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METHODOLOGICAL PRINCIPLES DETERMINING FACTORS THAT FORMING
