи відносин між державою і релігійними організація!
ми, які є чинними і дотепер:
— віротерпимість (нетерпимість), згідно з якою,
одна чи кілька релігій мають привілейований статус, інші
оголошуються терпимими (чи нетерпимими);
— свобода віросповідань, за якою усі релігії рівні
між собою, а людина вільна у своєму виборі конфесії
та відправлення релігійного культу;
— свобода совісті, яка, крім проголошення рівності
всіх релігій між собою, дає змогу особі не лише вільно
обирати будь!яку релігію, але й бути невіруючим. Нині
близько третини держав світу проголосили у своїх ос!
новних законах принцип свободи совісті [5; 6; 7].
Залежно від типу взаємин між релігійними органі!
заціями та державою у світовій практиці можна виокре!
мити шість моделей державно!конфесійних відносин:
1. Теократія (гр. Θεός [Теос] — Бог, κράτος [кра!
тос] — влада [8, с. 62, 75]) — модель державно!кон!
фесійних відносин, за якої вся повнота влади в дер!
жаві належить главі панівної релігійної конфесії та її
органам. Синонімом "теократії" іноді вживають понят!
тя "цезаропапизм" як означення боротьби релігійної
влади за домінування над світською. Класичне теок!
ратичне правління існувало в Іудеї в V—І ст. до н. е.,
де влада була зосереджена в руках духовенства на чолі
з іудейським первосвящеником; Папська область в
Італії у 756—1870 pp., а з 1929 р. — держава!місто
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Ватикан, де Папа римський є абсолютним монархом,
що зосередив у своїх руках необмежену політичну і ду!
ховну владу. Традиція теократії розвинута в країнах,
що сповідують іслам (Іран, Саудівська Аравія тощо).
2. Цезаропапизм (лат. caesar — цезар, papa — папа)
— модель державно!конфесійних відносин, за якої ре!
лігійна конфесія та її структури повністю залежать від
світської влади. Цезаропапське правління мала Візан!
тія, де імператори не лише призначали чи звільняли пат!
ріархів, митрополитів, а й вирішували питання органі!
заційного, канонічного і навіть догматичного розвитку
церкви. Цю модель перейняла Московія (пізніше Росія),
де з XVIII до початку XX ст. главою православної церк!
ви був імператор (імператриця).
3. Державна церква — модель державно!конфе!
сійних відносин, що забезпечує в державі привілейо!
ваний стан певній конфесії. Передбачає пряме фінан!
сування державою її інституцій і державний контроль
за використанням коштів, делегування церковним
структурам певних державних функцій (реєстрація но!
вонароджених, смертей, шлюбів тощо). Прикладом
такої моделі є сучасна Греція, де державною є право!
славна церква, Статут якої має статус державного за!
кону. Держава гарантує її священнослужителям зарп!
лату і пенсії. У початкових і середніх школах дається
православна освіта. Близькою до грецької є і сучасна
італійська модель державно!конфесіних відносин, де
понад 90 відсотків населення охрещені в католицьку
віру. Різні форми державної церкви існують також у
Великобританії, Данії, Швеції та інших країнах. Особ!
ливий статус певної церкви зафіксовано у конституці!
ях понад 40 держав світу. До речі, у 22 із них главою
держави може бути лише особа, що належить до офі!
ційної церкви.
4. Відокремлення церкви (релігійної громади) від
держави — модель державно!конфесійних відносин,
що унеможливлює будь!яке втручання церкви (релі!
гійної громади) у справи держави при активному втру!
чанні державних інституцій у справи церкви (релігій!
ної громади). Таку модель відносин ілюстрували ко!
лишні країни "соціалістичного табору", в першу чергу
Радянський Союз, у яких законодавство теоретично
гарантувало свободу совісті, а реально віруючі розг!
лядалися як політичні вороги і зазнавали різноманіт!
них утисків та дискримінацій. Деякі вчені таку модель
ще називають моделлю квазі!світської держави, коли
церква позбавляється права юридичної особи та фак!
тично знаходиться під забороною. Держава експроп!
ріює її власність, здійснює тотальний контроль за будь!
яким проявом діяльності релігійних організацій [9, с.
137].
5. Відокремлення церкви (релігійної громади) і дер!
жави — модель державно!конфесійних відносин, яка
базується на невтручанні держави у справи релігійної
громади, а релігійної громади — у справи держави, що
забезпечує максимальну свободу релігії та режим то!
лерантності. Типовим прикладом цієї моделі є США, де
конституція проголошує свободу для релігійних інсти!
туцій, їхню незалежність від світського контролю чи
маніпуляції властей. Відповідно до цього документа,
неприпустимо примушувати чи спонукати будь!кого про!
ти його власної волі відвідувати або не відвідувати ре!

110

лігійну громаду, так само як і сповідувати або не спові!
дувати певну релігію. Ніхто не може бути покараний за
свою релігійну віру чи безвір'я, за відвідування чи не!
відвідування релігійної громади. Ні федеральний уряд,
ні власті штатів, ні місцева влада не можуть також виз!
начати мету діяльності релігійної громади, призначати
її керівників або вказувати, як тій належить вести свої
справи. Подібну, законодавчо закріплену, свободу віри
чи невір'я мають і громадяни Франції, Туреччини,
України та інших країн.
6. Поєднання моделі державної церкви і моделі по!
вного відокремлення церкви (релігійної громади) і дер!
жави — модель державно!конфесійних відносин, яка
передбачає збереження певних видів державної
підтримки та привілеїв окремих релігійних громад.
Приклад — сучасна Німеччина, де, хоча і проголоше!
но нейтральність і толерантність держави до різних
конфесій, все ж зберігаються певні відмінності у став!
ленні до релігійних організацій — залежно від
кількості їх прихильників. Якщо прибічників певної
конфесії більше одного відсотка від загальної кількості
населення певної землі Німеччини, то вони отримують
спеціальний статус, який дає їм змогу, наприклад, от!
римувати державні дотації на власні школи, дитячі сад!
ки. Нині в країні нараховується 15 конфесій із спеці!
альним статусом. Подібні державно!конфесійні відно!
сини склалися в Японії, Австрії, Перу та інших країнах
світу [5; 6; 7].
Як зазначають О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко, за!
лежно від традицій, моделі державно!конфесійних
відносин, існує кілька схем фінансової підтримки дер!
жавою конфесійних (церковних) інституцій:
1. Пряме фінансування державою релігійних орга!
нізацій і державний контроль за використанням
коштів. Така схема характерна для більшості країн з
теократичною, цезаропапиською моделями держав!
но!конфесійних відносин, країн з державною релігією
(Ватикан, Греція, Бельгія, Люксембург, Норвегія та
ін.).
2. Збір спеціального "церковного" податку, який
витрачається згідно з побажаннями платників податку
(Італія, Іспанія та ін.).
3. Використання коштів "церковного" податку релі!
гійними організаціями на власний розсуд з мінімальним
контролем держави (ФРН, Австрія, Швейцарія, Швеція
та ін.).
4. Відсутність фінансової допомоги держави кон!
фесіям, які існують на добровільні пожертви віруючих,
виручки від реалізації конфесійної атрибутики тощо.
Це характерно для країн, де релігія і держава відок!
ремлені одна від одної (США, Франція, Україна, Нідер!
ланди) [5].
Характеризуючи всі вищевказані моделі держав!
но!конфесійних відносин, потрібно зазначити, що кож!
на з них виникала та формувались у кожній із вказа!
них країн у певний період часу та в певних історичних
умовах. Механічне перенесення в Україну американсь!
кої чи європейської моделі неможливе, адже молода
Українська держава ще не стала державою демокра!
тичною в класичному розумінні цього слова. Та й фор!
мування демократичних засад в країнах!фундаторах
ЄС та США тривало сотні років. Надання ж префе!
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ренцій одній із традиційних конфесій в Україні, згідно
з європейською моделлю, посилить напруженість в
суспільстві.
Потрібно зазначити, що й американська модель
в США теж не працює ідеально. А застосування її в
українському посттоталітарному суспільстві з ран!
ньодемократичним устроєм може призвести до по!
вного хаосу в сфері державно!конфесійних відно!
син та українському суспільстві загалом. На нашу
думку, формування в Україні моделі державно!кон!
фесійних відносин повинно бути адекватним реалі!
ям та умовам нашого соціального буття. Ці відноси!
ни не повинні тяжіти до тоталітарного минулого
нашої держави, але й не повинні силоміць спрямо!
вувати її до майбутнього громадянського суспіль!
ства. В Україні повинна бути розроблена та встанов!
лена притаманна тільки їй відповідна модель держав!
но!конфесійних відносин, яка формуватиметься
саме в цих історичних умовах. Виходячи із те!
перішніх реалій, духовного, морального, економіч!
ного, політичного, геополітичного стану Української
держави, на нашу думку, необхідно будувати відно!
сини партнерства між державою та релігійними
організаціями в Україні. Вони полягають в тому, що
держава не втручається в життя релігійних конфесій,
проте створює умови для спільної співпраці в інте!
ресах суспільства. Держава обмежує себе встанов!
ленням основних правил співробітництва з релігій!
ними конфесіями. У випадку зміцнення європейсь!
ких пріоритетів політичного розвитку України, цей
напрям стає перспективним і для неї. Відносини парт!
нерства передбачають спільну розробку та спільну
реалізацію програм, важливих для суспільства. Од!
ним з прикладів такої співпраці може слугувати взає!
модія Збройних Сил України та церкви (релігійних
організацій) щодо реалізації свободи совісті та
віросповідання. Наслідком такої співпраці буде зап!
ровадження інституту капеланства в Українській
Армії.

ВИСНОВКИ
Отже, в даній статті розкрито основні принципи,
покладені в основу побудови відносин між державою
та релігійними організаціями. Досліджено основні мо!
делі побудови цих відносин, які сформувались у світовій
практиці. Встановлено, що кожна з цих моделей фор!
мувалась історично в кожній окремо взятій країні; жод!
на з моделей не може бути перенесена механічно для
запровадження в нашій державі; Україні необхідно виз!
начитись із вибором нової моделі цих відносин. Запро!
поновано практичні рекомендації щодо формування
партнерської моделі державно!конфесійних відносин в
Україні.
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THE CURRENT STATE AND AREAS FOR IMPROVEMENT OF THE INFORMATION SUPPORT
FOR SOCIAL SERVICES DELIVERY IN UKRAINE
У статті подано визначення поняття "інформаційне забезпечення системи надання соціаль
них послуг" та доведено, що інформаційне забезпечення є механізмом державного управління
соціальними послугами. Визначено сучасні проблеми інформаційного забезпечення системи
соціальних послуг в Україні. На базі результатів соціологічного дослідження встановлено низькі
рівні поінформованості населення про соціальні послуги та його уявлення про суб'єкти, що на
дають такі послуги. Сформульовано практичні рекомендації щодо удосконалення інформацій
ного забезпечення вітчизняної системи соціальних послуг.
The article presents the definition of 'information support for social services system' and it was
proved that information provision is a public administration technique of social services. It was
determined current problems of information support for social services in Ukraine. Based on the
sociological study results, it was ascertained that public awareness on social services and its
understanding of the entities providing such services are at low levels. It was submitted the practical
recommendations on improvement of information support for the social services national system.
Ключові слова: державне управління, механізми, соціальні послуги, інформування населення, інформаційне
забезпечення, Україна.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

— перешкоджає формуванню і функціонуванню
вітчизняного ринку соціальних послуг та забезпечення
умов добросовісної конкуренції на ньому.
З огляду на викладене вище актуалізується не!
До визначених Кабміном України в Стратегії рефор! обхідність у визначенні сучасного стану інформаційно!
мування системи надання соціальних послуг 6 проблем, го забезпечення вітчизняної системи надання соціаль!
що ускладнюють надання соціальних послуг віднесено них послуг та шляхів його удосконалення.
неналежне інформаційне забезпечення даної системи,
а його удосконалення є одним з основних напрямів ре! АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
алізації вказаної вище Стратегії.
Крім цього, в Україні не створено систем інформа! ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ційної бази соціальних послуг та інформування населен! ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Написанню даної статті передувало вивчення нау!
ня про соціальні послуги. Результати проведеного соц!
іологічного опитування [10, 11] свідчать, що рівень об! кових праць і публікацій у різних галузях науки грун!
ізнаності громадськості про соціальні послуги та кате! товно вивчалися різні аспекти сфери соціальних послуг,
горії громадян, які мають право на їх отримання є до! таких вітчизняних учених і дослідників, як С. Бандур,
сить низьким. Як наслідок, такий стан інформаційного К. Батигіна, Н. Болотіна, Н. Борецька, К. Ващенко,
Н. Власенко, О. Новікова, О. Петроє, О. Піщуліна,
забезпечення:
— унеможливлює застосування комплексного О. Савченко, Ю. Саєнко, Б. Сташків, І. Ярошенко та ін.
Осмисленню широкого спектру соціальних про!
підходу до надання соціальних послуг, інших видів соці!
альної допомоги особам, окремим соціальним групам, блем, питань соціальної політики та надання соціальних
які перебувають у складних життєвих обставинах і не послуг сприяли роботи вітчизняних науковців В. Го!
шовської, М. Кравченко, Е. Лібанової, О. Палій, В. Ску!
можуть самостійно їх подолати;
— призводить до критично низьких рівнів адрес! ратівського, П. Ситніка, В. Трощинського, Н. Ярош та
ін.
ності та ефективності надання соціальних послуг;
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Питанням інформаційної політики та електронного
урядування, які розглядаються через призму вітчизня!
ної державно!управлінської науки присвячені наукові
роботи та публікації Н. Грицяк, Г. Почепцов, А. Семен!
ченко, О. Карпенко, С. Чукут та ін. Різні аспекти авто!
матизації та інформаційного забезпечення інфраструк!
тури державного управління досліджували В. Бакумен!
ко, А. Нікіфоров, Я. Пущак, Ю. Уманський, С. Чистов,
О. Шевчук та ін.
Кращому розумінню понятійно!термінологічного
апарату дослідження статті сприяли наукова державно!
управлінська енциклопедична література, авторами якої
є, зокрема, такі вітчизняні вчені та дослідники, як В. Ба!
куменко, Ю. Ковбасюк, А. Михненко, І. Студеняк,
Б. Сташків, Ю. Сурмін, В. Трощинський та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ
Незважаючи на існування цілої низки відповідних
наукових робіт і публікацій, питання інформаційного за!
безпечення надання соціальних послуг, як механізму
державного управління в Україні, залишаються недо!
статньо дослідженим. Викладене вище зумовило потре!
бу в виокремленні даної теми в окремий напрям дослід!
ження та його проведення в цій статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сучасного стану інфор!
маційного забезпечення системи надання соціальних по!
слуг як механізму державного управління в Україні.
Для досягнення визначеної мети поставлено такі
завдання:
— на базі результатів термінологічного аналізу дати
визначення поняття "інформаційне забезпечення систе!
ми надання соціальних послуг";
— визначити сучасні ключові проблеми інформа!
ційного забезпечення системи соціальних послуг в
Україні;
— проаналізувати сучасний стан поінформованості
населення про соціальні послуги та його ставлення до
надання таких послуг в Україні;
— сформулювати шляхи удосконалення інфор!
маційного забезпечення системи соціальних послуг в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В епоху розвитку інформаційного суспільства, яке
зокрема характеризується бурхливим розвитком, по!
всюдним впровадженням і застосуванням сучасних
інформаційно!комп'ютерних технологій та інновацій,
стрімким зростанням обсягів інформаційних потоків,
відбуваються значні трансформації в різних сферах су!
спільного життя.
Ефективність вітчизняної системи надання соціаль!
них послуг є, як вже зазначалося вище, є критично низь!
кою [6]. Незважаючи на те, що в 2003 р. було прийнято
Закон України "Про соціальні послуги" [7], механізми

державного управління такими послугами залишають!
ся недостатньо розробленими та впровадженими, що
не дає змогу на практиці реалізувати багато положень
вказаного закону.
На початку дослідження статті розкриємо визначен!
ня базових термінів, які в ньому використовуються.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про соціальні по!
слуги" [7] соціальні послуги це комплекс заходів з на!
дання допомоги особам, окремим соціальним групам,
які перебувають у складних життєвих обставинах і не
можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання
їхніх життєвих проблем.
Під механізмами державного управління соціальни!
ми послугами пропонується розуміти цілеспрямовану,
послідовну реалізацію практичних дій і заходів, су!
купність важелів та інструментів, за допомогою яких ре!
алізуються державно!управлінські, регуляторні впливи
у сфері надання соціальних послуг. Такі механізми ви!
ражаються у взаємозв'язках, взаємодії потреб та інте!
ресів суб'єктів цієї сфери [2, с. 375—376].
Термін "інформація" розглядається як сукупність
різних повідомлень, відомостей, статистичних даних
щодо соціальних, економічних, демографічних та інших
взаємовідносин у суспільстві. Такі зведені дані, будучи
зібраними, систематизованими і перетвореними в при!
датну для використання форму, мають важливе значен!
ня для державного управління соціальними послугами.
Державне управління соціальними послугами базуєть!
ся на інформаційних потоках (зібраних вихідних та об!
роблених кінцевих даних), які є підгрунтям для прий!
няття управлінських рішень у цій сфері.
Інформація про соціальні послуги — будь!яка
інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи
іншій матеріальній формі щодо наявності, обсягів, по!
рядку та умов отримання тих чи інших соціальних по!
слуг [4].
Базуючись на термінологічних визначеннях, поданих
в енциклопедії державного управління [2, с. 226—227],
автор пропонує розуміти інформаційне забезпечення си!
стеми надання соціальних послуг як сукупність технологій,
методів, способів збирання, обробки інформації, пов'яза!
ної з наданням соціальних послуг. Іншими словами, інфор!
маційне забезпечення є видом забезпечення системи на!
дання соціальних послуг, діяльністю спрямованою на збір,
обробку, своєчасне та якісне надання інформації, необхі!
дної для її ефективного функціонування.
Отже, інформаційне забезпечення є механізмом дер!
жавного управління соціальними послугами, який скла!
дається з певних послідовних процесів, технологій, прак!
тичних заходів, за допомогою яких органи державної вла!
ди цілеспрямовано впливають на систему надання соціаль!
них послуг. За важливістю цей механізм можна розгляда!
ти на рівні з іншими видами ресурсного забезпечення сис!
теми надання соціальних послуг, зокрема фінансовим,
кадровим, нормативно!правовим та ін. А відтак, інформа!
ційне забезпечення системи надання соціальних послуг
необхідно віднести до пріоритетних напрямів підвищення
ефективності державного управління соціальними послу!
гами та постійно удосконалюватися.
Інформаційне забезпечення системи надання со!
ціальних послуг можна також визначити, як діяльність
соціальних служб, яка пов'язана з інформуванням гро!
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мадськості про соціальні послуги, що надаються, фор!
муванням певної громадської думки, а також отриман!
ням зворотнього зв'язку щодо якості та ефективності
їх надання провайдерами таких послуг.
Важливою складовою інформаційного забезпечен!
ня системи надання соціальних послуг є налагодження
та підтримка зв'язків з зацікавленими сторонами, парт!
нерами, державними, комунальними, громадськими та
приватними суб'єктами, що надають такі послуги, а та!
кож створення внутрішньої системи управлінських ко!
мунікацій та менеджменту інформаційними потоками.
До інструментів інформаційного забезпечення сис!
теми надання соціальних послуг можна віднести такі
види комунікації [1, с. 193]:
— усної — конференції, прес!конференції, семіна!
ри, збори соціальних працівників, дискусії, круглі сто!
ли, тренінги, особисті зустрічі та ін.;
— письмової — прес!релізи, брошури, буклети,
опубліковані статті тощо;
— ЗМІ — теле! та радіопрограми, відеофільми,
інформаційні відеоролики, соціальна реклама та ін.;
— сучасні інформаційно!телекомунікаційні техно!
логії — Інтернет, мобільні телефони, смс!повідомлен!
ня, відеоконференції тощо.
Система інформаційного забезпечення управління
соціальними послугами є взаємозалежною та відповід!
ним чином сформованою сукупністю організаційних,
організаційно!правових, інформаційних, методичних,
програмно!технологічних елементів, що забезпечує не!
обхідну якість прийнятих управлінських рішень у вказаній
сфері за рахунок належних збору, підготовки та раціо!
нального використання інформаційних потоків, доведен!
ня їх до керівників, суб'єктів, що надають та отримують
соціальні послуги, зацікавлених сторін, громадськості.
Інформаційне забезпечення надання соціальних
послуг є складною системою, оскільки вона здійснює
взаємозв'язок державних і недержавних суб'єктів, що
надають соціальні послуги, відповідні органи держав!
ної влади та місцевого самоврядування, громадськість.
А відтак, у такій системі важливо, щоб було враховано
та дотримано:
— міжсекторальний підхід у процесі прийняття від!
повідних управлінських рішень на різних його етапах;
— специфіку діяльності посадовців державно!
управлінських структур, недержавних суб'єктів, що на!
дають соціальні послуги;
— інтереси та потреби категорій громадян, що от!
римують такі послуги.
Інформаційне забезпечення повинно сприяти прий!
няттю управлінських рішень, пов'язаних з наданням со!
ціальних послуг у спосіб гнучкий, швидкий у реагуванні
на індивідуальні потреби, запити отримувачів таких по!
слуг.
Інформаційне забезпечення детермінує в значній
мірі виконання таких важливих завдань державного
управління соціальними послугами, як:
— моніторинг за якістю таких послуг, ефективністю
їх надання, цільовим використанням виділених бюджет!
них коштів;
— контроль за дотриманням і виконанням суб'єкта!
ми, що надають соціальні послуги визначених держав!
них стандартів, ліцензійних умов;
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— аналіз ендогенних та екзогенних факторів, що
впливають на надання соціальних послуг, прогнозуван!
ня обсягів, категорій населення для їх надання;
— організація експертизи проблемних ситуацій в
даній сфері;
— розроблення та ухвалення відповідних норматив!
но!правових актів (законодавчих та підзаконних), опе!
ративних управлінських рішень;
— аналіз обгрунтованості та юридичної право!
мірності прийнятих рішень.
Емпіричний досвід, набутий автором під час профе!
сійної діяльності в сфері соціального захисту населен!
ня, та результати аналізу наукових джерел, вказаних
вище авторів, дали йому змогу визначити такі ключові
проблеми, які мають місце в процесі інформаційного
забезпечення системи соціальних послуг в Україні:
— відсутність єдиного електронного реєстру соці!
альних служб, установ, інших організацій державної, ко!
мунальної та громадської форм власності, які суб'єкта!
ми надання соціальних послуг;
— відсутність єдиного реєстру безоплатних і плат!
них соціальних послуг як на регіональному, так і загаль!
нодержавному рівнях отримувачі соціальних послуг не
достатньо обізнані щодо гарантованого державою пе!
реліку та обсягів таких послуг, соціальні працівники ніве!
люють питання відповідного інформування та проведен!
ня роз'яснень з групами населення, що потребують на!
дання таких послуг;
— відсутність єдиного реєстру отримувачів соціаль!
них послуг, що дуже часто призводить до зловживань
зі сторони "недобросовісних" отримувачів таких послуг,
та неотриманням особами, що дійсно їх потребують
відповідно до встановлених державою соціальних стан!
дартів;
— відсутність єдиної бази даних осіб, що отриму!
ють соціальні виплати, допомоги в системі соціального
захисту населення, що унеможливлює взаємодію між
соціальними службами, установами та іншими суб'єкта!
ми, що надають соціальні послуги;
— переважна більшість соціальних працівників, які
працюють в сільських радах, мають незадовільну ком!
п'ютерну грамотність, обізнаність з функціонуванням
системи соціального захисту населення (здебільшого з
причин відсутності фахової освіти) та не мають у склад!
них умовах праці, мотивації до інформування місцевих
жителів з питань отримання соціальних послуг;
— відсутність рубрики на веб!сайті Мінсоцполітики
або окремого веб!сайту, на якому викладено всю необ!
хідну для населення інформацію про соціальні послу!
ги, що уможливило б підвищити адресність та ефек!
тивність надання таких послуг, а особам, що мають пра!
во на їх отримання скористатися ними;
— відсутність на державному та регіональному рівні
офіційної статистики про надання соціальних послуг.
З метою вивчення громадської та експертної думки
про діючу в Україні систему соціальних послуг і подаль!
шого її реформування аналітичним центром "Соціокон!
салтинг" проведено соціологічне дослідження у
Рівненській і Волинській областях [10]. Результати дос!
лідження свідчать про досить низьку поінформованість
та уявлення населення про суб'єкти, що надають соці!
альні послуги:
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— 69% опитаних вважають, що в їхньому
населеному пункті такої інформації не виста!
чає;
— переважна більшість опитаних зазначи!
ла, що їм не вистачає будь!якої інформації
(про наявність соціальних служб 73%; про
соціальні послуги, що ними надаються 65%;
про їх місцезнаходження та графік роботи
59%; про необхідні для отримання соціальних
послуг документи 57%);
— 60% опитаних не обізнані про роботу
соціальних служб регіону, а про соціальні за!
ходи, послуги та служби опитувані дізналися
переважно випадково;
— 88% опитаних, особливо на селі, вис!
ловила бажання отримувати інформацію про
соціальні послуги з телефонної "гарячої лінії"
соціальних служб, з листівок, буклетів та ра!
Рис. 1. Базові етапи механізму інформування
діо.
населення про соціальні послуги
Проведене автором дослідження в межах
Джерело:
розроблено автором на підставі джерела [4].
науково!дослідної теми "Інформаційний суп!
ровід надання якісних соціальних послуг" зі
студентами Навчально!наукового інституту праці та соц! вого самоврядування, суб'єктами, що надають соціальні
іальних технологій Східноукраїнського національного послуги для організації роботи з інформування населен!
університету імені Володимира Даля серед жителів м. ня щодо соціальних послуг.
Луганська та Луганської області в листопаді 2013 року
Інформаційні відносини щодо створення, збирання,
показали, що поінформованість про соціальні послуги одержання, зберігання, використання, поширення, охо!
в місті складає 72%, в сільській місцевості 61 %, віднос! рони, захисту інформації, пов'язаної з наданням соці!
но напрямів діяльності регіональних соціальних служб альних послуг мають базуватися на ст. 2 Закону Украї!
поінформовані в місті 67% і 54% в селі. Звідси можна ни "Про інформацію" [5], яка визначає основні принци!
зробити висновок, що за 7 років ситуація по обізнаності пи таких відносин, а саме: гарантованість права на
про соціальні послуги їх отримувачів змінюється, але інформацію; відкритість, доступність інформації, сво!
надто повільно, щоб можна говорити про достатнє бода обміну інформацією; достовірність і повнота ін!
інформаційне забезпечення системи соціальних послуг. формації; свобода вираження поглядів і переконань;
Серед опитаних на селі домінує побажання щодо правомірність одержання, використання, поширення,
проведення представниками соціальних служб лекцій, зберігання та захисту інформації; захищеність особи від
зборів, на яких би розтлумачували питання надання со! втручання в її особисте та сімейне життя.
ціальних послуг. Респонденти міст вважають актуаль!
До ключових завдань інформування населення про
ною зовнішню рекламу на транспорті та в друкованих соціальні послуги варто віднести забезпечення [8, с. 10]:
ЗМІ. В цілому респонденти засвідчили, що інформація
— населення в повних обсягах необхідними відо!
про соціальні послуги подається не системно, а в дер! мостями про отримання соціальних послуг та суб'єктів,
жаві не існує цілісної відповідної інформаційної політи! що надають такі послуги;
ки.
— відомостями про соціальні послуги галузевих пра!
У цьому контексті першочерговим є завдання роз! цівників, до повноважень яких віднесено інформуван!
роблення та реалізація відповідної державної інформа! ня населення про такі послуги.
ційної політики в сфері надання соціальних послуг, яка
Основними суб'єктами інформування населення про
повинна базуватися, передусім, на таких загальних дер! соціальні послуги є: органи виконавчої влади; органи
жавно!управлінських принципах, як демократизм, вер! місцевого самоврядування; суб'єкти, що надають соці!
ховенство права громадян, відкритість і прозорість, си! альні послуги; ЗМІ.
стематичність та ін. Складовою такої політики є інфор!
Базові етапи механізму інформування населення
мування громадськості регулярне вжиття заходів щодо про соціальні послуги подано на рисунку 1.
поширення, донесення до населення в цілому та певної
Механізм інформування населення про соціальні
соціальної групи осіб інформації про соціальні послуги послуги складається з циклічних етапів, які, як це мож!
різними способами комунікації.
на бачити з рисунка 1, пронумеровано від 1 до 4, мо!
Варто відмітити, що Наказом Мінсоцполітики № 828 жуть при необхідності повторюватися. Так, результати
від 28 жовтня 2014 року затверджено Методичні реко! аналізу та оцінки інформування населення про соціальні
мендації щодо інформування населення про соціальні послуги та отримання зворотного зв'язка від отриму!
послуги [4] (далі Методичні рекомендації), які були роз! вачів таких послуг можуть бути підставою для: внесен!
роблені в рамках проекту Програми розвитку ООН в ня відповідних змін, коректив у планування подальшої
Україні "Підтримка реформи соціального сектору в Ук! інформаційно!роз'яснювальної роботи щодо надання
раїні". Методичні рекомендації запропоновано для за! соціальних послуг; здійснення громадського контролю
стосування органами виконавчої влади, органами місце! за їх якістю та ефективністю таких послуг тощо.
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Відповідно до Наказу 4 суб'єктам, що надають соці!
альні послуги, структурним підрозділам з питань со!
ціального захисту населення районної, районної в
м. Києві держадміністрації, виконавчого органу місце!
вої ради рекомендується облаштувати інформаційні ку!
точки, тобто інформаційно!функціональний простір, в
якому доцільно розташувати інформаційні стенди, дош!
ку оголошень, пілони, роздаткові друковані матеріали
тощо, з якими відвідувачі можуть самостійно ознайо!
митися.
Суб'єктам інформування населення про соціальні
послуги рекомендовано відкрити та підтримувати веб!
сторінки, які зможуть виконувати такі важливі функції,
як: інформування населення про організації та порядок
надання соціальних послуг і функціонування суб'єктів,
що надають такі послуги; уможливлення через елект!
ронне звернення на веб!сторінці отримати консультації
з питань отримання послуги, подати електронну скаргу,
заяву, пропозицію, заповнити відповідні бланки форму!
лярів, отримати зразки заповнення тощо.
В умовах сьогодення все більшої актуальності на!
буває така складова інформаційного забезпечення фун!
кціонування системи надання соціальних послуг, як роз!
роблення, впровадження та практичного використання
в даній сфері сучасних інформаційно!телекомунікацій!
них технологій (далі — ІКТ). У цьому контексті важливо
на державному рівні забезпечити створення, розвиток і
захист національних та місцевих автоматизованих сис!
тем інформування про соціальні послуги (далі — АСІ),
відповідних інформаційно!телекомунікаційних мереж та
інфраструктури, інтегрування їх в єдиний інформацій!
ний простір, забезпечити сумісність і взаємодію таких
систем, а також інформаційну безпеку суб'єктів, що
надають та отримують соціальні послуги [9].
А відтак, нагальним є питання запровадження на
базі сучасних інформаційних технологій автоматизова!
ної інформаційної системи соціальних послуг (далі
АІССП), в якій можна буде здійснювати сукупність
зорганізованих процесів, пов'язаних з автоматизованим
збиранням, зберіганням, обробкою, оновленням, пошу!
ком, відображенням та виданням інформації, необхід!
ної для ефективного функціонування системи надання
соціальних послуг. АІССП дає також змогу системати!
зувати та аналізувати інформацію для підготовки рішень
щодо соціальних послуг та для інформування про такі
послуги. Базовими складовими АІССП є інформаційні
ресурси, персонал, організаційно!технічні засоби, тех!
нології, методи, процедури та інструменти обробки
інформації, а також носії інформації. АІССП має бути
інтегрованою у систему інформаційного забезпечення
соціального захисту, яка здійснює відповідну інформа!
ційну підтримку ЦООВ, місцевих органів державної вла!
ди, до компетенції яких віднесено питання соціального
захисту, соціальних закладів тощо.
Визначення змісту АІССП та здійснення управлін!
ня нею слід віднести до відання галузевого міністер!
ства (Мінсоцполітики) та його територіальних
підрозділів департаментів, управлінь, які за функціо!
нальними обов'язками забезпечують організацію на!
дання соціальних послуг. До ключових завдань АІССП
слід віднести: постійне її поповнення необхідною
інформацією; своєчасне забезпечення її відповідних
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споживачів достовірними даними; збирання, обробка
відомостей про стан та результати роботи об'єктів уп!
равління для подання цієї інформації у вищестоящі
органи; аналітична обробка інформації, яка необхід!
на для прийняття управлінських рішень у системі со!
ціального захисту населення.
Функції АІССП можна поділити на підготовчі (фікса!
цію, збирання та збереження первинних даних) та ос!
новні (пошук, обробка, оформлення, розповсюдження
передача інформації, обробка звернень громадян та
переадресування її для реагування, контроль за вико!
нання відповідних рішень, база для стратегічного пла!
нування соціальних послуг, складанням звітних інфор!
маційних документів тощо).
Звісно, що АІССП потребує освоєння персоналом
суб'єктів, що ухвалюють пов'язані з соціальними послу!
гами рішення та здійснюють інформування про такі по!
слуги сучасних інформаційних технологій, з одного
боку, та створення автоматизованих робочих місць, з
іншого боку. Незважаючи на те, що ІКТ та АСІ дають
змогу підвищувати ефективність державного управлін!
ня соціальними послугами, але цього недостатньо.
Ефективне функціонування системи соціальних послуг
в Україні в значній мірі залежить від комплексного роз!
роблення та впровадження всіх інших механізмів дер!
жавного управління соціальними послугами, зокрема
фінансового, нормативно!правового, кадрового й
організаційного забезпечення.
Результати проведеного вище дослідження інфор!
маційного забезпечення надання соціальних послуг як
державно!управлінського механізму в Україні дають
підстави сформулювати такі висновки.
1. На базі результатів термінологічного аналізу ав!
тором запропоновано визначення поняття "інформа!
ційне забезпечення системи надання соціальних послуг",
як сукупність технологій, методів, способів збирання,
обробки інформації, пов'язаної з наданням соціальних
послуг. З'ясовано, що інформаційне забезпечення є
механізмом державного управління соціальними послу!
гами, який базується на: діяльності, спрямованої на збір,
обробку, своєчасне та якісне інформування населення
про такі послуги; певних інформаційних технологіях,
практичних заходах, які вживаються органами держав!
ної влади з метою сприяння широкого доступу населен!
ня до соціальних послуг через надання повної та досто!
вірної інформації, а також реалізації державної соціаль!
ної політики.
2. Визначено проблеми інформаційного забезпе!
чення системи соціальних послуг в Україні, найбільш
"гострими" з яких є відсутність: єдиного електронного
реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги та пе!
реліку таких послуг, які надаються на безоплатній і
платній основі.
3. Аналізом результатів соціологічного досліджен!
ня встановлено низькі рівні поінформованості населен!
ня про соціальні послуги та уявлення про суб'єкти, що
надають такі послуги: переважна більшість респондентів
(від 69% до 72%) вказують на недостатність інформації
про соціальні послуги; (від 54% на селі до 67% в місті)
опитаних не обізнані про роботу місцевих соціальних
служб регіону, а про соціальні заходи, послуги та служ!
би дізналися випадково.
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4. На базі результатів дослідження статті запропо!
новано заходи, вжиття яких на практиці дасть змогу, на
думку автора, удосконалити інформаційне забезпечен!
ня системи соціальних послуг в Україні, основними з
яких є такі: реалізація державної політики інформуван!
ня населення про соціальні послуги, яка має забезпечи!
ти його необхідними відомостями про отримання таких
послуг та суб'єктів, що їх надають; створення єдиної
бази даних отримувачів усіх видів соціальних послуг та
інтегрування її єдину систему обліку надання соціаль!
них виплат, допомоги тощо, яка функціонує в системі
соціального захисту населення; запровадити національ!
ну та автоматизовану систему інформування про со!
ціальні послуги, яка функціонує на базі сучасних інфор!
маційно!телекомунікаційних технологій, забезпечити
розвиток відповідних мереж та інфраструктури, інтег!
рувати їх в єдиний інформаційний простір.
Перспективними напрямами проведення подальших
наукових розвідок є: розроблення та наукове обгрун!
тування інструментів інформування населення про соці!
альні послуги як механізму державного управління;
удосконалення нормативно!правового забезпечення
інформування населення про соціальні послуги; аналіз
європейських моделей інформування населення про
соціальні послуги та можливостей впровадження окре!
мих їх елементів у вітчизняну практику.
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МОЖЛИВОСТІ ОБОРОННО]ПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ
O. Salnikova,
candidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute
of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Кyiv

POSSIBILITIES OF MILITARY]INDUSTRIAL COMPLEX IN RELATION TO PROVIDING OF
ARMED FORCES OF UKRAINE BY AN ARMAMENT AND MILITARY TECHNIQUE
У даній статті автор проводить аналіз можливостей обороннопромислового комплексу щодо
забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військової технікою. Хаотичне проведення
конверсії та диверсифікації оборонного сектору економіки, його державна підтримка за залиш
ковим принципом призвели до того, що вітчизняний обороннопромисловий комплекс опинився
у кризовому стані, а, як відомо, він є основою основ забезпечення обороноздатності держави.
Від спроможностей підприємств промисловості України, її наукових установ та закладів зале
жать ті чи інші рішення, які приймаються щодо розробки нових або модернізації існуючих зразків
(систем) озброєння та військової техніки. Для України підвищення ефективності діяльності обо
роннопромисловим комплексом є стратегічно важливим завданням. Тому актуальним та нагаль
ним питанням з метою підвищення ефективності використання науковотехнічного і виробничо
го потенціалу обороннопромислового комплексу є внесення змін до Закону України "Про особ
ливості управління державною власністю в обороннопромисловому комплексі".
In this article an author conducts the analysis of possibilities of militaryindustrial complex in relation
to providing of Armed Forces of Ukraine by an armament and military technique. Chaotic realization of
conversion and diversifications defensive to the sector of economy, its state support on an aftertaste
resulted in a volume, that the militaryindustrial complex found oneself in the crisis state, but as it is
known it is basis of bases of providing of defensive capacity of the state. From possibilities of enterprises
of industry of Ukraine, its scientific establishments and establishments those or other decisions that is
accepted in relation to development of new or modernization of existent standards (systems) of
armament and military technique depend. For Ukraine of increase of efficiency of activity of military
industrial complex is strategically to the important tasks. Therefore a pressing and urgent question
with the aim of increase of efficiency of the use of scientific and technical and productive potential of
militaryindustrial complex is making alteration in Law of Ukraine "On the features of state property
management in a militaryindustrial complex".
Ключові слова: оборонно$промисловий комплекс, озброєння та військова техніка, підприємства, по$
тужності, обороноздатність.
Key words: military$industrial complex, armament and military technique, enterprises, powers, defensive
capacity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ АБО
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Хаотичне проведення конверсії та диверсифікації
оборонного сектору економіки, його державна підтрим!
ка за залишковим принципом призвели до того, що
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вітчизняний оборонно!промисловий комплекс опинив!
ся у кризовому стані, а, як відомо, він є основою основ
забезпечення обороноздатності держави. Тому є нагаль!
на необхідність щодо впровадження першочергових за!
ходів, які потребують невідкладного впровадження на
вищому державному рівні щодо підсилення обороноз!
датності, забезпечення Збройних Сил України озброє!
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нням та військовою технікою. З метою вищевикладено!
го автор робить спробу проаналізувати зміни, що відбу!
лись в оборонно!промисловому комплексі протягом
2014 року. У зв'язку з цим питання, пов'язані з рівнем
витрат на оборону, їх розподілом, достатністю або не!
достатністю асигнувань по тій або іншій статті бюджету
стають життєво важливими при ухваленні військово!еко!
номічних рішень найвищими органами влади країни. Від
їх оптимального рішення залежить, з одного боку, стан
економіки країни, і, з іншого боку, — її безпека. Ство!
рення ефективної системи забезпечення національної
безпеки України, модернізація її військово!технічної
політики у відповідності з вимогами часу є складовою
частиною державотворчих процесів в Україні. Все вище!
зазначене обумовлює актуальність дослідження щодо
державного управління національним оборонно!промис!
ловим комплексом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
Воєнно!технічними аспектами воєнної безпеки дер!
жави та проблемами системи формування державного
оборонного замовлення займались наступні провідні
вчені Чепков І.Б., Зубарєв В.В., Смірнов В.А., Ленський
Л.М., Борохвостов І.В., Артюшенко А.А., Одноралов І.В.,
Пчелінцев С. М., Бадрак В., Михненко А., Ткач В. та ін.
[1—5].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
У даній статті автор ставить за ціль провести аналіз
можливостей оборонно!промислового комплексу щодо
забезпечення Збройних Сил України озброєнням та
військової технікою.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Національна безпека України як стан захищеності
життєво важливих інтересів особи, суспільства та дер!
жави від внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною умо!
вою збереження та примноження духовних і мате!
ріальних цінностей. Існування, самозбереження і прогре!
сивний розвиток України як суверенної держави зале!
жать від здійснення цілеспрямованої політики щодо за!
хисту її національних інтересів [6].
Відповідно до Закону України "Про основи націо!
нальної безпеки України" національні інтереси — жит!
тєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні
цінності Українського народу як носія суверенітету і єди!
ного джерела влади в Україні, визначальні потреби сус!
пільства і держави, реалізація яких гарантує державний
суверенітет України та її прогресивний розвиток. У За!
коні визначено, що однією з основних реальних та по!
тенційних загроз національним інтересам України у
воєнній сфері є небезпечне зниження рівня забезпечен!
ня військовою та спеціальною технікою та озброєнням
нового покоління Збройних Сил України, інших військо!
вих формувань, що загрожує зниженням їх боєздатності;
повільність у здійсненні та недостатнє фінансове за!
безпечення програм реформування Воєнної організації
та оборонно!промислового комплексу України (ОПК)
[6]. Реалії сьогодення вказують на те, що нівелювання
загрози щодо небезпечного зниження рівня забезпечен!
ня військовою та спеціальною технікою та озброєнням

нового покоління Збройних Сил України, інших військо!
вих формувань та реформування ОПК України призве!
ло до можливості агресії сусідньої держави.
ОПК є фундаментом національної безпеки держа!
ви, оскільки він забезпечує Збройні Сили новітніми зраз!
ками озброєння, військової техніки і всім необхідним для
виконання покладених на них завдань із забезпечення
захисту інтересів держави. Від спроможностей
підприємств промисловості України, її наукових установ
та закладів залежать ті чи інші рішення, які приймають!
ся щодо розробки нових або модернізації існуючих
зразків (систем) озброєння та військової техніки. Для
України підвищення ефективності діяльності ОПК є стра!
тегічно важливим завданням [3; 6].
На теперішній час на вітчизняних підприємствах
може бути виготовлена відносно незначна кількість ос!
новних видів потрібних ОВТ за замкненим циклом. Після
подій, що відбулись у першому півріччі 2014 року мож!
ливості ОПК також зменшились:
по!перше, у зв'язку з приєднанням півострова Крим
до складу Російської Федерації, а, відповідно, і втратою
потужностей підприємств розташованих на даній тери!
торії. На території Криму розташовані 13 об'єктів, що
раніше входили до ДК "Укроборонпром". У таблиці 1
представлено сфери діяльності та розміщення вищезаз!
начених підприємств.
по!друге, наслідки проведення антитерористичної
операції також зменшують можливості ОПК України.
Станом на вересень 2014 року список заводів, які при!
пинили свою діяльність, складається з п'ятьох підпри!
ємств. Це Сніжнянський машинобудівний завод (м.
Сніжне Донецької області), ЗАТ "Луганський патронний
завод" (м. Луганськ), Державна акціонерна холдингова
компанія "Топаз" (м. Донецьк), ВАТ "Юність" (м. Крас!
нодон Луганської області), ВАТ "Завод "Точмаш" (До!
нецьк).
Розглянемо цінність та можливість даних підпри!
ємств. ВАТ "Юність" виробляє високо стабільні, особ!
ливо точні мікромініатюрні герметичні реле від 2 грамів
для спецтехніки авіаційної, аерокосмічної, ракетобуд!
івної промисловості. Підприємство є монополістом в
СНД із виробництва слабкострумових неполяризованих
реле РПС 42 і РПС 43. ВАТ "Топаз" виробляє комплек!
си радіопригнічення ліній та управління авіацією в діа!
пазонах частот 100—400 МГц і 960—1215 Гц (типу "Ли!
ман"), а також сучасні радіолокаційні станції (типу
"Кольчуга"). Понад 95 % продукції завод відправляє
на експорт. Холдинг "Топаз" було засновано у 1996 році
для створення замкнутого циклу розробки і виробниц!
тва сучасних зразків спеціальної радіоелектронної
техніки. Крім базового підприємства "Топаз", у холдинг
входять ВАТ "Спеціальне конструкторське бюро ра!
діотехнічних приладів" і ВАТ "Граніт". Обидва вони —
теж у Донецьку.
Серед решти держпідприємств ОПК в Луганській об!
ласті: Луганський авіаційний ремонтний завод, Хімічне
казенне об'єднання ім. Г.І. Петровського (м. Красний
Луч), Рубіжанський казенний хімічний завод "Зоря" (м.
Рубіжне); у Донецькій області основні: "Український дер!
жавний науково!дослідний інститут конструкційних ма!
теріалів "Прометей" (м. Маріуполь), Науково!дослідний
інститут комплексної автоматизації (м. Донецьк), "До!
слідно!конструкторське бюро "Промінь" (м. Донецьк) та
ін.
Станом на 2013 рік особливо ефективно виконані ро!
боти з модернізації літаків Міг!29, Су!25, Су!27, Л!39.
Значно підвищені технічні характеристики озброєння, в
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результаті проведення робіт по
Таблиця 1. Підприємства ОПК, що знаходяться на території
модернізації танків Т!64Б до виду
Автономної Республіки Крим
танка Булат, бронетранспортерів
БТР!70 до виду БТР!3. Добрі ре!
зультати отримані при прове!
денні робіт по модернізації раді!
олокаційних засобів і командних
пунктів ППО. При цьому забезпе!
чена заміна аналогових систем на
цифрові [4].
До числа нових зразків оз!
броєння і військової техніки СВ,
які відповідають умовам сучасно!
го бою і створені останніми ро!
ками в Україні, можна віднести:
— танк "Оплот", БТР!4, авто!
матизовані системи управління
зброєю, нові бойові модулі до
легко!броньованої техніки, висо!
коефективні засоби захисту, про!
титанкові високоточні керовані
ракети "Комбат" і "Стугна", пере!
носні протитанкові комплекси
Стугна!П, Скіф і Корсар, 30!мм
гармати ЗТМ!1, гранатомети і ку!
лемети;
— нові РЛС "Пелікан", комп!
лекс радіотехнічної розвідки
"Кольчуга М", командні пункти
управління ППО, комплекс РЕБ
"Мандат", цифрові засоби зв'яз!
ку КХ і УКХ діапазонів, комплек!
сний апаратний зв'язок "Світязь",
високоточні
боєприпаси
"Квітник" для наземної артилерії,
сучасні засоби захисту авіаційної
техніки від ЗРК "Адрос";
— засоби супутникової на!
вігації для наземної, авіаційної і
морської техніки, нові військові
вантажні автомобілі Краз, трена!
жери для авіаційної і бронетан!
кової техніки.
Розглянемо більш детально
можливості ОПК України. Тан!
кові і механізовані війська. ОПК
України здатний забезпечити ви!
робництво модернізованих
танків "Булат" та нових танків
"Оплот". При цьому танки будуть
оснащені новими засобами захи!
сту бронетехніки "Ніж", "Дуплет",
керованим озброєнням і при!
цільними комплексами, оснаще!
ними сучасними тепловізіонними
прицільними комплексами. У
боєкомплекти танків можуть бути
поставлені танкові керовані раке!
ти "Комбат".
ОПК України здатен виготов!
ляти модернізовані бронетранс!
портери БТР!3Е1, нові бронет!
ранспортери БТР!4м і модернізо!
вані БМП!1. При цьому вказані БТР і БМП будуть осна! слід приділити переносним ПТРК Стугна!П і Корсар, 7,62
щені сучасними засобами захисту від ракет і боєприпасів, і 12,7 мм кулеметам, новим видам стрілецької зброї. Для
новими 30!мм гарматами ЗТМ!1 і сучасними комплекса! навчання персоналу ОПК України здатен експортувати
ми керованого озброєння з ПТР "Бар'єр". Окрему увагу комплексні тренажери танків, БМП і БТР.
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Артилерія. ОПК України має можливості виготовля!
ти звукометричні комплекси артилерійської розвідки
"Положення!2", комплекси радіолокацій "Мангуста"; ав!
томатизовані машини управління вогнем артилерії "Обо!
лонь"; модернізовані самохідні гаубиці 2С3м, 2С19м, що
забезпечують автоматизацію наведення на ціль, підви!
щення прицільної скорострільності і точності стрільби
модернізованих реактивних систем залпового вогню БМ!
21 "Град"; високоточні керовані боєприпаси "Квітник" і
високоточні міни "Навес".
ОПК також здатний в короткі терміни провести мо!
дернізацію СПТРК "Штурм!С", оснастивши комплекс но!
вими керованими протитанковими ракетами "Бар'єр".
Підприємства промисловості здатні забезпечити по!
стачання нових і модернізованих РЛС Пелікан, РЛС П!
18, П!19, командних пунктів управління на основі сучас!
них АСУ і комп'ютерної техніки.
Серійну модернізацію вертольотів Мі!24, Мі!8 ОПК
України може розпочати з 2014—2015 років. ОПК зда!
тен виготовляти авіаційні тренажери вертольотів Мі!8.
Найближчим часом будуть завершені роботи із створен!
ня тренажерів для вертольотів Мі!24.
Виконання завдань з переозброєння вимагає висо!
кого державного рівня планування, чіткої організації
робіт, послідовності в діях і достатнього фінансового за!
безпечення.
Отже, до числа основних напрямів, які можуть за!
безпечити збільшення об'єму внутрішніх і зовнішніх за!
мовлень підприємствам ОПК, підвищення якості про!
дукції і розширення її номенклатури можна віднести:
— повне фінансове забезпечення затверджених
Державних програм розвитку ОВТ, у тому числі міжна!
родних проектів;
— пріоритетне державне фінансування НДДКР для
забезпечення створення нових зразків ОВТ для ЗС і роз!
ширення експорту озброєнь;
— впровадження сучасних технологій виробництва,
у тому числі, шляхом закупівлі ліцензій і освоєння ви!
робництва окремих зразків озброєння або підсистем;
— залучення іноземних компаній в українські коо!
перації з розроблення і виробництва ОВТ, що дозволить
підвищити технічні характеристики нових зразків ОВТ і
експортні можливості озброєння;
— розширення участі підприємств ОПК України в ко!
операціях по розробці і виробництву ОВТ, які проводять!
ся іноземними компаніями (приклад, спільні проекти з
Бельгією, Польщею);
— використання офсетних схем при закупівлях озб!
роєння по імпорту для вирішення завдань створення но!
вих технологій виробництва.
— забезпечення закупівлі озброєння по імпорту, ви!
робництво якого в Україні з причин відсутності техно!
логій не можливо [5]. Проте слід зауважити, що певні
кроки у даному напрямі вже зроблені, а саме: у серпні
2014 року був розроблений та схвалений постановою
Кабінету Міністрів України Проект Концепції Державної
цільової науково!технічної програми імпортозаміщення
в оборонно!промисловому комплексі на період до 2020
року. В якому зазначено, що пріоритетними напрямами
імпортозаміщення у військовій сфері для ОПК України
передбачається: створення та освоєння виробництва
продукції критичного імпорту військового призначення
і подвійного використання для поставки на експорт з
паралельним або наступним прийняттям на озброєння
ЗС України та інших військових формувань:
— бронетанкової, інженерної та іншої спеціальної
техніки;

— літаків, гелікоптерів та безпілотних літаючих апа!
ратів;
— кораблів, катерів та інших суден;
— ракетно!артилерійської зброї;
— систем протиповітряної оборони;
— радіолокаційних, оптикоелектронних та радіое!
лектронних систем;
— систем зв'язку;
— засобів радіоелектронної боротьби;
— систем розвідки;
— інтелектуальних систем керування;
— бортового обладнання рухомих об'єктів;
— систем наведення зброї;
— засобів ураження та високоточної зброї;
— боєприпасів та продукції спеціальної хімії;
— двигунів і силових установок спеціального при!
значення;
— виробів елементної бази електроніки;
— нових матеріалів та нових джерел енергії.
Наступним напрямом підвищення можливостей ОПК
України є вирішення проблеми недостатнього фінансу!
вання. Необхідно відмітити, що Державна програма ре!
формування і розвитку оборонно!промислового комп!
лексу, що була розрахована на період до 2017 року пе!
редбачає необхідність вкладення більше 10 мільярдів
гривен на модернізацію потужностей галузі. З цього
ліміту більше 6,5 мільярдів планувалося передати на по!
треби ДК "Укроборонпром". При цьому з бюджету при!
пускали виділити всього біля 3 мільярдів, інші засоби
повинні були прийти за рахунок кредитів і приватних
фінансових інвестицій, а також з продажу надлишків
майна певних підприємств. Проте у зв'язку із складною
ситуацією в країні цих грошей уряд надати не може. Тому
концерн втрачає позиції на світовому експортному рин!
ку озброєнь. Крім того, керівництво концерну прийняло
рішення про необхідність реструктуризації більше 40
підприємств, на яких зупинено виробництво унаслідок
недоцільності. Більшість підприємств концерну мають
надмірні активи, у тому числі, землю, яку планувалося
продати за 2,5 мільярда гривен. До тих пір, поки усі ці
фінансові питання залишаються невирішеними, говори!
ти про ефективну діяльність ОПК не можна [2].
Не менш істотною є і проблема державного оборон!
ного замовлення. Витрати з бюджету на "оборонку" уп!
родовж усіх років незалежності були досить невелики!
ми. Приміром, у 2013 році вони склали близько 15
мільярдів гривен. Як наслідок, на розвиток ОВТ ЗСУ в
2012 році поступило всього 890 мільйонів гривен, в 2013
році — 685 мільйонів, а в 2014 році було заплановано
всього 563 мільйони. Очевидно, що таких засобів катас!
трофічно мало для розвитку ОПК. На думку експертів,
щоб підтримувати ЗС України в сучасному боєздатному
стані, на них необхідно витрачати як мінімум 400—500
мільйонів доларів, і це тільки на закупівлю ОВТ. Крім
того, для ефективного розвитку ОПК необхідно, щоб
ДОЗ у декілька разів перевищував експорт [5].
Крім того, до зниження можливостей експорту ОПК
України необхідно віднести припинення реалізації про!
ектів спільного виробництва Ан!148/158, відновлення
виробництва "Русланов" (Ан!124!100), продовження
робіт за програмою будівництва військово!транспорт!
них літаків Ан!70. Розрив співробітництва приведе до
неможливості використання декількох верфей у Мико!
лаєві для будівництва військових кораблів тяжкого кла!
су.
Для підвищення можливостей ОПК України на сьо!
годні необхідно здійснити низку заходів та найближ!
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чими роками головну увагу зосередити на продовженні
ресурсів та модернізації наявних зразків ОВТ. Ремон!
тувати та модернізувати їх за рахунок установлення
нових вузлів і агрегатів, які вироблятимуть в Україні або
в її країнах!партнерах, зокрема з наближенням до стан!
дартів НАТО, в першу чергу зразків ОВТ, які плануєть!
ся використовувати у складі багатонаціональних сил у
спільних операціях з підтримки миру. Для ремонту цих
зразків використовувати кошти, отримані від продажу
надлишкових зразків ОВТ, а також запасних частин до
зразків озброєння, що підлягатимуть утилізації. Модер!
нізуючи основну номенклатуру зразків ОВТ, слід про!
аналізувати плани реформування ЗС України та вирі!
шити питання з джерелами поповнення їх новими зраз!
ками ОВТ за різними варіантами й сценаріями роз!
робка, виробництво, ремонт і модернізація певної но!
менклатури зразків ОВТ за замкненими циклами на
підприємствах ОПК України. Також необхідно провес!
ти ревізію усіх підприємств ОПК України та оцінити їх
можливості з виробництва, ремонту й модернізації оз!
броєнь у найближчій перспективі. У зв'язку з тим, що
чисельність зразків ОВТ окремих номенклатур після
проведеного аналізу буде досить незначна, обміркува!
ти та здійснити заходи зі створення відповідних об!
'єднань (баз, арсеналів) підприємств, організацій та
наукових установ ОПК.
На сьогодні в межах ДК "Укроборонпром" створено
дивізіони — за галузевим принципом. У цілому цей крок
позитивний, однак досягти суттєвих результатів можна
лише шляхом надання більших повноважень таким
структурам, в тому числі, права формування внутрішньої
кооперації та зовнішньоторговельної діяльності. Коли
йдеться про внутрішню кооперацію, передусім це озна!
чає розвиток державно!приватного партнерства [7]. Сьо!
годні в Україні близько двох десятків приватних
підприємств є цілком успішними на світовому ринку оз!
броєнь. Дані підприємства здатні надати важливий
імпульс у розвитку оборонних технологій. Йдеться про
необхідність для України демонструвати в управлінні
стратегічні підходи замість тактичних, спрямованих на
вирішення тимчасових завдань. Водночас розпочати
роботу у сфері реструктуризації підприємств та форму!
вання оновленого стану оборонних підприємств — ком!
пактних, маючих у складі модернізовані виробничі по!
тужності для невеликих серій.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
От же, в ОПК України ще зб ереглися значні
внутрішні резерви, науковий, виробничий та кадро!
вий потенціали, які при здійсненні ефективної дер!
жавної політики можуть і повинні бути використані
для підвищення обороноздатності. Але без визначен!
ня стратегічних цілей, пріоритетних напрямів та ос!
новних завдань реформування і розвитку оборонно!
промислового комплексу неможливо забезпечити
його ефективну діяльність та управління. Також не!
обхідно передбачити створення та виробництво цив!
ільної продукції, в тому числі і імпортозаміщуючої.
Без випуску продукції цивільного призначення на
підприємствах оборонного сектору економіки, як
свідчить міжнародний та вітчизняний досвід, практич!
но неможливо забезпечити ритмічний сталий розви!
ток підприємств оборонно!промислового комплексу,
оскільки державне оборонне замовлення є вкрай не!
значним, до того ж фінансування робіт з його вико!
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нання починає щорічно здійснюватися, як правило, з
другого півріччя, а експорт продукції військового
призначення постійно коливається і не забезпечує
достатнє завантаження потужностей підприємств.
Тому актуальним та нагальним питанням з метою
підвищення ефективності використання науково!тех!
нічного і виробничого потенціалу оборонно!промис!
лового комплексу є внесення змін до Закону Украї!
ни "Про особливості управління державною власні!
стю в оборонно!промисловому комплексі".
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Розглянуто та систематизовано основні підходи до визначення поняття "державноприватне
партнерство". Визначено його роль та значення для запровадження виробництва енергії з ви
користанням відновлювальних джерел енергії та розвитку відновлювальної енергетики Украї
ни. Розкрито особливості та тенденції державноприватного партнерства в контексті запро
вадження відновлювальних джерел енергії та розвитку сфери відновлювальної енергетики.
Систематизовано основні чинники, які впливають на успішність реалізації проектів державно
приватного партнерства. Запропоновано схему основних етапів механізму здійснення ДПП у
сфері відновлювальної енергетики України. Окреслено перспективи розвитку та запропонова
но ключові напрями вдосконалення механізму впровадження та використання державнопри
ватного партнерства в контексті розвитку сфери відновлювальної енергетики.
The main approaches to the definition of "stateprivate partnership" are analyzed and systematized
in this article. The author proposes the role and meaning of this concept for the introduction of energy
production using renewable sources of energy and the development of renewable energy in Ukraine.
The main peculiarities and trends of stateprivate partnership in the context of the implementation
of renewable energy and the development of renewable energy sphere are defined. The main factors
affecting the success of implementation of the projects of stateprivate partnership are systemized.
The scheme of the main stages of the mechanism of stateprivate partnership in the field of renewable
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directions of improving the mechanism of implementation and use of stateprivate partnership in the
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ВСТУП
Україна переживає важливий етап незалежного со!
ціально!економічного розвитку, в якому одним із найваж!
ливіших факторів є розвиток енергоефективності та енер!
гозбереження з метою забезпечення енергонезалежності
країни та сталого розвитку. Необхідність адаптації націо!
нальної економіки до ринкових цін на енергоносії актуалі!
зувала проблему ефективного використання енергоре!
сурсів.

Відновлювальна енергетика є найбільш перспективною,
з точки зору забезпечення енергонезалежності, енергое!
фективності, екологічної та енергетичної безпеки України,
сферою енергетики, здатною забезпечити стабільне та на!
дійне функціонування енергетичної системи країни. Врахо!
вуючи той факт, що сталий розвиток сфери відновлюваль!
ної енергетики країни можливий лише за умови всебічної
підтримки держави галузі відновлювальної енергетики Ук!
раїни та її розвитку, найактуальнішим питанням сьогодення

123

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
стає саме визначення ключових напрямів розвитку ме!
ханізмів державного регулювання досліджуваної сфери
енергетики, пошуку та запровадження найбільш ефектив!
них форм державної підтримки підприємств, які використо!
вують відновлювальні джерела енергії.
А враховуючи той факт, що тема державно!приватного
партнерства (далі — ДПП) у всіх сферах економіки останнім
часом набуває все більшої популярності, доцільно наголо!
сити на необхідності та важливості дослідження та подаль!
шого розвитку державно!приватного партнерства у сфері
відновлювальної енергетики (далі — ВЕ).
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Особливості розвитку державно!приватного партнер!
ства досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці,
зокрема: В.Г. Варнавський, О.М. Головінов, В.А. Голян, Дж.
Делмон, А.В. Клименко, В.О. Корольов, Н.Ю. Мущинська,
І.С. Нейкова, І.А. Островський, О.М. Полякова, К.В. Павлюк,
С.М. Павлюк, В.І. Якунін та ін.
Однак, незважаючи на значну кількість наукових досл!
іджень у сфері державно!приватного партнерства, подаль!
шого дослідження вимагає саме комплекс питань, пов'яза!
них з аналізом сучасних проблем, тенденцій та перспектив
розвитку ДПП у сфері відновлювальної енергетики в Україні,
подальшим розвитком державного механізму впроваджен!
ня та використання державно!приватного партнерства у
сфері відновлювальної енергетики.
РЕЗУЛЬТАТИ
Перш ніж перейти до визначення сучасних проблем,
тенденцій та перспектив розвитку ДПП у сфері відновлю!
вальної енергетики в Україні, звернімося до визначення по!
няття державно!приватного партнерства.
Враховуючи той факт, що у спеціалізованій літературі
немає одностайності з приводу сутності та змісту зазначе!
ного поняття, розглянемо основні наукові підходи до виз!
начення поняття "державно!приватне партнерство", що уза!
гальнені та систематизовані автором у таблиці 1.
Зазначену категорію доцільно розглядати у двох аспек!
тах — широкому і вузькому. Представимо авторське визна!
чення зазначеного поняття: у широкому сенсі державно!
приватне партнерство у сфері відновлювальної енергетики
— це інститут довгострокових взаємовідносин та взаємодії
фінансово!інвестиційних, організаційних, управлінських та
інтелектуальних ресурсів органів державної влади та при!
ватних партнерів, які оформляються у вигляді договору,
передбачають реалізацію і сумісне фінансування проектів у
сфері відновлювальної енергетики на довгостроковій основі
та розподіл ризиків, відповідальності і винагород з метою
енергозбереження, підвищення енергоефективності та
якості виробництва суспільних благ, забезпечення посту!
пального розвитку суспільства. У вузькому розумінні дер!
жавно!приватне партнерство у сфері відновлювальної енер!
гетики — це механізм довгострокової взаємодії влади та
приватних структур на взаємовигідних умовах, який перед!
бачає інвестування приватних фінансових коштів в об'єкти
державної власності і здійснення спільного управління ними.
Зазначене визначення дає змогу відокремити поняття ДПП
від інших форм взаємодії держави з приватними структура!
ми і є актуальним для підприємств, які використовують енер!
гію ВДЕ, тому що включає в себе такі основні характеристи!
ки ДПП, як взаємовигідність, легальність та довгостро!
ковість.
Відповідно до Закону України "Про державно!приват!
не партнерство", ознаками ДПП є:
— забезпечення вищих техніко!економічних показників
ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяль!
ності державним партнером без залучення приватного парт!
нера;
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— довготривалість відносин (від 5 до 50 років); переда!
ча приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснен!
ня державно!приватного партнерства;
— внесення приватним партнером інвестицій в об'єк!
ти партнерства із джерел, не заборонених законодавством
[1].
Зазначеним законом, зокрема, визначено принципи
здійснення ДПП, сфери застосування ДПП, форми здійснен!
ня та об'єкти ДПП, джерела фінансування ДПП, окреслено
заходи щодо проведення аналізу ефективності здійснення
ДПП, розкрито засади проведення конкурсу з визначення
приватного партнера, розглянуто питання надання держав!
ної підтримки здійснення ДПП, державних гарантій та про!
ведення державного контролю, визначено повноваження
уповноваженого органу виконавчої влади з питань ДПП.
Умовою надання державної підтримки є зобов'язання
суб'єктів господарювання щодо досягнення показників
енергоефективності, встановлених стандартами або певно!
го рівня заміщення традиційних ресурсів відновлювальни!
ми енергоресурсами. За невиконання угоди встановлюєть!
ся фінансова відповідальність.
У Законі України "Про державно!приватне партнерство"
зазначено, що "виявлення видів ризиків, їх оцінка та визна!
чення форми управління ризиками здійснюється відповід!
но до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів Украї!
ни" [1]. Проте не наведено назву відповідних методичних
рекомендації щодо порядку проведення вказаних процедур,
не визначено відповідального органу. На нашу думку, не!
повною мірою розкрито також методологічні засади управ!
ління ризиками у процесі реалізації проектів ДПП.
На нашу думку, для успішної реалізації проектів дер!
жавно!приватного партнерства у сфері відновлювальної
енергетики України необхідним є забезпечення таких чин!
ників:
— наявність політичної підтримки, яка пов'язана, зок!
рема, з необхідністю співпраці з адміністрацією, а також зі
складністю та довгостроковістю зазначених проектів;
— наявність ефективної інституційної (координуючий
орган, який зазепечує інформаційну базу та узагальнює
досвід реалізації проектів ДПП, а також забезпечує ефек!
тивну взаємодію партнерів) та нормативно!правової бази
(обов'язково не декларативного характеру);
— ефективне складання та опрацювання бізнес!планів;
— нормальний стан фінансового сектору країни, який
в першу чергу пов'язаний зі значною частиною позикових
коштів у фінансуванні проектів;
— прозорість та ефективність ринкових механізмів з
метою уникнення складнощів у пошуку партнерів через за!
вищені вимоги;
— обов'язковість дотримання зобов'язань з боку дер!
жави.
Зауважимо, що для забезпечення бюджетної ефектив!
ності використання механізму ДПП у сфері відновлюваль!
ної енергетики перед прийняттям рішення щодо реалізації
проекту необхідно провести системний аналіз, зокрема у
частині фінансової складової проекту (можливості залучен!
ня коштів, ризиків дефолту приватного партнера, ризику
взяття державою на себе завищених зобов'язань), проана!
лізувати інші ризики, що характерні для цієї форми
співпраці. Тому доцільним, на нашу думку, є також внесен!
ня змін до Закону України "Про державно!приватне парт!
нерство" у частині деталізації видів ризиків, що можуть ви!
никати в процесі реалізації ДПП для всіх його учасників,
надання детального опису методології проведення їх оці!
нювання та аналізу, а також основні механізми нейтралізації
фінансових ризиків та шляхи мінімізації можливих фінан!
сових втрат.
Слід зазначити, що в економічній ситуації, яка склала!
ся в країні на сьогодні, головною особливістю якої наразі є
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Таблиця 1. Систематизація основних наукових підходів до визначення поняття
"державно-приватне партнерство"
Автор, джерело
Закон України
«Про
державноприватне
партнерство»
Комітет OECD
з наукової і
технологічної
політики
Власов А.

Варнавський В.

Коцюрба О.

Коровін Є.
Нейкова І.

Павлюк К.

Пучков В.

Якунін В.

Трактування поняття
Державно-приватне партнерство – співробітництво між державою Україна, Автономною
Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та
органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім
державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними
партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими
законодавчими актами [1]
ДПП – будь-які офіційні відносини або домовленості на фіксований/нескінченний період часу між
державними і приватними учасниками, у якому обидві сторони взаємодіють у процесі прийняття
рішення і співінвестують обмежені ресурси, такі як гроші, персонал, устаткування й інформація, для
досягнення конкретних цілей у визначеній сфері науки, технології та інновацій [2]
Державно-приватне партнерство – довгострокове, що регулюється договором, співробітництво між
державою і приватним сектором з метою виконання суспільних завдань, яке охоплює весь життєвий
цикл відповідного проекту: від планування до їх експлуатації, включаючи технічне обслуговування
[3]
ДПП – юридично закріплена форма взаємодії між державою та приватним сектором у відношенні
об’єктів державної і муніципальної власності, а також послуг, що виконуються і надаються
державними та муніципальними органами, установами і підприємствами з метою реалізації
суспільно значущих проектів у широкому спектрі видів економічної діяльності [4]
Державно-приватне партнерство визначається як особлива, проте цілком повноцінна заміна
приватизаційних програм, що дає змогу реалізувати потенціал приватно-підприємницької ініціативи,
з одного боку, та зберегти контрольні функції держави в соціально значущих секторах економіки, з
іншого [5]
Державно-приватне партнерство – середньо- та довгострокове співробітництво між суспільним та
приватним сектором, у рамках якого відбувається вирішення політичних завдань на основі
об'єднання досвіду кількох секторів та розподілу фінансових ризиків та вигод [6]
ДПП – форма співпраці, у якій держава і приватний сектор спільно реалізують суспільно значущі
проекти, грунтуючись на угоді про розподіл завдань і ризиків, і являє собою інституційний альянс
між державою і бізнесом, що створюється на певний термін для здійснення конкретного проекту і
припиняє своє існування після його реалізації [7]
ДПП – конструктивне співробітництво держави, суб’єктів підприємницької діяльності і
громадянських інститутів в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній та інших сферах
суспільної діяльності для реалізації суспільно значущих проектів на засадах пріоритетності інтересів
держави, її політичної підтримки, консолідації ресурсів сторін, ефективного розподілу ризиків між
ними, рівноправності і прозорості відносин для забезпечення поступального розвитку суспільства
[8]
ДПП – це інституціональний та організаційний альянс між державою та бізнесом з метою реалізації
суспільно значущих проектів у широкому спектрі сфер діяльності: від розвитку стратегічно
важливих галузей промисловості і науково-дослідницьких конструкторських робіт до забезпечення
суспільних послуг. Як правило, кожен такий альянс є тимчасовим, оскільки створюється на певний
термін з метою здійснення конкретного проекту і припиняє своє існування після його реалізації [9]
ДПП – це сукупність організаційно-правових і фінансово-економічних відносин і дій держави та
приватного бізнесу, спрямованих на досягнення загальних цілей реалізації економічної політики
держави [10]

дефіцит бюджетних коштів як на загальнодержавному, так
і на місцевому рівнях, така схема фінансування проектів у
сфері відновлювальної енергетики є однією з найбільш ре!
альних, а досліджувана форма взаємодії — однією з
найбільш ефективних.
Враховуючи вищевикладене, визначено етапи здійснення
ДПП у сфері відновлювальної енергетики України (рис. 1).
Як пропозиції для вирішення названих проблем
здійснення ДПП в Україні, можна виділити такі:
— формування та вдосконалення правових, організац!
ійно!економічних, інституціональних і фінансових основ
ДПП. Закріплення законодавчо, а не у вигляді окремих нор!
мативних актів, правових основ здійснення ДПП у сфері
відновлювальної енергетики. Саме це дасть можливість
сформувати таке державно!приватне партнерство, коли
бізнес отримає змогу на основі саме законів, а не норма!
тивних актів, захищати свої інтереси в суді, в тому числі і у
спорах з державою;
— вдосконалення системи законодавства із надання
дозволів з метою наближення до Європейських вимог та
стандартів;
— упровадження професійної підготовки кваліфікова!
них спеціалістів з питань у ДПП у сфері ВЕ;
— використання позитивного практичного світового
досвіду щодо управління проектами у рамках ДПП у сфері
ВЕ, складання відповідних бізнес!планів та оформлення
необхідної документації;

— формування єдиної бази переліку об'єктів ДПП у
сфері ВЕ та моніторинг стану та ефективності реалізації про!
ектів;
— підготовка практичних рекомендацій та обговорень
з питань діяльності у сфері ДПП для всіх його учасників;
— використання комплексного підходу до розроблен!
ня методичних рекомендацій щодо оцінювання ефектив!
ності проектів ДПП;
— впровадження інноваційних технологій у здійсненні
ДПП у сфері відновлювальної енергетики.
Принципово нова модель роботи, яка грунтується на
принципах державно!приватного партнерства, є дійсно
дієвим напрямом державного регулювання відновлюваль!
ної енергетики в контексті реалізації політики енергоне!
залежності та енергозбереження України, і за умови по!
дальшого вдосконалення комплексног о механізму
здійснення державно!приватного партнерства у дослід!
жуваній сфері, з урахуванням вищезазначених пропозицій
та забезпечення вищенаведених чинників, необхідних для
успішної реалізації проектів державно!приватного парт!
нерства у сфері відновлювальної енергетики України,
може стати запорукою економічної незалежності та еко!
логічної безпеки України, вагомим механізмом стиму!
лювання здійснення технологічної модернізації промис!
лових підприємств та формування нових потужностей для
виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел
енергії.
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Формування ефективної нормативноправової бази у сфері
ДПП у ВЕ

Створення ефективної
інституційної бази

Розробка концепції
розвитку ДПП у сфері ВЕ

Визначення та аналіз
ключових напрямів
розвитку ВЕ України
та її регіонів

Механізм
здійснення ДПП
у сфері ВЕ

Дослідження ключових
аспектів управління
ризиками при ДПП у ВЕ

Розробка фінансового
механізму ДПП

Оцінювання ефективності
здійснюваного
фінансування проектів ДПП
у сфері ВЕ

Проведення консультацій,
обговорень проектів із
приватними партнерами на
всіх стадіях реалізації
проектів у ВЕ

Рис. 1. Основні етапи здійснення ДПП у сфері ВЕ
ВИСНОВКИ
Механізм реалізації концепції державно!приватного
партнерства у сфері відновлювальної енергетики тільки по!
чинає формуватися в Україні. При цьому досвід європейсь!
ких країн свідчить про використання ДПП як інструменту їх
економічного і соціального розвитку на основі ефективної
взаємодії державного і приватного секторів.
Передумовою ефективних проектів ДПП у сфері віднов!
лювальної енергетики є не тільки відповідна законодавча
база, а й наявність потужного механізму державного регу!
лювання зазначеної сфери енергетики та ДПП, створення
відповідних, взаємовигідних умов для учасників проектів
ДПП у досліджуваній сфері енергетики, а також максималь!
не їх стимулювання. Таким чином, важливою умовою досяг!
нення ефективної реалізації ДПП є комплексний підхід і
ретельне планування проектів ДПП, створення належної
юридичної і регуляторної бази, врахування усіх можливих
ризиків і варіантів вирішення потенційно можливих проблем.
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МОДЕЛЬ САМОУПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ З КОНТУРОМ
НЕГАТИВНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ
M. Andrienko

MODEL OF SELF]ADMINISTRATION IN THE SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION
IN THE FIELD OF FIRE SAFETY WITH THE NEGATIVE FEEDBACK LOOP

У статті на підставі врахування сукупності принципів, специфічних державному управлінню
сферою пожежної безпеки, до складу якої увійшли: принцип "цілеспрямованої поведінки",
принцип "адаптації", принцип "зовнішньої турбулентності", принцип "внутрішнього опору",
принцип "рухливості структури", принцип "здатності до прогнозування", принцип "єдності ча
стин у цілому" і принцип "розрізнення якості організації" обгрунтовано структуру моделі сис
теми державного управління сферою пожежної безпеки з контуром негативного зворотного
зв'язку.
The article, providing for the body of principles, specific to state administration in the field of fire
safety and which embraces the principle of "goalseeking behavior", principle of "adaptation",
principle of "external turbulence", principle of "internal resistance", principle of "structural mobility",
principle of "forecastability", principle of "unity of parts as a whole" and principle of "organization
quality discrimination", substantiates the structure of the model system of state administration in
the field of fire safety with the negative feedback loop.
Ключові слова: пожежна безпека, державне управління, самоуправління.
Key words: fire safety, state administration, self$administration.

дюмовим, С.П. Мосовим, В.Л. Кузнєцовим, Б.З. Мільне!
ром, М. Месаровичом, Й.А. Мюллером, Н.Р. Нижник,
В.Г. Пушкіним, С.Б. Українцєвим, В.Є. Хіценком,
Д.С. Чернавским, І.І. Чернелюком, Г.П. Щедровицьким
та ін. Актуальність питань ефективного державного уп!
равління розвитком сфери пожежної безпеки (далі —
ПБ), що обумовлена потребою забезпечення високого
рівня пожежної безпеки в нашій країні та мінімізації
наслідків від пожеж і витрат на відновлення, є підста!
вою для дослідження підходу щодо створення моделі
самоуправління в системі державного управління сфе!
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМАТИКИ
На важливості наукового пошуку шляхів вирішення рою ПБ.
питань самоуправління в системах організаційного типу
наголошувалось відомими вітчизняними та зарубіжни! МЕТА СТАТТІ
Обгрунтувати структуру моделі самоуправління в
ми дослідниками цієї проблематики: О.С. Анісімовим,
П.К. Анохіним, Ст. Біром, Н. Вінером, Д. Гібсоном, системі державного управління сферою пожежної без!
У.Р. Ешбі, О.Г. Івахненком, О.М. Князєвою, С.П. Кур! пеки з контуром негативного зворотного зв'язку.
Питання самоуправління знайшли свою відповідну
реалізацію в різноманітних системах як технічного, так
і організаційного типу. При цьому важливим є той ас!
пект, що інваріантність самокерованих систем у визна!
чених межах змін зовнішнього чи внутрішнього середо!
вищ дозволяє зберігати головні властивості системи та
досягати існуючу мету. Планомірність і спрямованість
змін у структурі самокерованої системи вважаються
факторами стійкості її функціонування [1].
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Система державного управління сферою ПБ

Органи державного
управління сферою ПБ

Сфера
пожежної

Державне управління
процес 1

процес G

процес К1

процес КS

безпеки

Рис. 1. Схема узагальненої структурно-функціональної моделі системи державного
управління сферою ПБ

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існуюча система державного управління сферою ПБ
України має необхідну вертикаль управління і спрямо!
вана на вирішення питань забезпечення пожежної без!
пеки. Разом з тим, заходи, що вживалися в напрямку
оптимізації органів державного управління сферою ПБ,
не можна вважати ефективними, тому що кардиналь!
ного покращення ситуації з пожежною безпекою в
країні не відбувалося. Відсутність системності в
здійсненні оптимізаційних заходів щодо питань функц!
іонування пожежної охорони та забезпечення пожеж!
ної безпеки обумовлюють необхідність удосконалення
структури системи державного управління сферою ПБ
України з метою формування вертикалі державного уп!
равління з негативним зворотним зв'язком для покра!
щення ситуації зі станом пожежної безпеки в країні.
Вихідну організацію державного управління сфе!
рою ПБ схематично можна представити у вигляді уза!
гальненої структурно!функціональної моделі, що наве!
дена на рисунку 1. У процесі управління державними
органами виробляються та впроваджуються рішення,
спрямовані на досягнення вибраних (установлених)
цілей у сфері ПБ. Оцінка ступеня досягнення цілей має
здійснюватися шляхом порівняння нормативних (вста!
новлених) значень показників ефективності з отрима!
ними значеннями в результаті виконання низки завдань,
визначених (поставлених) органами державного управ!
ління у сфері ПБ.
Наявність розбіжностей у результаті проведених
порівнянь може свідчить про можливість виникнення
проблемних (кризових) ситуації в сфері ПБ у зв'язку з
недосягненням поставлених цілей. На процеси держав!
ного управління та загальний стан сфери ПБ відповід!
ним чином впливають зміни умов зовнішнього (соціаль!
но!економічний стан, науково!технічний розвиток, нор!
мативно!правова база тощо) і внутрішнього (кадри, ма!
теріально!технічне забезпечення тощо) середовищ.
Аналіз стану пожежної безпеки в Україні, резуль!
тати якого щорічно висвітлюються в національній
доповіді [2—8], та рис. 1 свідчать про те, що основним
управлінським принципом на теперішній час вважаєть!

128

ся принцип управління "по відхиленню". Такий підхід,
як показує практика, не завжди дає позитивний резуль!
тат і, інколи, забезпечує тільки фіксацію негативних ре!
зультатів: зростання кількості пожеж, нездатність зас!
тарілої спеціальної техніки виконувати завдання за при!
значенням на пожежі, виникнення та наслідки пожеж,
відсутність сучасного обладнання в умовах погіршення
умов гасіння пожеж тощо. Так, наприклад, збільшення
поверховості житлових будинків, а також висока
щільність розташування приватного автотранспорту
біля таких будинків, роблять проблематичним своєчас!
не гасіння пожеж, особливо на останніх поверхах. Іншим
прикладом є відсутність дій, які мають спрямовуватися
на попередження виникнення, наприклад, лісових по!
жеж за умов тривалої сухої й спекотної погоди, або доз!
воляють зменшити імовірність виникнення таких пожеж.
Теперішній стан і рівень ПБ в Україні в значному сту!
пені обумовлені складним соціально!економічним ста!
новищем нашої держави і недостатніми діями щодо
профілактичної роботи стосовно запобігання пожеж та
участі у справі пожежної безпеки місцевих органів са!
моврядування і громадських об'єднань. Реагування на
пожежі та їхні наслідки відбуваються лише після того,
як вони сталися, у наслідок чого часу, протягом якого
можна було вжити профілактичні заходи та не допусти!
ти пожежі, вже не залишається. У результаті існування
такої ситуації щорічно виникає декілька тисяч пожеж на
об'єктах господарської діяльності, від яких гинуть і трав!
муються сотні наших громадян. Прямі матеріальні збит!
ки від цих пожеж сягають сотні мільйонів гривень, а
побічні — перевищують прямі майже у 2—3 рази.
Досить відомий у сфері техніки й медицини прин!
цип управління "по обуренню" [9—13] рідко застосо!
вується в площині державного управління в зв'язку з не!
достатністю розробленості питання виявлення проблем!
них (кризових) ситуацій у сфері ПБ на ранній стадії їх
можливого виникнення — на етапі виявленні симптомів
можливої проблемної (кризової) ситуації. У зв'язку з
тим, що контур самоуправління організаційного типу в
системі державного управління сферою ПБ відсутній,
то має місце явна залежність ефективності управління
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кого рівня пожежної безпеки населених
пунктів і територій — одного з головних
fСПБ
fДУ
Вища керівна
чинників, що безпосередньо впливає на
ланка в Україні
процес розвитку держави.
Ураховуючи виняткову важливість
r
питань стану сфери ПБ та ефективності
Органи державного управління
державного управління цією сферою в
сферою ПБ
Україні, обгрунтуємо структуру моделі
самоуправління в системі державного уп!
z
равління сферою ПБ. У процесі управлі!
Сфера
Державне управління
ння державними органами виробляються
пожежної
та ухвалюються рішення u, спрямовані на
процес 1
процес G
u
n
виконання завдань z для досягнення зав!
безпеки
даних (встановлених) цілей у сфері ПБ.
Оцінка ступеня досягнення кожної цілі
здійснюється, як правило, шляхом по!
процес КS
процес К1
рівняння нормативно встановлених зна!
чень показників ефективності n0 з отри!
маними значеннями n у сфері ПБ у резуль!
таті виконання завдань z, поставлених
gДУ
органами державного управління (рис. 2).
AДУ
Виникнення розбіжностей Δ = n0 — n
Y
може
стати підставою для виникнення з
gСПБ
часом кризової (проблемної) ситуації в
AПБ
сфері ПБ у зв'язку з недосягненням по!
ставленої мети. На процеси державного
V
управління (1…G…K1…KS) і стан сфери
ПБ впливають зміни умов зовнішнього —
fДУ, fСПБ (фінансово!економічні чинники,
науково!технічні чинники, соціально!еко!
∑
номічні чинники, природні чинники тощо),
контур негативного зворотного зв’язку
і внутрішнього — gДУ, gСПБ (людські чин!
ники, матеріально!технічні засоби, фінан!
Рис. 2. Схема структури моделі самоуправління
в системі державного управління сферою ПБ з контуром сові ресурси тощо) середовищ.
У відповідності до принципу "ціле!
негативного зворотного зв'язку
спрямованої поведінки" вихідні результати
від того, наскільки добре володіє мистецтвом управлі! щодо стану сфери ПБ мають аналізуватися органами
ння керівна ланка в системі державного управління сфе! державного управління з урахуванням величин розбіж!
рою ПБ. Підтвердженням цьому є статистика щорічних ностей Δ [1]. Отже, у структурі моделі самоуправління
пожеж та їх наслідків у вигляді кількості загиблих та необхідно мати блок аналізу — AПБ, за допомогою яко!
кількості фінансових і матеріальних збитків [2—8].
го буде визначатися для кожного зафіксованого про!
Виходом з існуючого положення є розробка моделі цесу державного управління (1…G…K1…KS) у сфері ПБ
самоуправління в системі державного управління сфе! наявність розбіжностей між нормативами (нормами)
рою ПБ з урахуванням таких принципів державного n0, встановленими в результаті ухваленого управлінсь!
управління сферою ПБ, як: принцип "цілеспрямованої кого рішення u, і контрольованими виходами n, та їхній
поведінки", принцип "адаптації", принцип "зовнішньої вплив на ступінь виконання цих завдань z (рис. 2). При
турбулентності", принцип "внутрішнього опору", прин! цьому, для забезпечення повноти інформації мають кон!
цип "рухливості структури", принцип "здатності до про! тролюватися не тільки кінцеві результати, але й проміжні
гнозування", принцип "єдності частин у цілому" і прин! результати вирішення завдань у сфері ПБ. Потреба у
цип "розрізнення якості організації" [14].
встановленні та контролі значень показників ефектив!
Це необхідно, у першу чергу, для організації ефек! ності, що характеризують локальні (етапні) цілі, можна
тивного функціонування системи державного управлі! пояснити тим, що недосягнення локальних (етапних)
ння сферою ПБ у мінливих умовах зовнішнього й внут! цілей у підсумку може призвести до часткового або по!
рішнього середовищ. Доцільність самоуправління в си! вного невиконання поставлених завдань z у сфері ПБ.
стемі державного управління сферою ПБ обумовлюєть! Більш того, поетапний контроль процесів вирішення
ся необхідністю забезпечення її функціональної інва! завдань у сфері ПБ забезпечить оперативність внесен!
ріантності при змінах стану зовнішнього та внутрішньо! ня необхідних змін за рахунок негативного зворотного
го середовищ, що має особливе значення для сучасних зв'язку.
умов існування України. В умовах самоуправління сис!
Отримана інформація з блоку аналізу AПБ має по!
тема державного управління сферою ПБ має забезпе! ступати до блоку оптимізації V, функцією якого має бути
чити, перш за все, пошук компромісів у питаннях фінан! формування управлінських рішень, спрямованих на
сування профілактичних заходів і забезпечення висо! структурну перебудову процесів вирішення завдань у
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сфері ПБ з метою покращення їх поетапних і загальних
показників ефективності. Реалізацію кожного організа!
ційного рішення пропонується здійснювати за допомо!
гою виконавчого елементу Y, який має визначати конк!
ретний механізм його здійснення.
Аналізувати треба не тільки вихідні результати щодо
стану сфери ПБ, але і безпосередньо самі процеси дер!
жавного управління (1…G…K1…KS). Тому, аналогічно
блоку аналізу AПБ до структури моделі самоуправлін!
ня уведений блок аналізу процесів державного управ!
ління AДУ (рис. 2). Необхідність уведення такого блоку
аналізу обумовлена потребою вироблення та ухвален!
ня якісних управлінських рішень, а також їх реалізацією
з позиції здійснення організуючих і координуючих
впливів на всі складові сфери ПБ в інтересах забезпе!
чення потрібного рівня пожежної безпеки в Україні.
Використання принципу "адаптації", пов'язаного з
принципом "цілеспрямованої поведінки", вимагає вра!
хування співвідношення між змінами умов зовнішнього
fДУ і fСПБ (принцип "зовнішньої турбулентності") та внут!
рішнього gДУ і gСПБ середовищ (принцип "внутрішнього
опору") і цілями, які досягаються у сфері ПБ.
За визначенням [11; 15; 16], система адаптивного
управління повинна забезпечувати одержання поточної
інформації про існуючий стан об'єкта, тобто ідентифі!
кувати процес. Вона також повинна порівнювати поточ!
ну якість роботи системи з бажаною або оптимальною
якістю та на підставі цього ухвалювати рішення так адап!
тувати систему, щоб якість її функціонування прагнула
до оптимальної, і, нарешті, вона повинна забезпечува!
ти здійснення відповідної модифікації, щоб призвести
систему до оптимуму. І ці три функції повинні бути при!
таманні будь!якій адаптивній системі управління [17].
Отже, для реалізації принципу адаптації до струк!
тури моделі самоуправління має з'явитися блок вимірю!
вання Σ (рис. 2). До цього блоку має поступати інфор!
мація про зміни умов зовнішнього fДУ і fСПБ і внутрішньо!
го gДУ і gСПБ середовищ, з процесів державного управл!
іння та процесів, що відбуваються у сфері ПБ по резуль!
татах реалізації управлінських рішень u. Це дозволить
фіксувати як негативні, так і позитивні для системи дер!
жавного управління зміни умов зовнішнього і внутріш!
нього середовищ сфери ПБ, а також дозволить уста!
новлювати домірність між відхиленням і реакцією на
нього. Таким чином, можна зробити висновок про те,
що принцип "адаптації" відповідним чином доповнює
принцип "цілеспрямованої поведінки".
Реалізація в моделі самоуправління таких принципів,
як принцип "здатності до прогнозування", принцип
"єдності частин у цілому" і принцип "розрізнення якості
організації" не вимагає внесення до моделі нових еле!
ментів і зв'язків, тому що вони взаємозалежні з принци!
пами "цілеспрямованої поведінки" й "адаптації" та ма!
ють реалізовуватися в блоці оптимізації V [14].
Відомо, що існує ще один важливий принцип —
принцип "зовнішніх доповнень", який вимагає проведен!
ня оцінки якості функціонування ієрархічного процесу
державного управління з боку вищих керівних органів
держави. З цією метою необхідно ввести додаткові кон!
тури зворотного зв'язку (рис. 2).
Таким чином, контур негативного зворотного зв'яз!
ку складається з блоку аналізу AСПБ процесів виконання
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завдань у сфері ПБ, блоку аналізу AДУ процесів дер!
жавного управління сферою ПБ, блоку вимірювання Σ,
блоку оптимізації V і виконавчого елементу Y. Аналогічні
контури необхідно створити в кожній підсистемі загаль!
ної системи державного управління сферою ПБ в Ук!
раїні.
При цьому необхідно зазначити, що увага акцен!
тується тільки на загальній структурі моделі самоуправ!
ління в системі державного управління сферою ПБ, яка
сама по собі ніколи не виникає, а може бути реалізова!
ною лише організаційним шляхом. Зміст же кожного
елемента та кожного зазначеного зв'язку вимагає док!
ладного розгляду і буде залежати від конкретної орга!
нізації, де модель самоуправління буде реалізовувати!
ся.
Важливою умовою збереження цілісності самоуп!
равління системи державного управління сферою ПБ є
обов'язкове підтримування прямих і зворотних інфор!
маційних зв'язків її елементів. Порушення інформацій!
них зв'язків елементів може призвести до зникнення
процесу самоуправління і, як наслідок, до втрати істот!
них фізичних зв'язків, і, навіть, до розпаду структури
моделі самоуправління.
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ІННОВАЦІЙНО]ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
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INNOVATION]INTELLIGENT DEVELOPMENT INDUSTRIAL COMPLEX REGION POWERFUL
OF MINING AND SMELTING CLUSTER
У статті розглянуто підхід використання інструментів проектного управління в системі інно
ваційноінтелектуального розвитку промислового комплексу регіону з гірничометалургійним
кластером. На основі моделей синергетичної динаміки проведені дослідження стратегії інно
ваційного розвитку гірничометалургійного кластеру до 2030 року, лідеравиробника інновац
ійної продукції з техногенних родовищ; створення бізнеспроцесів зі змінними структурами
інтелектуального управління виробництва продукції з доданою вартістю, яка відповідає стан
дартам ЄС.
Доведено, що індикатором розвитку промислового комплексу регіону є якість життя насе
лення регіону, що проживає на території з техногенним тиском та наведений оптимістичний
варіант динаміки підвищення якості життя населення за рахунок зміни структури інвестицій в ті
флагманські проекти, які утворюють науковотехнологічну базу розвитку підприємств кластеру
з науковоємними виробництвами, а середньорічними темпами приросту ВРП від 4—5% (2015 р.)
до 10—12% (2030 р.) та збільшення частки затрат на оплату праці у собівартості продукції до
35% у 2030 році.
In the article the approach using tools of project management system innovationintellectual
development of industrial sector in the region of the mountainmetallurgical cluster. Based on models
synergetic dynamics studies of innovative strategies of MiningMetallurgical cluster 2030, leader 
a manufacturer of innovative products with manmade deposits; creation of businessprocesses with
variable structure intelligent control products with added value that meets EU standards.
It is proved that an indicator of industrial sector in the region is the region's quality of life, living in
the territory of anthropogenic pressure and given the optimistic variant dynamics improve quality of
life by changing the structure of investments in those flagship projects that form the scientific
technological base of enterprises cluster naukovoyemnymy production, and average annual growth
rate of GRP 4—5% (2015) to 10.12% (2030) and increasing the share of labor costs in production
costs up to 35% in 2030.
Ключові слова: розвиток, інноваційний, комплекс, кластер, гірничо$металургійні підприємства, якість
життя.
Key words: development, innovation, complex cluster mining$metallurgical enterprises, quality of life.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

робництва, машинобудування але і покращення соці!
Інноваційний розвиток промислового комплексу ально!економічного стану багатьох регіонів в цілому.
регіону є основою стійкого розвитку не лише його Забезпечення інноваційного розвитку підприємств
гірничо!металургійного кластеру, сталеливарного ви! гірничо!металургійного кластеру як імпорто!орієнто!
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ваних систем вимагає високого рівня конкурентоспро!
можності їх продукції і є важливою проблемою украї!
нської економіки. При цьому економічне зростання
промислового комплексу і його гірничо!металургійно!
го кластеру може бути забезпечене на стратегічному
періоді до 2030 року стратегією інноваційно!техноло!
гічного розвитку з виведенням на ринок високоякіс!
ної сировини для сталеливарної промисловості і без
коксової металургії та продукції для будівельної, елек!
тротехнічної, радіотехнічної галузей України [1]. Ос!
воєння нових технологій виробництва інноваційної
продукції світової якості з мінімальними енергетични!
ми затратами неможливо без виконання флагманських
інвестиційних проектів та технологій проектного управ!
ління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичну основу, даної роботи складають наукові
праці присвячені управлінню інноваційній діяльності як
науковому напрямі економічних досліджень, яке сфор!
моване на ринковому підході до аналізу інновацій. Кон!
цептуальні основи якого розроблені в теоріях іннова!
тики, управління проектами і ризиками та представлені
працями слідуючих дослідників Гейца В.М., Завліна
П.М., Ільєнкова І.М., Ільдеменова С.В., Казанцева А.К.,
Твисса Б., Шумпетера Й., Мазура І.І., Шапіро В.Д., Си!
меноженка В.П. та інших [2]. Однак досі бракує праць
щодо досліджень інноваційно — інтелектуального роз!
витку промислового комплексу регіону до 2030 року, в
якому працює потужний гірничо — металургійний кла!
стер, підприємства якого за останні 50 років експлуа!
тації криворізьких родовищ створили ряд екологічних
та техногенних проблем, які потребують рішень на рег!
іональному рівні з використанням методології проект!
ного управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі дослідження стратегії технологічно!інно!
ваційного розвитку гірничо!металургійного кластеру
регіону та інноваційно!інтелектуального сценарію роз!
робимо підхід проектного управління флагманськими
проектами, метою яких є підвищення конкурентоспро!
можності продукції промислового комплексу регіону,
якості життя населення на території з техногенним тис!
ком [1].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є подальший розвиток методів оцін!
ки, аналізу, моделювання динаміки і прогнозування
інноваційної діяльності промислового комплексу ре!
гіону з його гірничо!металургійним кластером на основі
інструментів проектного управління та стратегічного
менеджменту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Загальною метою інноваційних проектів та про!
ектного менеджменту є збільшення (АБО зменшен!
ня) показників (індикаторів), які характеризують жит!
тєдіяльність регіону. Ці показники повинні бути чітко
спрогнозованими (спланованими) на етапах стратегі!

чного розвитку регіону до 2030 року на періоди: Т1 =
(2015—2020рр.); Т2 = (2021—2025 рр.); Т3 = (2026—
2030 рр.).
При цьому в якості цілей нами обрані:
— монетарні цілі: збільшення вкладу промисло!
вого комплексу регіону з його гірничо!металургійним
кластером у ВРП — регіону та у ВНП України відпов!
ідно на: 5%(Т1); 10%(Т2 );… 30%(Т3 ) від показників
2014 року.
— немонетарні цілі: підвищення продуктивності
праці на підприємствах гірничо — металургійного клас!
теру регіону відповідно на: 10%(Т1); 50%(Т2); 200%(Т3)
від показників 2014 року;
— підвищення якості продукції, відповідно до 2014
року на підприємствах гірничо!металургійного класте!
ру на: 10%(Т1); 50%(Т2); 100%(Т3).
— соціальні цілі: підвищення якості життя регіону з
гірничо!металургійним кластером відповідно на 30%
(Т1); 100%(Т2); 200%(Т3).
— зменшення забруднення території регіону за ра!
хунок впровадження інвестиційних проектів, на страте!
гічному періоді інноваційно!інтелектуального розвитку
регіону, до міжнародних стандартів проживання людей
на подібних територіях країн ЄС. Для виконання роз!
роблених цілей інноваційна система управління промис!
ловим комплексом регіону та його гірничо!металургій!
ним кластером повинна забезпечити ефективну інвес!
тиційну діяльність. Інвестиційна діяльність в межах рег!
іону і його промислового комплексу — це цілісна сис!
тема фінансових відносин на стадіях збалансованого
управління розвитком, акумулюванням грошей, їх вкла!
дання в об'єкти інвестування, експлуатації об'єктів, яка
спонукає менеджмент до формування передумов для
появи синергетичного ефекту, а також компенсація по!
чаткових вкладених коштів тим доходом, який повинен
бути одержаним за рахунок інвестування у виробницт!
во інноваційної продукції.
До найбільш впливових флагманських проектів
віднесемо наступні:
П1: Інноваційний проект "Стратегічний розвиток тех!
нологічної бази гірничо!металургійного кластеру регі!
ону до 2030 року з показниками продукції світового
рівня".
П2: Інноваційно!інтелектуальний розвиток гірничо!
металургійного кластеру: реструктуризація та модерні!
зація дробарних, збагачувальних, виробництв, фабрик
огрудкування та випалення з мінімізацією забруднення
територій регіону.
П3: Розробка та впровадження революційних тех!
нологій рудо підготовки та енергозаощадження.
П4: Комплексна переробка родовищ магнетитових
та окислених руд та техногенних родовищ.
П5: Інноваційний проект "Управління якістю про!
дукції на підприємствах гірничо!металургійного класте!
ру".
П6: Інноваційний проект "Розробка та впроваджен!
ня робото!технологічних комплексів видобутку, збага!
чення та металургія магнетитових та окислених руд".
П7: Інноваційний проект "Інтелектуальне публічне
акціонерне товариство".
П8: Інноваційний проект "Електронний уряд регіону
(ситуаційна кімната)".
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Ресурси для поточної діяльності: виробництво існуючої продукції

Гірничо – металургійний
кластер (квазікорпорація)

Ресурси для інноваційної діяльності :інноваційна стратегія розвитку

1) Регіональний аспект
інвестування

2) Визначення розмірів
інвестицій на основі
технологій проектного
менеджменту

3) Напрямки інвестування
в залежності від
розмірівінвестицій

4) Стадії інноваційного
процесу

5) Співвідношення час –
затрати у процесі створення
інновацій
6) Оцінка результатів
реалізації проекту
7) Оцінка ефективності
інвестиційних проектів

Гірничо – металургійний кластер регіону та його публічні акціонерні
товариства, холдинг, приватні акціонерні товариства

1

2

3

4

5

9

Інвестиції в інноваційну діяльність
Розробка основних характеристик
продукту: створення і випробування
дослідницького зразка; планування
виробництва, створення виробництв,
потужностей, підготовка виробництва

Інвестиції в НДДКР

НДДКР розробка основних
характеристик продукту: створення і
випробування дослідницького зразка;
планування виробництва; створення
виробництв, потужностей, підготовка
виробництва

Визначення часу і затрат, які забезпечують
максимальний прибуток
Економічний
результат
Прибуток
підприємства, приріст
об’єму продаж,
підвищення
ліквідності фін.
стійкості

Інвестиційний
результат

NPV IRR – індекс
рентабельності, DPP
– термін окупності

Екологічний
результат

Зменшення відходів
виробництва,
покращення екології

Соціальний
результат
Приріст доходів
працівників,
підвищення безпеки
праці,покращення
умов праці і
відпочинку

Формування інвестиційного портфеля кластера на основі багатоцільового підходу до інвестиційного планування
Управління розвитком підприємства гірничо-металургійного кластера за допомогою ЗСП
Забезпечення стійкості системи управління при впровадженні проектів
Маркетингової, виробничої,технологічної, організаційної, фінансової, виробничого потенціалу, кадрової, економічної

Інноваційно-інтелектуальний сценарій розвитку підприємств гірничо-металургійного кластеру на основі форвардних
інвестиційних проектів

Рис. 1. Схема поетапного управління ефективним розвитком гірничо-металургійного
кластеру регіону

П9: Інноваційний проект "Якість життя населення
регіону з техногенними територіями".
Виходячи із технологій проектного менеджменту
нами розроблена логічна схема управління розвитком
гірничо!металургійного кластеру як квазікорпорації
(рис.1), яка дозволяє поетапно дослідити:
— регіональні проблеми інвестування; визначи!
ти розміри інвестицій на основі математичних моде!
лей процесів розвитку; оцінити напрямки інвестуван!
ня; виділити стадії інноваційного процесу; оптимізу!
вати співвідношення "час — затрати" у процесі
створення інновацій; оцінити результати реалізації
проекту; оцінити ефективність інвестиційних проектів.
Облік перерахованих напрямків розвитку промисло!
вого комплексу регіону з його гірничо!металургійним
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кластером та їх підприємств дає повну картину зба!
лансованості розвитку, а отже стійкості системи до
впливів зовнішнього середовища у процесі інновац!
ійного розвитку. Інвестиційна діяльність промислово!
го комплексу регіону, в період 2015—2030 років та
керування цим процесом в реальному масштабі часу
вимагає від топ!менеджменту гірничо!металургійно!
го кластеру створення управлінської ситуаційної
кімнати з інтелектуальними системами експертного
оцінювання проектів інвестування, сучасного інфор!
маційного забезпечення, новітнього програмного за!
безпеченням [3].
Це дозволяє за рахунок імітаційного моделюван!
ня прогнозувати розвиток промислового комплексу ре!
гіону та його гірничо!металургійного кластеру на періо!

Інвестиції: практика та досвід № 2/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ди Т1, Т2, Т3. В якості такої моделі нами обрана модиф!
ікована модель Форрестера для оцінки динаміки інно!
ваційного розвитку регіону, його промислового комп!
лексу та кластерів, таксонів, окремих підприємств [4].
Модель використовує язик САМ і дозволяє: оцінити
існуючи природні ресурси, капіталовкладення, забруд!
нення повітря, розвиток населення, якість життя, темп
народжуваності, темп смертності, темп використання
природних ресурсів, генерація фондів (фондоутворен!
ня), а також зношеність фондів, утворення техноген!
них явищ; оцінити частку капіталовкладень в залеж!
ності від показників якості життя, харчування людей,
лікарського обслуговування, забруднення території
тощо.
У процесі управління інвестиційно!інноваційною
діяльністю, дослідження інноваційних проектів П1—П9
виконано з використанням інструментів синергетично!
го підходу, теорій хаосу, біфуркацій, катастроф, та не!
чітких множин [3]. За рахунок таких інструментів знач!
но скорочуються терміни виходу на показники цілей, що
заплановані на період часу Т1, Т2, Т3.
Цей процес будемо називати адаптацією інвестиц!
ійної діяльності регіону до тих проектних рішень (про!
екти П1 — П9), які за рахунок вертикальних систем (про!
мислового комплексу регіону) створюють горизонтальні
структури середнього та малого бізнесів. Отже, в про!
цесі виконання проектів П1—П9 змінюється структура
кластера — з'являються підприємства, що займаються
комплексною переробкою сировини, і в свою чергу
підсилюють потоки коштів, створені за рахунок вироб!
ництва диверсифікованої продукції, та переробки сиро!
вини техногенних родовищ [1].
У процесі адаптації інноваційних процесів до госпо!
дарської діяльності промислового комплексу регіону та
підприємств гірничо!металургійного кластеру реалі!
зується інноваційно!інтелектуальний сценарій розвит!
ку регіону, шляхом впровадження у 2015—2020 — 2030
роках інноваційних проектів П1—П9. В результаті впро!
вадження цих проектів буде створена інноваційна про!
дукція світового рівня, інноваційні технології енергоз!
береження, ресурсозбереження і захисту довкілля, інте!
лектуальні виробничі системи виробництва продукції з
робототехнологічними комплексами та інформаційни!
ми системами управління.
У процесі виконання, проекту П7 "Інтелектуальне
публічне акціонерне товариство", буде створено під!
приємство майбутнього з управлінськими інноваційни!
ми технологіями синергетичного типу. Вони включають
методи управління людьми (персоналом) на межі хао!
су, що спонукають до створення революційних техно!
логій виробництва продукції із техногенних родовищ і
нових бізнес!процесів за рахунок алгоритмів інженерії
та реінжинірингу [1].
Кінцевим результатом проектного менеджменту є
розробка і дослідження довгострокових внутрішніх
факторів інноваційної системи промислового комп!
лексу регіону з гірничо!металургійним кластером за
рахунок постійного моніторингу і корекцій напрямів
інноваційного розвитку за допомогою проекту П8 —
"Електронного уряду регіону" або ситуаційної інте!
лектуальної кімнати. Під нею будемо розуміти про!
грамний комплекс та набір експертних інформаційних

систем зі сукупністю технічних засобів , яка працює у
взаємодії з топ!менеджерами (командою) АСУ про!
мислового комплексу регіону та його гірничо!мета!
лургійного кластеру і спроможна на основі бази да!
них (БД), бази знань (БЗ), бази правил (БП) синтезу!
вати ціль інноваційного розвитку регіону на періоді
часу Т1, Т2 , Т3 . Згідно зі сценарієм інноваційно!інте!
лектуального розвитку експертна система, виробляє
політику та рішення у вигляді рекомендацій і виконує
оцінку ризиків, щодо прийняття(не прийняття) рішень
в умовах самоврядування регіоном, аномальних си!
туацій, впливу збурень тощо.
Крім цього, головним завданням ситуаційної інте!
лектуальної кімнати є ефективна система формуван!
ня інвестиційної програми розвитку регіону до 2030
року з детальним відбором інвестиційних ідей і за!
ходів, і моніторингом даних заходів від моменту по!
яви інноваційних ідей до моменту їх реалізації. Реал!
ізація технологій проектного управління на основі
автоматизації процесів управління інноваційними про!
ектами П1—П9 вимагає від ситуаційної кімнати пост!
ійної підтримки проектних рішень за допомогою
ефективного проектного управління інноваціями з
використанням інструментів тактичного прогнозуван!
ня ринкових показників розвитку підприємств на один
рік вперед.
Для цього нами розроблені методи тактичного про!
гнозування стійкості інноваційного розвитку кластеру
та його підприємств з використанням регресійних мо!
делей виду:
СІнР = Ао + а1 ( Х 1П − ΔХ 1П ) + а 2 ( Х 2П − ΔХ 2П ) +
+ а 3 ( Х 3П − ΔХ 3П ) + а 4 ( Х 4П − ΔХ 4П ) + а5 ( Х 5П − ΔХ 5П ) )

(1),

де Х 1П , Х 2П , Х 3П , Х 4П , Х 5П — фактори, які визначають
інноваційний розвиток промислового комплексу регіо!
ну і його кластерів за рахунок впровадження інновацій!
них проектів П1—П9.
Розроблені в роботі [3] методи управління пілотним
проектом одержання основних показників ефективності
проектів П1—П9 (NPV, IRR, DPP) у вигляді нечітких чи!
сел стандартної і вільної форми за допомогою системи
інтелектуального управління інвестиційними проектами
(СУІП) та систем ERP! 2500 тісно пов'язані з експертни!
ми системами ситуаційної кімнати регіону і дозволяють
департаментам регіону та її владі проводити моніторинг
розвитку кластеру на стратегічному періоді до 2030 ро!
ку.
Особливістю розвитку регіону на основі іннова!
ційно!інтелектуального сценарію та підприємств гірни!
чо!металургійного кластеру є значні (в рази) темпи
збільшення показників розвитку та оновлення про!
дукції кластеру, якості продукції та створення револю!
ційної продукції: концентрату з масовою часткою зал!
іза більше 69,5% і гарячебрикетованого заліза, про!
дукції для будівельної, радіотехнічної та інших галу!
зей України. Особливістю інноваційних проектів П1—
П9 є забезпеченість інвестиційними ресурсами з тем!
пами по регіону: у 2020 р. — 25 млрд дол./рік, у 2025 р.
— 40 млрд дол./рік, у 2030 р. — 50 млрд дол./рік.
При цьому середньорічні темпи приросту валового ре!
гіонального продукту (ВРП) у відсотках складають
відповідно на кінець 2020 р. — 8—10%, а у 2030 р. —
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Таблиця 1. Прогнозні показники оцінки досягнення ефективності
соціально-економічного розвитку регіону з гірничо-металургійним кластером
(інноваційно-інтелектуальний сценарій розвитку)

10—12%. Енергоємність валового регіонального про!
дукту, починаючи з 2020 р. починає зменшуватись та
наближатись до середньоєвропейських показників
(2010 р.) післякризового періоду, а показники серед!
ньомісячної зарплатні у 2030 р. будуть наближатись до
Європейських.
Отже висока мотивація працівників промислового
комплексу регіону значно зменшить безробіття, ство!
рить нові високотехнологічні робочі місця (праця на
підприємствах з комп'ютерними, робото!технологічни!
ми комплексами), а головне будуть створені умови до
реформування корпоративних підприємств в Інтелек!
туальні публічні акціонерні товариства з високою ком!
петентністю персоналу та соціальною захищеністю й ви!
сокою якістю життя. В таблиці 1 наведено прогнозні по!
казники оцінки досягнення сталого розвитку інновацій!
ної системи промислового комплексу регіону з гірни!
чо!металургійним кластером на період Т1, Т2, Т3 (оптим!
істичний варіант прогнозу) при впроваджені інновацій!
но!інтелектуального сценарію. Прогнозування викона!
но за допомогою програмних продуктів наведених в
одному із додатків середовища Matlab!Optimization
Toolbox [3].
Інноваційно!інтелектуальний сценарій розвитку
промислового комплексу регіону та його гірничо!

металургійного кластеру може бути реалізований
за умови значної зміни структури інвестицій на ко!
ристь тих галузей і підприємств кластеру, які забез!
печують інноваційний прорив на стратегічному пе!
ріоді до 2030 року в економічному розвитку Дніпро!
петровської області і її Криворізького гірничого
мегаполісу. Лише цей сценарій створює умови до
зміни парадигми розвитку — від сировинного при!
датку до надійного і стійкого макрорегіону з онов!
леною продукцією, робототехнологічними комп!
лексами виробництва продукції на фабриках дроб!
лення, збагачення, огрудкування і випалення, ви!
робництва за технологіями Midrex або HYL — 3
інноваційної продукції виду гаряче брикетованого
заліза (ГБЗ) безпосередньо на промислових май!
данчиках гірничо!збагачувальних комбінатів та
мінізаводів з виробництва сталі.
Таким чином, одержуємо інноваційні структури
промислового комплексу регіону з високим рівнем вар!
тості інтелектуального капіталу, ринкової вартості ак!
тивів, та якості життя населення. Усі біфуркації, що ви!
никають у регіоні за рахунок впровадження проектів
П1—П9 можна апроксимувати модифікованою систе!
мою диференційних рівнянь Ван дер Поля третього
порядку [5].

Рис. 2. Моделювання процесу зміни якості життя від впровадження проектів П1—П9
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Якщо в якості змінних взяти параметри r — вели!
чину інвестицій, необхідних для виконання проектів
П1—П9 (управлінський параметр), у — якість життя
населення регіону з техногенними територіями, х —
наукова технологічна база розвитку промислового
комплексу регіону і його гірничо!металургійного кла!
стеру, щодо виробництва інноваційних продуктів ком!
плексної переробки родовищ басейну, Та — час адап!
тації інновацій, щодо виробництва інноваційної про!
дукції з техногенних родовищ. У процесі моделюван!
ня регіональної ситуації динаміки розвитку промис!
лового комплексу і його гірничо!металургійного кла!
стеру, вклад від впровадження проектів П1—П9 в
якість життя населення криворізького мегаполісу
зміниться стрибком по траєкторії з АВ (2020 р.) до
СD (2030 р.).
За рахунок стабільного процесу інвестування в
інфраструктуру регіону з його гірничо!металургійним
кластером, розширення інвестицій в науково!техно!
логічну базу розвитку промислового комплексу регі!
ону з техногенними територіями (параметр х), впро!
вадження інновацій розроблених регіональними уні!
верситетами, запрошення спеціалістів з високим
рівнем освіти і кваліфікації, приводе до створення
підприємств з науковоємними виробництвами (робо!
тотехнологічні комплекси, мініметалургійні заводи,
гірничого машинобудування, приладобудування, ме!
талообробки, виробництво електрообладнання, роз!
робки програмних продуктів, систем контролю,
АСУТП тощо).
Після вступу України до ЄС (2020 р.) траєкторія
якості життя регіону з гірничо!металургійним комплек!
сом за рахунок адаптаційних процесів Та зміниться з
точки В (2020 р.) в точку С (2030 р.), а якість життя
зміниться з У1 (ЯЖ2) до У3 (ЯЖ4). Зрозуміло, що лише
за рахунок розширення науково — технологічної бази,
а відповідно збільшення ролі університетів та інших на!
укових установ можливо досягти траєкторії розвитку
ABCD.
Таким чином, якщо оцінювати ефективність інно!
ваційно!стійкого, соціально!економічного розвитку ре!
гіону за показниками якості життя населення території
з техногенним тиском, то частка затрат на оплату праці
в собівартості продукції повинна бути поетапно
збільшена з 20% у 2020 році до 35% у 2030 році, а
параметри середньорічної зарплатні на кінець 2030
року повинні складати 3800—4000 дол. США. Якщо
при досягненні точки С (2030 р.) зменшуються інвес!
тиції в розвиток території з техногенним тиском, то
якість життя переходе в точку D і буде відповідати ЯЖ3
і відповідно, якщо Ч а→Ч в→Ч с опт, то ЯЖ 4 , а якщо
Чс опт→Чсmin→ЧD→0, то Ча і відповідно спад якості жит!
тя до ЯЖ1(У о).
Отже, на основі дослідження теорії стійкості дина!
мічних систем і аналізу проектів П1—П9 формується
інституціональне середовище промислового комплек!
су регіону адаптивного типу, яке утворює умови для
структурних трансформацій великих підприємств кла!
стеру в Інтелектуальні публічні акціонерні товариства,
Інтелектуальні приватні акціонерні товариства, техно!
парки, націлені на виробництво конкурентоспроможної
продукції світового рівня, виробництво інноваційної

продукції із техногенних родовищ яка відповідає стан!
дартам ЄС.

ВИСНОВКИ
Наукові результати що одержані в статті розвива!
ють теорію менеджменту у частині управління іннова!
ційними процесами промислового комплексу регіону з
гірничо!металургійним кластером.
Досліджені особливості реалізації флагманських
інвестиційних проектів в системі управління розвитком
кластера і його підприємствами на території з техноген!
ним тиском.
Одержані результати імітаційного моделювання
регіональної динаміки інноваційного розвитку промис!
лового комплексу регіону і його гірничо!металургійно!
го кластеру свідчать про значні резерви і можливості
кластеру щодо інвестицій в науково!технологічну базу
розвитку, якості життя, та створення бізнес!процесів зі
змінними структурами інтелектуального управління ви!
робництвом продукції з доданою вартістю, яка відпові!
дає стандартам ЄС.
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РОЛЬ ВИХОВНИХ ФУНКЦІЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І
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THE ROLE OF THE FUNCTIONS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT AMONG YOUTH: STATE
MANAGERIAL ASPECT

Доведено, що фізичне виховання є спеціально організованим державою та контрольованим
громадськістю педагогічним процесом. Він спрямований на всебічний фізичний розвиток сту
дентів, їх підготовку до виконання соціальних обов'язків у суспільстві.
It was proved that physical education is a pedagogical process, specially organized by the state
and controlled by the community. That is directed at the overall physical development of the students,
their training for the performance of their duties in the society.
Ключові слова: фізична культура і спорт, виховні функції, держава, суспільство.
Key words: physical culture and sport, educational functions, state, society.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку країни в умовах якісного
перетворення всіх сторін життя суспільства зростають ви!
моги до фізичної підготовленості нашої молоді та співгро!
мадян, необхідної для успішної їх трудовій діяльності.
Перебудова вищої освіти в Україні поставила перед ви!
щою школою завдання докорінного й усебічного поліп!
шення професійної підготовки і фізичного виховання май!
бутніх фахівців. У нових умовах підвищується соціальна зна!
чущість фізичного виховання у формуванні гармонійно роз!
виненої особи!випускника ВНЗ із високою мірою готовності
до соціально!професійної діяльності. Отже, не викликає
жодних сумнівів актуальність здійснення багатобічного дос!
лідження виховних функцій фізичної культури й спорту се!
ред української студентської молоді.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Невирішені частини загальної проблеми. Окремим ас!
пектам (соціальним, духовним, гуманітарним, інформацій!
ним тощо) процесу державного управління галузі фізичної
культури і спорту присвячено низку наукових праць І. Гасю!
ка, Ю. Довгенько, О. Литвиненко та ін. Водночас низка про!
блемних питань залишились поза увагою вчених, зокрема
тих, що пов'язані зі встановленням функцій фізичної куль!
тури і спорту, а також ступеню та важливості виконання цих
функцій як для держави в цілому, так і для соціуму взагалі.
Отже, мета дослідження полягає у визначені ролі ви!
ховних функцій фізичної культури і спорту серед студентсь!
кої молоді, а також завдань держави і суспільства в цьому.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фізична культура є однією із складових частин загаль!
ної культури, вона виникає та розвивається одночасно й
разом з матеріальною та духовною культурою суспільства.
Фізична культура має чотири основних форми: 1) фізичне
виховання і підготовку до конкретної діяльності (професіо!
нально!прикладна фізична підготовка); 2) відновлення здо!
ров'я або втрачених сил засобами фізичної культури — ре!
абілітація; 3) заняття фізичними вправами в цілях відпочин!
ку, рекреація; 4) вище досягнення в області спорту. Отже,
молодь повинна регулярно займатися фізичною культурою,
туризмом і спортом. Це ставить перед усіма важливе зав!
дання — цілеспрямовано формувати в молодого покоління
здорові інтереси, наполегливо боротися зі шкідливими звич!
ками та схильностями, послідовно прищеплювати потребу
фізичного й морального вдосконалення, виховувати високі
вольові якості, а також мужність і витривалість.
Система фізичного виховання має ряд відмінних рис,
по!перше, народність, яка проявляється в прагненні впро!
ваджувати фізичну культуру в побут народу, у демократич!
ному характері фізкультурних організацій, в широкому ви!
користанні народних ігор як засоби гартування й оздоров!
лення. А по!друге, науковість, що полягає у використанні
всіх досягнень громадських і природних наук, що знаходять
своє віддзеркалення в усіх ланках системи фізичного вихо!
вання, і безперервно розширюються та поглиблюються на
всіх напрямах досліджень, у тому числі зі вдосконалення
самої системи фізичного виховання. Зважаючи на це, напо!
лягаємо, що фізична культура — специфічний вид соціаль!
ної діяльності, у процесі якої відбувається задоволення
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фізичних і духовних потреб людини за допомогою цілесп!
рямованих занять фізичними вправами, засвоєння та засто!
сування відповідних знань, навичок, а також участі в спортив!
них заходах і змаганнях.
Показниками стану фізичної культури в суспільстві є
масовість її розвитку, міра використання засобів фізичної
культури у сфері освіти і виховання, рівень здоров'я й усеб!
ічного розвитку фізичних здібностей людей, рівень спортив!
них досягнень, наявність і рівень кваліфікації професійних і
громадських фізкультурних кадрів, пропаганда фізичної
культури і спорту, міра і характер використання ЗМІ у сфері
завдань, що стоять перед фізичною культурою, стан науки і
наявність розвиненої системи фізичного виховання.
Мета фізичного виховання конкретизується в його зав!
даннях, перший круг яких полягає в оздоровленні, вихованні
і освіті. Відзначимо, що оздоровче завдання полягає в гар!
монійному розвитку форм і функцій організму, спрямова!
ному на зміцнення здоров'я, підвищення стійкої до захво!
рювань організму і його гартування. Виховне завдання по!
лягає в розвитку рухових якостей людини (сила, швидкість,
витривалість та ін.), а також вольових якостей, в умінні про!
тистояти стомленню. Крім того, оздоровче завдання поля!
гає у формуванні життєво важливих рухових умінь, навичок
і знань. До другого кола завдань відносяться завдання зв'яз!
ку фізичного виховання з іншими сторонами виховання, а
саме: моральним, розумовим, трудовим і естетичним. Третє
коло завдань мають суспільно!політичний характер і поля!
гають у залученні студентської молоді до суспільно!політич!
ної діяльності, у патріотичному вихованні, у зміцненні
дружніх зв'язків між спортсменами нашої країни та ін. При
цьому, вирішуючи всі ці завдання, необхідно дотримувати!
ся певних принципів, що складаються з усебічного розвит!
ку особистості, оздоровчої спрямованості фізичного вихо!
вання, зв'язок фізичного виховання з трудовою і військо!
вою практикою.
Фізичний і духовний розвиток студентської молоді,
органічно доповнює один одного та сприяє підвищенню соц!
іальної активності особи. Студентський вік має особливо важ!
ливе значення. Це відбивається в активному оволодінні по!
вним комплексом соціальних функцій дорослої людини,
включаючи цивільні, суспільно!політичні, професійно!трудові.
Фізична культура є засобом не лише фізичного оздо!
ровлення, але й виховання соціальної, трудової і творчої
активності молоді, що істотно впливає на розвиток соціаль!
ної структури суспільства. Зокрема, від фізичної підготов!
леності, стану здоров'я, рівня працездатності майбутніх
фахівців народного господарства багато в чому залежить
виконання ними соціально!професійних функцій. Постійно
зростаючий обсяг інформації, ускладнення навчальних про!
грам, різні громадські доручення роблять навчальну працю
студентської молоді все більш напруженою й інтенсивною.
Останнє призводить до зменшення рухової активності (гіпо!
динамії), а одночасне збільшення навантаження на психіку,
негативно впливає на організм, ускладнює навчання і фізич!
ну підготовку до майбутньої виробничої діяльності. Мало!
рухомий спосіб життя є однією з головних причин важких
хронічних захворювань внутрішніх органів. При цьому по!
гіршується розумова працездатність, відбуваються негативні
зміни в центральній нервовій системі, знижуються функції
уваги, мислення, пам'яті, ослабляється емоційна стійкість.
Фізичному вихованню належить велика роль в удоско!
наленні людських здібностей, фізичної природи. Саме рухи
як прояви фізичної активності послужили першоосновою
освіти і розвитку систем адаптивної поведінки живої на
землі, формування його морфології і функцій. У процесі
фізичного виховання здійснюється морфологічне і функці!
ональне вдосконалення організму людини, формування і
поліпшення його життєво важливих фізичних якостей, ру!
хових навичок, умінь і знань. Діапазон можливостей у вдос!

коналенні фізичної природи людини практично безмежний.
У процесі навчання в молоді слід постійно виробляти навич!
ки здорового способу життя. Дотримання гігієнічних норм,
створення в студентських колективах хорошого психологі!
чного клімату, стимулювання занять масовою фізичною
культурою, правильна організація робочого часу — не!
обхідні умови здорового способу життя.
Теоретики й практики розглядають спосіб життя студен!
тської молоді як систему основних видів діяльності, яка пов'я!
зана з підготовкою фахівців висококваліфікованої розумової
праці з доброю фізичною підготовленістю, за допомогою якої
розкриваються характер і міра активності молоді, міра реалі!
зації соціальних функцій [1; 2]. Багатофункціональний харак!
тер фізичної культури ставить її в число областей суспільно!
корисної діяльності, в яких формуються і проявляються соц!
іальна активність і творчість молоді. Дані досліджень дозво!
ляють стверджувати [там само; там само], що навички гро!
мадської і професійної діяльності, придбані завдяки заняттям
фізичною культурою, успішно переносяться на інші види діяль!
ності. Фізична культура дозволяє представити в специфічних
формах і напрямах деякі аспекти суті людини (прояв характе!
ру, волі, рішучості), створює умови громадської діяльності.
Комплексне рішення завдань фізичного виховання у
ВНЗ забезпечує готовність випускників до активнішої вироб!
ничої діяльності, здатність швидше опановувати навички,
освоювати нові трудові професії. Фізична культура сприяє
прояву кращих властивостей особи студента. При цьому на
високому емоційному рівні реалізується одна з найважлив!
іших громадських потреб, зокрема, спілкування з людьми.
Переваги спорту як соціального явища полягають в його
привабливості для молоді, його "мова" доступна і зрозумі!
ла кожному, людині, його користь для здоров'я безпереч!
на. По силі дії на людину фізична культура висувається на
одне з центральних місць в культурному житті суспільства.
Як одна зі сфер соціально!державної діяльності, вона є важ!
ливим засобом збагачення культури. Відтак, виняткова роль
у формуванні духовного вигляду студентської молоді нале!
жить перенесенню позитивних якостей зі сфери занять
фізичною культурою на життєву позицію в цілому.
У процесі занять фізичною культурою і спортом вироб!
ляються свідоме й активне відношення до громадської ро!
боти, певні уміння та навички до цієї важливої форми діяль!
ності, що грунтується на принципах демократії і гласності.
Фізична культура розвиває громадську активність студентів.
Зауважимо, що участь молоді в складній громадській діяль!
ності, найважливішими компонентами якої є продуктивна та
непродуктивна сфери, праця, вільний час, постійно і динам!
ічно змінює комплекс біологічних, психофізіологічних, со!
ціальних функцій і станів людини. У цих умовах зростає роль
цілеспрямованої фізичної підготовки, яка в більшості ви!
падків буває важливим дієвим, а іноді і вирішальним засо!
бом пристосування людини до нових умов.
Фізичне виховання в сучасній науці розглядається як
системне освоєння людиною раціональних способів управ!
ління своїми рухами, придбання таким шляхом необхідно!
го в житті об'єму рухових умінь і навичок. Метою фізичного
виховання студентської молоді слід вважати формування
системи спеціальних знань, що дозволяють оперувати за!
гальними поняттями, закономірностями, принципами, фак!
тами, правилами теорії і практики фізичної культури.
У освітню діяльність викладачі фізичного виховання,
тренери, повинні включати компоненти, які відносяться до
духовної сфери студентів, — це зміст думок і почуттів,
ціннісних орієнтації, міра розвитку інтересів і потреб, пере!
конань, що зрештою визначає їх соціальну діяльність та
сприяє підготовці гармонійно розвинених висококваліфіко!
ваних фахівців народного господарства. Одне з найважли!
віших завдань фізичного виховання — навчити студентів
користуватися отриманими знаннями. Окрім виконання спе!
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цифічної функції фізичне виховання сприяє ефективнішо!
му рішенню функцій освіти, а також його видів (розумово!
го, політичного, професійного та ін.).
Отже, фізичне виховання як вид освіти є спеціально
організований і свідомо керований державою та контрольо!
ваний громадськістю педагогічний процес, спрямований на
всебічний фізичний розвиток студентської молоді, їх спе!
цифічну підготовку до виконання соціальних обов'язків в
суспільстві (рис. 1).
Загальне керівництво фізичним вихованням студентів, а
також організація контролю за станом їх здоров'я покладені
на ректора ВНЗ, а проведення занять здійснюється адмініст!
ративними підрозділами і громадськими організаціями.
Відповідальність за постановку та проведення навчального
процесу з фізичного виховання студентів відповідно до на!
вчального плану і програми ВНЗ покладена на відповідні ка!
федри (з фізичного виховання). Ці кафедри спільно зі
спортивним клубом і громадськими організаціями ВНЗ про!
водять масову оздоровчу фізкультурну та спортивну роботу.
Як слідство, головним результатом функціонування системи
фізичної освіти є багатобічний фізичний розвиток людини, її
фізична підготовленість або навіть досконалість.
Зміст курсу фізичного виховання знаходиться в про!
грамі по фізичному вихованню студентів, у якій дотриму!
ються спадкоємність, послідовність занять фізичними впра!
вами і взаємозв'язок з іншими програмами. Навчальний
матеріал програми складається з теоретичного, методично!
го і практичного розділів. Теоретичний розділ програми
припускає оволодіння студентами знаннями по основах
теорії і методики фізичної освіти. Навчальний матеріал по!
відомляється у формі лекцій, бесід, на практичних занят!
тях, а також засвоюється шляхом самостійного вивчення
студентами учбової і спеціальної літератури.
Фізична культура, як органічна частина загальнолюдсь!
кої культури, її особлива самостійна область й одна зі сфер
соціальної діяльності, спрямована на зміцнення здоров'я,
розвиток фізичних здібностей людини.
Основні показники стану фізичної культури в суспільстві
та державі є такими: рівень здоров'я і фізичного розвитку
людей; міра використання фізичної культури у сфері вихо!
вання і освіти, у виробництві, побуті, структурі вільного часу;
характер системи фізичного виховання, розвиток масового
спорту, вищі спортивні досягнення та ін. Фізична культура
задовольняє соціальні потреби в спілкуванні, грі, розвазі, а
в деяких формах і самовираження особи через соціально
активну корисну діяльність. Вона займає досить важливе
місце в навчанні, роботі людей. Заняттям фізичними впра!
вами грає значну роль у працездатності членів суспільства,
тому знання й уміння щодо фізичної культури повинні зак!
ладатися в освітніх установах різних рівнів поетапно. Чима!
лу роль у справу виховання та навчання фізичній культурі
вкладають і ВНЗ, де в основу викладання мають бути покла!
дені чіткі методи, способи, які в сукупності вишиковуються
в добре організовану і налагоджену методику навчання і
виховання студентів.
У суспільстві фізична культура, будучи надбанням на!
роду, є важливим засобом "виховання нової людини, що
гармонійно поєднує в собі духовне багатство, моральну чи!
стоту і фізичну досконалість". Вона сприяє підвищенню со!
ціальної і трудової активності людей, економічній ефектив!
ності виробництва, фізкультурний рух спирається на бага!
тосторонню діяльність державних і громадських організацій
в області фізичної культури і спорту.
Фізична культура представлена сукупністю мате!
ріальних і духовних цінностей, до перших відносяться
спортивні споруди, інвентар, спеціальне устаткування,
спортивна екіпіровка, медичне забезпечення, а до других
— інформація, витвори мистецтва, різноманітні види спорту,
ігри, комплекси фізичних вправ, етичні норми, регулюючі

140

Соціум
Держава

Конкретна особастудент
Група осіб-студентів (мала,
середня, велика)
Уся молодь, яка навчається у
ВНЗ України

Рис. 1. Схема державної системи формування
здорового способу життя студентської молоді
поведінку людини в процесі фізкультурно!спортивної діяль!
ності та ін. У розвинених формах фізична культура проду!
кує естетичні цінності (фізкультурні паради, спортивно!по!
казові виступи та ін.). Прийнято виділяти наступні розділи
фізичної культури: 1) фізичне виховання; 2) спорт; 3) фізич!
ну рекреацію; 4) фізичну реабілітацію.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Фізичний розвиток тісно пов'язаний зі здоров'ям люди!
ни, яке виступає як провідний чинник, що визначає не лише
гармонійний розвиток молоді, але й успішність освоєння
професії, плідність його майбутньої професійної діяльності
складає загальне життєве благополуччя. Завдяки профес!
ійно!прикладній фізичній культурі створюються передумо!
ви для успішного оволодіння молоддю тією або іншою про!
фесією й ефективного виконання в подальшому певної ро!
боти. Фізична культура і спорт у ВНЗ є: 1) невід'ємною час!
тиною способу життя студентів, співробітників, викла!
дачі; 2) сферою задоволення необхідних потреб в руховій
діяльності, що дозволяє цим особам якнайповніше реа!
лізувати свої фізичні можливості. Крім того, вони грають
одну з найважливіших ролей у вирішенні проблеми раціо!
нального використання молоддю вільного часу. Важливо,
щоб держава виступала, насамперед, координаційним су!
б'єктом і всіляко сприяла виконанню вищенаведених
функцій фізичної культури і спорту у ВНЗ, а суспільство
здійснювало регулярний контроль за цим.
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ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ:
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STATE ECOLOGICAL POLICY IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL ASPECTS
Визначено, що організаційнофункціональне забезпечення державної екологічної політики
України передбачає створення інституційної інфраструктури щодо проведення природоохорон
ної політики, її легітимацію, використання програмноцільового підходу тощо.
It was determined that the organizational and functional security of the state ecological policy of
Ukraine stipulates the purpose of the establishment of the institutional infrastructure concerning
the implementation of the nature conservation policy, the legitimation of this policy, the usage of
programoriented and goaloriented approach etc.
Ключові слова: державна політика, екологічна безпека, організаційно$правове забезпечення.
Key words: state policy, ecological security, organizational and functional security.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державна політика в екологічній сфері має бути
спрямована на перехід до екологоорієнтовного вироб!
ництва, побудову збалансованої інституційної інфраст!
руктури, забезпечення відповідного рівня екобезпеки,
розвиток загальноцивілізаційних цінностей, що повинні
стати підгрунтям злагоди в громадянському суспільстві
та ін. Успіх здійснення цієї політики залежить від резуль!
тативного функціонування системи державного управ!
ління й передбачає впровадження низки стратегічних
правових документів. Отже, не викликає жодних
сумнівів актуальність здійснення аналізу організаційно!
функціонального забезпечення екологічної політики
України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Невирішені частини проблеми. Окремим аспектам
(правовим, соціальним, інформаційним, виховним тощо)
державної екологічної політики присвячено наукові
праці В. Андронова, О. Веклич, В. Кравців, О. Лазора,
Н. Малиш, Л. Мельник, О. Мордвінова, М. Шапочки та
ін. Водночас низка проблемних питань ученими дослід!
жена неповно, зокрема тих, що пов'язані з організацій!
но!функціональною характеристикою державної еколо!
гічної політики. Тому метою дослідження є встановлен!
ня особливостей організаційно!функціонального забез!
печення державної екологічної політики в Україні, а та!
кож виявлення закономірностей у процесі державного
управління в екологічній сфері.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Слід зазначити, що питання організації дієвого ме!
ханізму державної екологічної політики завжди гостро

стояло України на всіх її державотворчих етапах. Роз!
криваючи опорний організаційно!функціональний поня!
тійний ряд цієї політики держави, варто виходити з того,
що організаційне забезпечення екологічної політики як
реальна дійсність має своєю метою збалансування еко!
логічних і соціально!економічних інтересів суспільства,
спрямованих на досягнення екобезпеки. У такому кон!
тексті національній екологічній політиці надається якіс!
на фіксація структури фундаментальних еколого!пра!
вових відносин, що дозволяє науково!теоретично ос!
мислити екологічні правовідносини (об'єкт впливу), ви!
явити їх зовнішні зв'язки, структуру, історичний розви!
ток і функціонування, а також проаналізувати організа!
ційно!функціональну структуру системи органів влади
(суб'єктів впливу). При цьому організаційна природа
державної екологічної політики реалізується завдяки
чинному екологічному законодавству України й особ!
ливо регіональному нормативно!правовому регулюван!
ню. На цій підставі зазначимо, що механізм правового
забезпечення екологічної політики України обумовле!
но обраними заходами такої політики — статичними
елементами національної екополітики, а організаційний
механізм — динамічними елементами.
До головних складових організаційного механізму
реалізації основних напрямів державної екологічної
політики України в галузі охорони довкілля, викорис!
тання природних ресурсів та забезпечення екобезпеки
належать державна інституційна інфраструктура прове!
дення природоохоронної політики, легітимація (процес
громадського визнання) діяльності юридичних і фізич!
них осіб щодо використання природних ресурсів та їх
відводів; економічне обгрунтування природокористу!
вання, природоохоронна діяльність, зокрема розроб!
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ка та впровадження відповідних національних, регіо!
нальних, галузевих і місцевих програм.
До організаційних засад охорони довкілля й саме
створення ефективної державної системи охорони дов!
кілля та раціонального використання природних ре!
сурсів України віднесено такі:
— формування й упровадження державної політи!
ки в галузі охорони довкілля, раціонального викорис!
тання природних ресурсів;
— створення науково!технічного потенціалу в при!
родоохоронній діяльності;
— створення умов для ефективної дії правового за!
безпечення політики екологічної та ядерної безпеки;
— вирішення питань підготовки кадрів для забез!
печення природоохоронної діяльності та здійснення
політики регулювання екологічної та ядерної безпеки.
Відповідно до основних напрямів державної політи!
ки України у галузі охорони довкілля, використання при!
родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
(затверджених Постановою Верховної Ради України від
05.03.1998 р. № 188/98!ВР) для реалізації державної
екологічної політики визначають три рівні управління —
національний, регіональний, місцевий [3]. Серед функцій
національного рівня управління законодавець виокремив
ті, що покликані вирішувати питання щодо розроблення
методичного, нормативного забезпечення, розроблення
політики регулювання ядерної безпеки, проведення дер!
жавної екологічної експертизи, формування економічно!
го механізму природокористування, регулювання вико!
ристання природоохоронних ресурсів та запобігання заб!
рудненню довкілля, ліцензування екологічно небезпеч!
них видів діяльності, формування державної політики в
зонах надзвичайних екологічних ситуацій, установлення
нормативів якісного стану природних ресурсів, форму!
вання та використання державних позабюджетних
фондів охорони довкілля, упровадження екологічного
аудиту, проведення єдиної науково!технічної політики
щодо охорони, раціонального використання та віднов!
лення природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки, реалізація міждержавних у природоохоронній
сфері, екологічна освіта тощо.
До функцій регіонального рівня управління нале!
жить вирішення таких питань: регулювання використан!
ня природних ресурсів місцевого значення; визначення
нормативів забруднення природного середовища;
упровадження економічного механізму природокорис!
тування; проведення моніторингу стану довкілля;
здійснення державного контролю за дотриманням еко!
логічного законодавства; розроблення програми реа!
лізації природоохоронних заходів, визначення та здійс!
нення інвестиційної політики; інформування населення
з екологічних питань [там само].
Окрім функцій національного й регіонального рівнів
управління, виділяють також місцевий рівень; він покли!
каний розв'язувати питання проведення локального та
об'єктного моніторингу, здійснення державного конт!
ролю за дотриманням природоохоронного законодав!
ства, організації підготовки місцевих екологічних про!
грам та проектів.
Одразу відзначимо, що основні напрями державної
політики України в галузі охорони довкілля, використан!
ня природних ресурсів та забезпечення екологічної без!
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пеки розроблено відповідно до статті 16 Конституції Ук!
раїни. У ній визначено, що забезпечення екобезпеки та
підтримання екологічної рівноваги на території України,
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збере!
ження генофонду Українського народу є обов'язком дер!
жави [1]. Основні напрями мають втілюватися за допо!
могою системи екологічного права. При цьому правовий
механізм має надати ним чіткої цілеспрямованості, фор!
мальної визначеності, загальнообов'язковості, сприяти
врегулюванню відносин у галузі екології, застосуванню
превентивних, оперативних, стимулюючих і примусових
заходів до юридичних та фізичних осіб щодо викорис!
тання природних ресурсів та їх відходів і відповідальності
за порушення екологічного законодавства.
Формує, забезпечує та реалізує державну політику
в галузі охорони навколишнього природного середови!
ща, раціонального використання і відтворення природ!
них ресурсів Міністерство екології та природних ре!
сурсів України [2]. Саме воно здійснює нормативно!пра!
вове регулювання, комплексне координоване управлі!
ння, що охоплює моніторинг та екологічний контроль
щодо охорони, використання і відтворення.
Екологічний моніторинг довкілля є сучасною фор!
мою реалізації процесів екологічної діяльності за до!
помогою засобів інформатизації і забезпечує регуляр!
ну оцінку і прогнозування стану середовища життє!
діяльності суспільства та умов функціонування екосис!
тем для прийняття управлінських рішень щодо еколо!
гічної безпеки, збереження природного середовища та
раціонального природокористування.
Створення і функціонування Державної системи
екологічного моніторингу довкілля повинно сприяти
здійсненню державної екологічної політики, яка перед!
бачає [3]:
— екологічно раціональне використання природно!
го та соціально!економічного потенціалу держави, збе!
реження сприятливого середовища життєдіяльності су!
спільства;
— соціально!екологічне та економічно раціональ!
не вирішення проблем, які виникають в результаті за!
бруднення довкілля, небезпечних природних явищ, тех!
ногенних аварій та катастроф;
— розвиток міжнародного співробітництва щодо
збереження біорізноманіття природи, охорони озоно!
вого шару атмосфери, запобігання антропогенній зміні
клімату, захисту лісів і лісовідновлення, транскордон!
ного забруднення довкілля, відновлення природного
стану Дніпра, Дунаю, Чорного і Азовського морів.
Державна система екомоніторингу довкілля є інтег!
рованою інформаційною системою, що здійснює збиран!
ня, збереження та оброблення екологічної інформації для
відомчої та комплексної оцінки і прогнозу стану природ!
них середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблен!
ня обгрунтованих рекомендацій для прийняття ефектив!
них соціальних, економічних та екологічних рішень на всіх
рівнях державної виконавчої влади, удосконалення відпо!
відних законодавчих актів, а також виконання зобов'язань
України з міжнародних екологічних угод [там само].
Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за
довгостроковою державною програмою, яка визначає
спільні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та
об'єктами, часом (періодичністю) і засобами виконання
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дії відомчих органів державної виконавчої влади,
підприємств, організацій та установ незалежно від форм
власності. Суб'єктами Державної системи екологічного
моніторингу довкілля, відповідальними за обов'язкове
здійснення Державної програми екомоніторингу довкіл!
ля, є міністерства та інші ЦОВВ, які згідно зі своєю ком!
петенцією отримують і обробляють дані про стан довкіл!
ля і виробляють відповідні рішення щодо нормалізації
або поліпшення екологічної обстановки, раціонального
використання і забезпечення якості природних ресурсів.
Об'єктами інформатизації в Державній системі еко!
логічного моніторингу довкілля України є процеси відом!
чої екологічної діяльності та їх інтеграція на локально!
му, адміністративно!територіальному і державному
рівнях, які відповідно охоплюють території промислово!
міських агломерацій, санітарно!захисних зон великих
підприємств, в тому числі АЕС, великих водоймищ, при!
родоохоронних зон та інших спеціально визначених про!
сторових одиниць і території промислово!економічних
регіонів, басейнів великих річок та України в цілому.
Територія країни за ступенем екологічної небезпе!
ки поділяється на зони, для яких установлюються нор!
мативи, які дозволяють чи забороняють види виробни!
чої, господарської та іншої діяльності, що враховують
екологічні, соціальні та економічні умови.
Витрати на реалізацію природоохоронних програм
і заходів потребують значних коштів. Однак протягом
найближчих 5—10 років країна буде дуже обмежена у
коштах, необхідних для поліпшення стану навколиш!
нього природного середовища та забезпечення раціональ!
ного використання природних ресурсів. Тому необхід!
но чітко визначити пріоритетні напрями та проблеми з
метою відпрацювання реалістичних, ефективних та еко!
номічно вигідних рішень. З цією метою, виходячи з на!
явного екологічного стану території України, необхід!
но враховувати такі основні критерії і чинники:
— погіршення здоров'я людей через значну забруд!
неність довкілля;
— втрати, що призводять до зниження продуктив!
ності народного господарства, зумовлені збитками або
руйнуванням фізичного капіталу і природних ресурсів;
— погіршення стану або загроза завдати непоправ!
ної шкоди біологічному та ландшафтному різноманіт!
тю і, зокрема лукам, пасовищам, озерам, водоймам,
річкам, землям, лісовим, прибережним і морським еко!
системам, гірським районам;
— еколого!економічну ефективність природоохо!
ронних заходів.
Важливою складовою механізму забезпечення еко!
логічної політики України та охорони екологічних прав
громадян є нагляд за охороною навколишнього природ!
ного середовища. Існує державний і громадський конт!
роль, перший (тобто державний) контроль здійснюється
Міністерством екології та природних ресурсів України,
його органами та іншими спеціально уповноваженими
державними органами. Громадський же контроль реалі!
зується громадськими інспекторами з охорони довкілля
відповідно до наказу вищеозначеного міністерства [2].
Згідно з цим наказом діяльність громадських інспекторів
організовують і координують Держекоінспекція Украї!
ни та її територіальні органи. Саме вони приймають рішен!
ня щодо призначення громадських інспекторів, які попе!

редньо звернулися із відповідною заявою. Реалізація
концепту громадського контролю вимагає, однак, роз!
будови громадянського суспільства та вдосконалення
законодавства. Крім того, вирішення проблем механіз!
му охорони екологічних прав громадян значною мірою
залежить від їхньої освіти й організації виховання в га!
лузі охорони навколишнього природного середовища.
Позитивна зміна екологічної культури суспільства і про!
фесійна підготовка спеціалістів забезпечуються комплек!
сною освітою та вихованням у галузі охорони природно!
го середовища, зокрема в закладах професійної та вищої
освіти, підвищення кваліфікації кадрів, під час широко!
масштабних громадських акцій, обговорень тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
Організаційно!функціональне забезпечення екологіч!
ної політики та охорони навколишнього середовища пред!
ставляє собою систему засобів і заходів із управління, яки!
ми послуговуються певні державні інституції; провідною
серед них є Мінекології України. Останнє відбувається на
трьох рівнях управління — національному, регіональному
та місцевому, які визначені з огляду на функціональність
державної екологічної політики, тобто її напрямів. Основ!
ним серед них є поліпшення стану навколишнього природ!
ного середовища та забезпечення раціонального викорис!
тання природних ресурсів. Уважаємо, що досягнення такої
мети в перспективі унеможливлюється через ряд причин,
тому необхідними є активізація громадського сектору й оп!
рацювання відповідних державних екологічних програм,
провідне місце в яких займає екологічне виховання.
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THE ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF PUBLIC AUTHORITIES IN RESOLVING SOCIAL
AND POLITICAL CONFLICTS
У статті наведено ключові засади функціонування органів державної влади у демократичній,
соціальній, правовій державі. Розглянуто основні права і зобов'язання інститутів влади щодо
забезпечення основних виборчих та політичних прав з метою попередження політичних
конфліктів.
Проаналізовано проблему подолання кадрових деформацій в органах державної влади, орга
нах місцевого самоврядування.
Зазначено, що вдосконалення політичної системи в сучасних умовах можливе лише через
реформування державного управління. Наведено основні стратегічні цілі реформування органів
державної влади, які визначено політичним курсом на євроінтеграцію.
The paper presents the key principles of state authorities in a democratic, social, legal state. The
basic rights and obligations of government institutions to provide basic electoral and political rights
to prevent political conflicts.
The problem of overcoming human strains in government, local government.
It is noted that the improvement of the political system in modern terms is possible only through
the public administration reform. The basic strategic goals of reforming government defined the
political course of European integration.

Ключові слова: державне управління, інститути влади, управлінська діяльність, політичний конфлікт,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останні події показали, що вітчизняна система дер!
жавного управління залишається в цілому неефективною.
З одного боку, вона поєднує інститути, що дісталися у спа!
док від радянської доби, з іншого — нові інститути, що
сформувалися у період незалежності України. Це об!
'єднання старих і модерних структур влади означає, що
система є внутрішньо суперечливою, незавершеною, гро!
міздкою і відірваною від людей, внаслідок чого існуюче
державне управління залишається гальмом у проведенні
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соціально!економічних і політичних реформ та постійним
джерелом суспільно!політичних конфліктів.
Характерний для радянських часів метод реформу!
вання апарату управління шляхом його скорочення сьо!
годні не можна розглядати як ефективний. Тут потрібен,
системний підхід, який дозволяє визначати оптимальні
для потреб України кількість, структуру та організацій!
но!правові засади діяльності органів державної влади.
Сьогодні вдосконалення управлінської діяльності має
величезне значення, в його основу покладено оптимізац!
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ійний підхід, що характеризується сукупністю принципів,
які спрямовують компоненти управлінської діяльності на
досягнення найвищих результатів. Принципами оптиміза!
ційного підходу є системність, конкретність та ефек!
тивність [5, с. 133]. У той же час вдосконалення системи
державного управління і побудова демократичного сусп!
ільства неможливі без усунення суспільно!політичних
конфліктів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розбудова державної влади в Україні, її організаційні
та правові засади приваблюють як вітчизняних, так і за!
кордонних дослідників. З'являються спеціальні дослід!
ження, присвячені вивченню як вітчизняного, так й іно!
земного досвіду взаємодії органів державної влади, ролі
місцевого самоврядування. Так процеси децентралізації
державної влади розглядаються В. Ігнатовим, В.A. Реб!
кало, М.M. Логуновою; політико!правові питання станов!
лення місцевого самоврядування в державі досліджує Ю.
Крестєва; структурні елементи політичної влади, держав!
ного управління та органи місцевого самоврядування —
С. Телешун; взаємовідносини держави і суспільства в Ук!
раїні та її вплив на формування недержавних інститутів в
політичній системі — В. Барков, конституційно!правові
засади місцевого самоврядування в Україні — О. Борис!
лавська.
Проблематиці конфліктних протистоянь також при!
свячено ряд робіт українських науковців — В.О. Ващен!
ка, О.Л. Валевського, Ю.Б. Ключковського, В.А. Ребка!
ла, В.Я. Малиновського, М.М. Пірен, в яких досліджуються
сучасні причини виникнення конфліктів в державно!уп!
равлінських відносинах, обгрунтовуються деякі механіз!
ми їх розв'язання.
Зазначені науковці зробили суттєвий внесок у до!
слідження державно!управлінських відносин, зокрема у
визначення підходів до розв'язання актуальних проблем
державного управління. Водночас у вітчизняній уп!
равлінській науці проблеми особливостей конфліктів і су!
перечностей в органах державної влади, їх попереджен!
ня і подолання висвітлювалися лише фрагментарно. Так,
український вчений В.О.Ващенко виділяє такі основні тех!
нології розв'язання конфліктів у демократичному
суспільстві, як посередництво, для якого є характерним:
згода сторін, що конфліктують визнати авторитет посе!
редника; уміння посередника трансформувати конфлікт
цінностей у конфлікт інтересів, а конфлікт інтересів у
конфлікт надання преференцій; зафіксована домо!
вленість сторін щодо однозначної оцінки результатів ви!
борів, а також щодо дотримання основних принципів по!
середництва; використання посередником головних прин!
ципів подолання конфлікту — об'єктивності, пропорцій!
ності, стабільності коаліції, взаємні права вето, компро!
місу [3, с. 84].
Український науковець О.М. Сахань у своїй статті заз!
начає, що дуже сильний взаємовплив політичних
конфліктів та деструкції влади дозволяє зробити висно!
вок про те, що неможливо привести владу до кон!
структивності, не врегулювавши конфлікти, що виника!
ють у сфері політики. Саме тому безперервне виявлення і
розв'язання політичних конфліктів є необхідною умовою
стабільності влади та її ефективного функціонування [13].
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування відповідних владних інститутів, закріп!
лення організаційних!правових принципів їх діяльності у
встановлених сферах — процес конфліктний за онтоло!
гією. Оскільки практично ніколи увесь соціум, який би

рівень суспільства ми не досліджували, не може до!
тримуватися однакових точок зору на якісні характерис!
тики владних структур і персональних носіїв владних по!
вноважень.
Державна влада як об'єкт конфліктних стосунків є об!
меженим і неподільним ресурсом, тому різні соціальні
сили постійно прагнуть до перерозподілу контрольних по!
вноважень державно!владного характеру з тією метою,
щоб мати можливість максимально задовольнити свої по!
треби. У зв'язку з цим конфлікт у сфері державної влади
в найзагальнішому вигляді можна визначити як різновид
соціально!політичного конфлікту. Щоб уникнути делегі!
тимізації, державна влада повинна діяти у правовому полі
і, як слушно зазначив М. Орзіх, "має бути обмеженою
владою права" [9, с. 9].
Права людини органічно вплетені у громадські відно!
сини, є нормативною формою взаємодії людей, впоряд!
кування їх зв'язків, координації їх вчинків і діяльності, за!
побігання суперечностям, протиборствам, конфліктам.
Процес урегулювання конфліктних ситуацій у сфері пол!
ітико!правових відносин значною мірою залежить від об!
сягу прав і свобод народу, що визначає його соціальні
можливості Тому права людини, що фіксували її станови!
ще в суспільстві, завжди були об'єктом найгостріших кла!
сових зіткнень, соціальних конфліктів.
Процеси лібералізації, що відбуваються в суспільстві,
сприяють розширенню доступності громадян у політико!
правові процеси і легальному прояву різних ідеологічних
течій. Нові політичні інститути, що народжуються (зако!
нодавчі органи, партії, місцеве самоврядування) не завж!
ди бувають підготовленими до того, щоб висловити різно!
манітність цих інтересів [17, с. 78] та адекватно керувати
державно!владними ресурсами.
Для якісного вдосконалення системи державного уп!
равління необхідно застосовувати принципи ринкової по!
ведінки, організації й менеджменту виробничих процесів,
системи управління якістю, які діють у сфері приватного
сектора. Процедури адміністративної й фінансової
звітності в системі виконавчої влади, розробки і впровад!
ження державних програм, проведення державних заку!
півель необхідно переорієнтувати з показників виконаних
заходів і завдань, залучених бюджетних ресурсів — на
показники реально досягнутих результатів та конкретних
позитивних змін у суспільстві. Президент Росії В. Путін у
своїй статті зазначив, що ефективність соціальної політи!
ки вимірюється думкою людини, чи справедливо влашто!
вано суспільство, в якому ми живемо [12].
Концептуально!методологічною основою розгляду
процесів соціальних змін, у першу чергу, як процесів
трансформації системи соціального управління, безумов!
но, можна вважати концепцію "соціальної системи"
Т. Парсонса, яка дозволила подивитися на суспільство не
просто як на унікальний соціальний організм, але й як на
певний тип самоуправлінської структури, що має свої за!
кономірності функціонування та розвитку [4, с. 40].
Проведення реформ в посткомуністичних країнах
принципово виходить за рамки історично сформовано!
го менталітету основної маси населення. Посилення про!
тиріччя між цінностями культури, реально функціонують
у суспільстві, і соціальними відносинами, що формують!
ся на принципово іншій — ринковій основі, породжує
конфліктність існування широких верств суспільства,
викликає негативне ставлення до реформ після почат!
кового етапу ейфорії загальної критики колишньої сис!
теми. Таким чином, успіх процесу вдосконалення бага!
то в чому залежить від подолання соціокультурних про!
тиріч.
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Вдосконалення політичної системи в сучасних умо!
вах можлива лише через реформування державного уп!
равління. Для країн — нових членів ЄС (Польща, Угор!
щина, Чехія, Словаччина), організаційні аспекти рефор!
мування публічної адміністрації значною мірою були зу!
мовлені стратегічними цілями держави. Зокрема, такі цілі
визначалися політичним курсом на євроінтеграцію. У сьо!
годнішній Європі домінуючими цілями є такі: 1) надання
необхідних і якісних послуг громадянам та юридичним
особам; 2) підвищення результативності та ефективності
системи управління; 3) наближення послуг до їх спожи!
вачів (субсидіарність); 4) досягнення прозорості дій пуб!
лічної адміністрації та залучення громадян до прийняття
рішень; 5) консолідація бюджетів.
Сучасні тенденції організації публічної адміністрації
країн Європейського Союзу базуються на демократичній
децентралізації влади, що здійснюється шляхом передачі
повноважень на найближчий до людей рівень влади. На!
слідком таких реформ стало розширення повноважень
регіональних та місцевих органів влади, тобто децентра!
лізація управління, а також укрупнення адміністративно!
територіальних одиниць (Швеція, Бельгія, Німеччина,
Данія, Польща).
Зміст адміністративної реформи полягає, з одного
боку, у комплексному вдосконалені організаційно!право!
вих засад діяльності існуючої в Україні системи держав!
ного управління всіма сферами суспільного життя. З іншо!
го — у розбудові деяких інститутів державного управлін!
ня, яких Україна ще не створила як суверенна держава.
Метою адміністративної реформи є поетапне створення
такої системи державного управління, що забезпечить
становлення України як високо розвинутої, правової, ци!
вілізованої європейської держави з високим рівнем жит!
тя, соціальної стабільності, культури та демократії, доз!
волить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Ця
система має бути підконтрольною народові, прозорою,
побудованою на наукових принципах і ефективною, за!
хищати національні інтереси [11].
Складність трансформаційних процесів в Україні по!
яснюється суттєвими відмінностями суспільно!полі!
тичних і економічних умов від західноєвропейських, де
процеси реформування здійснюються в умовах сформо!
ваних націй та існування громадянського суспільства —
реально функціонуючих на регіональному та місцевому
рівнях інститутів демократії (потужних партійних струк!
тур і реального місцевого самоврядування). Натомість в
Україні суттєвою національною проблемою залишаєть!
ся пасивність населення в реалізації своїх демократич!
них прав на місцевому рівні, а також маловпливовість
партійних організацій. Зокрема, окремі партії так і за!
лишаються представниками не суспільних верств, а своїх
бізнесово!кланових, корпоративних інтересів чи власних
політичних амбіцій, що зводить нанівець можливість
ефективного врегулювання політичних конфліктів, що
переодично загострюються, та дійового демократично!
го контролю за владою.
Конституційні права і свободи людини — право мати
і виражати свою думку, одержувати й обмінюватися
інформацією, свобода переміщення, право на об'єднан!
ня і свободу зборів — забезпечують соціально!правовий
зміст виборів і, таким чином, обмежують повноваження
влади щодо регулювання виборчої кампанії. Якщо воля
народу повинна знайти вираження у прозорих, чесних
виборах, у політиці влади і в діях представників інтересів
народу, то права людини владі варто поважати й захища!
ти у такий засіб, щоб усі громадяни зробили цілком усві!
домлений вибір.
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Тут є припустимими лише незначні обмеження з боку
влади, обов'язково підпорядковані інтересам та потре!
бам загалу громадянського суспільства і, насамперед,
вимозі забезпечення справжнього волевиявлення наро!
ду. Додаткові принципи обгрунтованості і пропорційності
діють одночасно, щоб показати, коли і де влада припус!
тилася помилки чи прорахунку, що спричинило не!
відповідність тих чи тих виборів міжнародним демокра!
тичним стандартам. Більш того, мета вільних і справед!
ливих виборів, основою яких є практичне визнання прав
людини і дійсна наявність періодичних та прозорих про!
цедур, обмежує діапазон вибору. Таким чином, виборче
законодавство виступає необхідною і обов'язковою умо!
вою дієздатності формули народного представництва та
демократичності усього процесу інституалізації влади [2].
У такому випадку виборчі зобов'язання претендентів
на виборну посаду і сама мета представницької демок!
ратії в цілому мають стратегічне значення, яке передба!
чає інституціональний вимір демократичних процесів із
послідовним зміцненням переконань громадян у незво!
ротність демократизації: а) всередині суспільства; б) все!
редині держави; в) у взаєминах інститутів громадянського
суспільства та інститутів влади. В якості засобу життєза!
безпечення громадянського суспільства інститути влади
зобов'язані законодавчо закріпити права і свободи лю!
дини в інституційних рамках для проведення періодичних,
вільних і справедливих виборів, а також ініціювати та суп!
роводжувати інституційні кроки для безумовного дотри!
мання принципів демократії [6].
Знаходження оптимуму в ефективній інституціалізації
основних виборчих і політичних прав накладає також і
певні зобов'язання на інститути влади. Серед головних,
на нашу думку, варто виокремити такі, як:
— впровадження надійного, апробованого міжнарод!
ною демократичною практикою механізму проведення ви!
борів у законодавчі органи із чіткою процедурою реєст!
рації виборців, який виключає залякування, погрози, на!
сильство і підробки, зокрема за допомогою неуклінного
дотримання принципу таємного голосування;
— створення законодавчої бази для багатопартійно!
го будівництва і функціонування політичних партій із пра!
вовим визначенням джерел їхнього фінансування, особ!
ливо на термін виборчих кампаній, включаючи до!
тримання принципу рівних стартових можливостей, дос!
тупу до ЗМІ у режимі вільного спілкування з іншими гро!
мадськими організаціями та незалежності від владних
інститутів;
— дотримання права свободи переміщень і об'єд!
нання в спілки (громадські рухи), а також свободи зборів
та політичних мітингів, партій і їхніх кандидатів доводити
свої думки до електорату і рівного доступу до державних
і громадських засобів масової інформації в частині вик!
ладання своїх виборчих платформ та програм;
— вирішення суперечок і проблемних ситуацій винят!
ково через незалежних та неупереджених інституційних
представників влади, таких як виборчі комісії або суди
різного рівня, здатних оперативно і кваліфіковано прий!
мати рішення згідно з чинним виборчим законодавством
і з принципами чесності та прозорості усіх етапів виборів
аж до підрахунку та оприлюднення їхніх результатів;
— культивування у взаєминах громадянського су!
спільства, влади в особі її окремих представників з конк!
ретно!реальними ("пересічними") громадянами схиль!
ності до переговорного процесу, що дозволяє підтриму!
вати легітимність існуючого суспільно!політичного ладу
в цілому за рахунок необхідного балансу між виконан!
ням демократичних вимог суспільства та демократичною
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практикою функціонування інститутів влади, запобігаю!
чи таких взаємних ризиків, як громадянська непокора
владі, народне обурення її діями, військові перевороти,
колапс економіки, міжнаціональні чи міжконфесійні кон!
флікти.
У будь!якому вигляді громадянське суспільство ви!
ступає як інституалізована система договірного процесу
між різними соціальними групами за допомогою уповно!
важених ними політичних представників при владі на ста!
діях елітарного, колективного переговору і переговору
із залученням широких верств населення. Якість перего!
ворів завжди матиме діапазон від мирних (еволюційних,
яка, щоправда, іноді підміняється стагнацією — Україна
до 2004 року) аж до конфліктних (революційних — Ук!
раїна 2004—05 та 2013—14 років). Але в обох випадках
— людиноцентричному та владоцентричному — цілком
природним є обопільне намагання громадян та посадовців
досягти злагоди з огляду на час, обставини та простір і
можливість влади отримати легітимність завдяки рамко!
вим угодам з інститутами громадянського суспільства.
Отже, інституціалізація нової державної влади в Ук!
раїні включає еволюційне ствердження інститутів парла!
ментаризму або президентської демократії, законодавче
забезпечення розподілу влади, створення відповідних
інститутів усіх трьох гілок влади на різноманітних рівнях.
Інституціалізація нової влади припускає її конституційне
закріплення завдяки цільовим поправкам до неї, що за!
безпечує легальність влади, але ще не її легітимність. Ра!
зом з тим, інституціонально!конституційне становлення
демократії об'єктивно пов'язане з ротацією та загальним
реформуванням бюрократичного апарату усіх гілок вла!
ди державного апарату, під час яких відбувається зміна
або оновлення правлячих еліт.
Це дуже важкий та суперечливий процес, бо, наприк!
лад, за К. Мангеймом, основною тенденцією бюрократич!
ного мислення являється прагнення перетворити пробле!
ми політики на проблеми теорії керування, тобто деполі!
тизувати їх. Для управлінця сфера політики є цілком зак!
ритою керуванням. "Прагнення закрити область політи!
ки феноменом керування пояснюється тим, — писав
К.Мангейм, — що сфера діяльності державних чиновників
визначається на підставі прийнятих законів. Виникнення
ж закону не ставиться ані до компетенції чиновників, ані
до сфери їхньої діяльності. Внаслідок цієї соціальної обу!
мовленості своїх поглядів, чиновник не бачить, що за кож!
ним прийнятим законом стоять соціальні сили, пов'язані
з певним світоглядом, волевиявленням і своїми інтереса!
ми. Чиновник ототожнює позитивний порядок, продик!
тований конкретним законом із порядком як таким, і не
розуміє того, що будь!який раціоналізований порядок є
не що інше, як особливий вид порядку, поступка між ме!
тараціональними просторовими силами, що борються в
даному соціальному" [8, с. 102—103].
Не менш актуальною на сьогодні є проблема подо!
лання кадрових деформацій в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування і, передусім, забезпе!
чення захисту прав людини та формування антикорупц!
ійних механізмів у сфері державного управління — запо!
бігання виникненню та управління конфліктом інтересів
на публічній службі. Кадрова політика не повинна бути
вузькопрагматичною, розрахованою лише на кадрове
забезпечення вирішення поточних завдань, а має врахо!
вувати тенденції реформування держави та суспільства.
Державна кадрова політика пов'язує у єдине ціле різні
організаційні заходи і дії стосовно добору та розстанов!
ки керівних кадрів із соціально!економічними, політич!
ними, управлінськими, культурно!духовними підсистема!

ми українського суспільства, з традиціями та стереотипа!
ми, що історично склалися в масовому усвідомленні. У
цьому значенні кадрова політика держави є сукупністю
різноманітних соціальних функцій; визначає шляхи і за!
соби кадрового забезпечення реформ, професіоналізм
їх здійснення; є важливим фактором збереження та
зміцнення цілісності держави, соціально!політичної ста!
більності суспільства і виступає елементом регулювання
життєдіяльності населення.
Як зазначають українські вчені Н.Р. Нижник і Н.Т. Гон!
чарук, нинішня державна служба є багато в чому неефек!
тивною, бо вона ще не повністю трансформована в інститу!
цію, що забезпечує реалізацію державної політики. Заходи
з адміністративного реформування грунтуються на вироб!
лених світовою практикою принципових засадах функціо!
нування виконавчої влади у демократичній соціальній, пра!
вовій державі, серед яких ключове значення мають такі:
— пріоритетність законодавчої регламентації функ!
цій, повноважень та порядку діяльності органів виконав!
чої влади;
— незалежність здійснення функцій та повноважень
виконавчої влади від органів законодавчої і судової вла!
ди у межах, визначених Конституцією і законами Украї!
ни;
— здійснення внутрішнього та судового контролю за
діяльністю органів виконавчої влади та їх посадових осіб,
насамперед, з позиції забезпечення поваги до особи та
справедливості, а також постійного підвищення ефектив!
ності державного управління;
— відповідальність органів виконавчої влади, їх по!
садових осіб за свої рішення, дії чи бездіяльність перед
громадянами, права яких були порушені;
— запровадження механізму контролю за функ!
ціонуванням виконавчої влади з боку суспільства через
інститути парламентської прямої демократії, передбача!
ючи, що вищі посади в ключових органах виконавчої вла!
ди є політичними посадами;
— принципи ефективності, відкритості та доброчес!
ності в роботі уряду та інших органів виконавчої влади
[1, с. 27].
У процесі реформ невідкладним є також питання про
призначення і зміст діяльності "пореформованих" ре!
гіональних влад. З точки зору сучасних представників ре!
гіональних еліт головна мета реформ полягає у суттєво!
му розширенні повноважень (в першу чергу виконавчих)
регіональних органів влади. Але з точки зору подальших
перспектив розвитку суспільних відносин в Україні більш
доцільною є практично протилежна ціль: зменшувати по!
вноваження і збільшувати відповідальність. Усвідомлен!
ня цього підходу може дати помітний поштовх у просу!
ванні реформ і зменшенні конфліктного протистояння ре!
гіональних лідерів і центральної влади.
Також у контексті адміністративної реформи важли!
вим пунктом є зміна структурних зв'язків у системі органів
виконавчої влади з метою їх санації. Для цього частина
дослідників пропонує змінити структуру влади, що зали!
шилася в Україні у спадок від СРСР, прийняти ряд законів,
які регламентували б увесь комплекс повноважень окре!
мих органів виконавчої влади.
Говорячи про зміну політичної системи в Україні, на!
уковці зазначають що необхідно розглядати "її структу!
ру, межі, чотири головні групи елементів (політичні інсти!
туції, політичну свідомість і політичну культуру, політичні
відносини, політичні принципи і норми)" з урахуванням
особливостей впливу даного процесу на еволюцію взає!
мовідносин інститутів державної влади і місцевого само!
врядування [14, с. 67].
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Всі зміни у політичній системі, пов'язані з державною
владою і місцевим самоврядуванням, торкалися і торка!
ються структури системи на елементному рівні, не зміню!
ючи характер самої структури влади і принципи її органі!
зації. При модернізації ми змінюємо політичну систему,
тобто модернізація, як зазначає американський політо!
лог С. Хантінгтон, — це "осучаснення", "вдосконалення"
владних інститутів [18, с. 40]. "Стара" політична система
модернізується, йде пошук нових форм для її збережен!
ня. Український вчений В. Холод стверджує, що в умовах
модернізації йде зростання спроможності політичної си!
стеми постійно та ефективно адаптуватися до нових
взірців соціальних цілей і створювати нові інститути. Особ!
ливість останніх виявляється в тому, що вони забезпечу!
ють не тільки контроль над ресурсами, але й канали для
дієвого діалогу між урядом і населенням [16, с. 33]. Відбу!
вається "розширення політичної участі громадян, поши!
рення демократичних цінностей і норм, властивих розви!
нутим країнам, у країнах менш розвинутих" [10, с. 364].
Історичний досвід розвитку провідних країн засвід!
чує, що політична система скоріше може бути модернізо!
вана через формування розвинутого місцевого самовря!
дування, яке знижує ступень відчуження між владою і сус!
пільством, виступаючи необхідною демократичною про!
тивагою центральній владі, тому що "надає населенню до!
даткові можливості участі в політичному процесі" [7].
Інституціоналізація місцевого самоврядування в пол!
ітичній системі передбачає: реалізацію вимог місцевого
співтовариства до влади в єдиному організованому поряд!
ку; відповідність цих вимог державній політиці; вирішен!
ня будь!яких виникаючих соціальних проблем у рамках
єдиних у державі соціальних норм і правил; перетворен!
ня встановлених норм і правил у суспільні відносини; обо!
в'язковість і універсальність норм і правил для органів
державної влади й місцевого самоврядування [19, с. 42].
Механізми кадрової політики повинні включати систе!
матичну організацію підбору осіб на посади, які потенційно
пов'язані із можливістю корупційних зловживань. Необхід!
но, щоб удосконалювалась система заохочень спрямована
на те, щоб чиновнику було вигідно у матеріальному і мо!
ральному планах працювати чесно й ефективно. Важливим
також є створення системи прав і обов'язків посадових осіб
з зазначенням їх відповідальності за порушення посадової
етики, включаючи корупцію. Ця система вказуватиме також
на правила поведінки з виправлення допущених порушень.
Розслідування не повинні зосереджуватись винятково на
діяльності представників опозиції, а мають охоплювати по!
садових осіб з усього політичного спектру.
Зазначимо, що здійснення реформ у європейських
країнах відбувалось у таких напрямах: 1) політичному, по!
в'язаному з формуванням інституційних умов демокра!
тизації цієї сфери; 2) інституційному, спрямованому на пе!
ребудову організаційних відносин між різними рівнями
місцевого управління, що пов'язаний з реформуванням
системи адміністративно!територіального устрою держа!
ви; 3) із запровадженням регіонального самоврядування
— наріжного каменя децентралізованої держави; 4) фун!
кціональному — спрямованому на перерозподіл функці!
ональних відносин між місцевими, регіональними та цен!
тральними органами публічного управління. Тому вдос!
коналення організаційно!правових засад та принципів
діяльності органів державної влади — це необхідна умо!
ва модернізації політичної системи, а тому може стати
інструментом подолання суспільно!політичних конфліктів
в Україні.
Ефективність врегулювання політичних конфліктів
органами державного управління, як правило, пов'язуєть!

148

ся із встановленими наперед критеріями оцінювання, що
накопичені минулим досвідом владних інститутів. Вини!
кають ситуації, коли потрібно "вибирати" рішення не
тільки серед можливих, а й серед неможливих варіантів,
коли аналогічного досвіду в минулому не було, тобто се!
ред тих варіантів, які будуть створені в майбутньому. Вибір
на межі можливого та неможливого можна більш адек!
ватно описати концепцією оптимальності [15]. Головною
складовою процесу оптимізації є свобода вибору, яка не
може обмежувати суб'єкт державного управління лише
вибором існуючих варіантів. Оптимізація, що включає в
себе свободу вибору, завжди об'єднує групи існуючих та
неіснуючих варіантів!можливостей. Об'єднання двох груп
оптимізацій не є її остаточною умовою. Складовими про!
цесу оптимізації державного управління можуть стати
бажані, затребувані, потрібні або очікувані суспільством
варіанти врегулювання політичних конфліктів.
ВИСНОВКИ
Специфіка стану політичної влади в Україні сьогодні
полягає, по!перше, в сильній дифузії джерел влади; по!
друге, у розриві влади та відповідальності її носіїв за ре!
зультати своєї діяльності; по!третє, у зростанні непоро!
зуміння між владними структурами та громадськістю, на!
селенням; по!четверте, у запеклій боротьбі як між гори!
зонтальними, так і між вертикальними структурами вла!
ди.
Розв'язання зазначених вище проблем перебуває у
прямій залежності від рівня забезпечення національної
безпеки України, який повинен враховувати всю су!
купність умов і чинників щодо забезпечення національ!
них інтересів України та бути дієвим і критичним щодо їх
змін. У такому сенсі національна безпека виступає важ!
ливим інструментом в обгрунтуванні рішень державного
керівництва з питань адекватного реагування на зміни
політичної ситуації, ведення виваженої зовнішньої та внут!
рішньої політики України. Необхідною умовою адекват!
ного сприйняття владою безпекових реалій було й зали!
шається формування та втілення в життя організаційно!
правових засад врегулювання суспільно!політичних
конфліктів.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В умовах політичних конфліктів органи державної вла!
ди не можуть успішно виконувати покладені на них функції,
постійно йде боротьба за розподіл повноважень серед
владних інститутів, посилюється дезінтеграція суспільства,
що породжує нові політичні конфлікти. У свою чергу, не!
можливість врегулювання політичних суперечностей, а то
й просте елементарне ігнорування колізій приводять ефек!
тивність влади в занепад. Тому необхідно продовжувати
вивчати і вдосконалювати засади діяльності органів дер!
жавної влади з метою ефективного врегулювання політич!
них конфліктів, що є необхідною умовою стабільності вла!
ди та її ефективного функціонування.
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ВСТУП
Автор повністю поділяє думку відомого фахівця в
галузі державного управління проф. Д. В. Карамишева
про те, що в основу сучасної соціальної парадигми нашої
держави має бути покладене розуміння того, що охо!
рона здоров'я — не збиткова сфера, а пріоритетна та
найбільш перспективна. Потрібно перетворити її з соц!
іально!витратної на соціально!інвестиційну. Адже сьо!
годні інвестиції в людину, її потенціал набувають стра!
тегічного значення [3].
Як відомо, санаторно!курортне лікування досить
широко і успішно використовується у військових ліку!
вально!профілактичних закладах з метою реабілітації
особового складу підрозділів Воєнної організації дер!
жави1.
Особливої актуалізації дана проблема набула після
агресії Російської Федерації проти України, проміжним

фіналом якої є анексія Криму та ескалація військово!
політичного протистояння на Сході держави.
Історичний аналіз досліджуваної проблеми дав мож!
ливість встановити, що 30 жовтня 1922 р. можна офі!
ційно вважати датою створення перших військових са!
наторіїв на теренах України.
Зупинимось на аналізі становлення та розвитку са!
наторно!курортного забезпечення військовослужбовців
Державної прикордонної служби України (далі —
ДПСУ).
У процесі дослідження встановлено, що з 8 квітня
1946 р. [4] починається історія розвитку центру оздо!
ровлення і відпочинку Південного прикордонного ок!
ругу ДПСУ "Одеса!Аркадія". На сьогоднішній день це
один з кращих лікувально!оздоровчих закладів відом!
ства, де одночасно можуть відновити своє здоров'я 210
відпочиваючих.

____________________________
1
Воєнна організація держави — сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до за!
конів України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямована
на захист національних інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз; правоохоронні органи — органи державної влади, на
які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій [2].
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Безпосереднє керівництво роботою оздоровчих
закладів прикордонного відомства України здійснює на!
чальник управління охорони здоров'я через лікуваль!
но!профілактичний відділ.
Автором встановлено, що у своїй роботі з керівниц!
тва системою санаторно!курортного забезпечення
ДПСУ колектив управління охорони здоров'я викорис!
товує наступні принципи управління: об'єктивності, уні!
версальності, випереджаючого стану, демократизму,
розподілу повноважень та відповідальності, законності
й оптимізації управління. При розробці та формуванні
організаційно!штатної структури лікувально!профілак!
тичного відділу керівництво управління охорони здоро!
в'я намагалося чітко визначити повноваження та щаблі
його підпорядкування, раціональний розподіл компе!
тенції, повноту відповідальності за виконання постав!
лених завдань та комплексність виконання всіх функцій
управління відповідно до цих завдань, відповідність
ресурсного забезпечення рівню завдань, що вирішують!
ся тощо.
Виявлено, що однією з провідних тенденцій в діяль!
ності управління охороною здоров'я ДПСУ впродовж
останніх років була підготовка сучасних менеджерів —
головної фігури в успішному вирішенні поставлених зав!
дань. Іншими тенденціями, які тісно пов'язані із зазна!
ченою вище та значною мірою впливають сьогодні на
діяльність керівників лікувально!оздоровчих закладів,
є наступні.
По!перше, це тенденція підвищення вимог до керів!
ників усіх рангів та їх діяльності. Цьому сприяє інтелек!
туалізація праці, підвищення професійного та освітньо!
го рівня керівників лікувально!оздоровчих закладів, ріст
їх матеріальних і духовних потреб. Дослідники основ
психології управління [1] пов'язують це з тим, що в уп!
равлінні намітився перехід від зовнішнього контролю
до регуляції соціальної поведінки через суб'єктивність,
розуміння малої групи в управлінському процесі як со!
ціально!психологічної реальності.
У контексті викладеного вище, слід наголосити на
тому, що на сьогоднішній день в основному сформова!
но правове поле, яким регламентується діяльність са!
наторно!оздоровчих закладів ДПСУ.
Так, надзвичайно важливе значення в регламенту!
ванні соціального захисту особового складу Прикор!
донного відомства мають Закон України "Про держав!
ну прикордонну службу України" від 3 квітня 2003 р. №
662!IV та Закон України "Про внесення змін до статті 13
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" від 10 липня 2003 р. № 1109!IV".
Основним відомчим керівним документом з регламен!
тації санаторно!курортного забезпечення є "Інструкція
про порядок санаторно!курортного лікування та відпо!
чинку в Державній прикордонній службі України", яка
введена в дію наказом Голови Державної прикордон!
ної служби України від 4 вересня 2003 р. за № 64 і за!
реєстрована в Міністерстві юстиції України 26 вересня
2003 р. за № 856/8177.
У контексті проблеми, яка розглядається, слід
відзначити, що основним методом відновлювального
лікування в центрах здоровлення та відпочинку ДПСУ є
медична реабілітація, яка включає медичний, фізичний
та психологічний вплив на організм людини. Серед

відпочиваючих найбільшою популярністю користують!
ся не медикаментозні фактори, а курортні (кліматоте!
рапія, морські купання, елементи спорту та лікувальне
харчування), фізіотерапія.

ВИСНОВКИ
1. Обгрунтовано, що санаторно!курортне лікуван!
ня — важлива і невід'ємна складова медичного забез!
печення Державної прикордонної служби України.
Діяльність санаторно!курортних закладів дає мож!
ливість досягати високої ефективності у справі збере!
ження і відновлення здоров'я українських прикордон!
ників — одного з найважливіших елементів національ!
ної безпеки України.
2. Доведено, що 30 жовтня 1922 р. можна офіційно
вважати датою створення перших військових санаторіїв
на теренах України.
3. Встановлено, що в роботі з керівництва системою
санаторно!курортного забезпечення ДПСУ успішно ви!
користовуються наступні принципи управління: об'єктив!
ності, універсальності, випереджаючого стану, демок!
ратизму, розподілу повноважень та відповідальності,
законності й оптимізації управління.
4. Обгрунтовано, що на сьогоднішній день в основ!
ному сформовано правове поле, яким регламентується
діяльність санаторно!оздоровчих закладів ДПСУ.
5. Виявлено, що основним методом відновлюваль!
ного лікування в центрах здоровлення та відпочинку
ДПСУ є медична реабілітація, яка включає медичний,
фізичний та психологічний вплив на організм люди!
ни.
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НОВІ ВИДАННЯ

РЕЦЕНЗІЯ

НА МОНОГРАФІЮ "ІНВЕСТУВАННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ
ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА"
(АВТОР — ГАЙДУЦЬКИЙ І.П.)
Монографія вперше в Україні представляє грунтов!
ну працю з розвитку енергоощадної економіки. Дове!
дено, що енергоконверсії в новій екологоощадній мо!
делі економіки зумовлена тим, що енергетика найбільш
з усіх галузей економіки забруднює атмосферу. Про!
аналізовані екологічні та економічні оцінки інвестицій!
ного потенціалу сталого низьковуглецевого розвитку,
проаналізовано проблеми національних і міжнародних
систем їх мотивації.
Надбанням монографії є неупереджений, комплек!
сний аналіз наукових напрацювань в царині визначення
сутності стратегії інноваційного розвитку інституціаль!
них систем та їх складових, на основі матеріалів міжна!
родних форумів з питань охорони навколишнього се!
редовища розкриті закономірності та суперечності фор!
мування глобальної антивуглецевої політики, обгрунто!
вано необхідність прийняття на міжнародному рівні
рішень, які впливають на скорочення вуглецевих ви!
кидів. Важливим в роботі є те, що обгрунтовано три
підходи до оцінки потенціалу інвестиційної етності це
— оцінки ймовірних витрат від змін капіталу, можливих
витрат на усунення їх наслідків, а також оцінки опера!
тивних потреб інвестицій для забезпечення сталого вузь!
ковуглецевого розвитку, і аргументована необхідність
переходу до механізмів глобального характеру викори!
стання фінансових ресурсів на системній основі.
Слід вказати, що зміст наукового видання викладе!
но з логічністю та послідовністю авторських підходів
щодо формування оригінальної концепції, інструментів
та методів, застосування яких уможливлюють створен!
ня реальної об'єктивної моделі організаційно! еконо!
мічного механізму в межах системи стратегічного управ!
ління реструктуризацією економічних процесів, звер!
нувши особливу увагу на інвестування.
Певним чином підсумовуючи результати рецензу!
вання монографії І.П. Гайдуцького треба відмітити, що
вона є класичною за структурою, містить усі необхідні
рубрики вкладені з логічною послідовністю обгрунту!
вань та інкорпорації авторських положень до сучасних
парадигм орієнтованого загальноекономічного роз!
витку.
Важливим в роботі є те, що сформовано базові
принципи формування Глобального антивуглецевого
фонду що буде надійною фінансовою базою. Роль

такої бази та комплексного механізму, що відповіда!
ли б сучасним вимогам глобалізації кліматичної пол!
ітики, може виконати Глобальний антивуглецевий
фонд. Шляхом заснування та діяльності такого фонду
можна мобілізувати в масштабах усього світу фінан!
сові ресурси, достатні для інвестування сталого низь!
ковуглецевого розвитку. Концепція Глобального анти!
вуглецевого фонду має грунтуватись на новій пара!
дигмі фінансового забезпечення сучасної кліматичної
політики і зводяться до наступних принципів. В роботі
чітко обгрунтовано пріоритети фінансування видатків
з глобального антивуглецевого фонду, розкрито інве!
стиційна можливість міжнародних екологічних струк!
тур та великий інвестиційний потенціал ТНК для інвес!
тування. Доведено, що низький рівень залучення до
інвестування сталого розвитку ТНК, які володіють ве!
ликими обсягами капіталу, зумовлено відсутністю
ефективної й єдиної в глобальному масштабі системи
мотивації залучення коштів ТНК у цю сферу.
У цілому, науково!прикладні розробки автора мо!
нографії є результатом узагальнення сучасного досві!
ду у сфері формування нового типу системи стратегіч!
ного управління економікою. Зазначене підтверджує,
що монографія на тему "Інвестування низьковуглецевої
економіки: теорія, методологія, практика" є актуальним
дослідженням для розвитку національної економічної
науки, що розрахована на широке коло фахівців і вче!
них!економістів, студентів і аспірантів, державних служ!
бовців, працівників органів місцевого самоврядування,
науковців, усіх зацікавлених осіб, які досліджують про!
блематику сучасних процесів формування дієвої систе!
ми стратегічного управління економікою в контексті
забезпечення надійності її функціонування в умовах
ресурсних обмежень. Рецензована монографія має ло!
гічну, добре продуману архітекноніку, рельєфно окрес!
лене предметне поле дослідження, проблемно!тематич!
ний виклад матеріалу, аналіз сучасних наукових підходів
до визначення сутності інновацій та економічної приро!
ди сутності інвестиційно!інноваційних стратегій,а також
науково обгрунтовані висновки, які мають незаперечну
теоретичну і практичну цінність.
Робота заслуговує позитивної оцінки і може бути
використана для захисту дисертації на здобуття науко!
вого ступення доктора економічних наук.
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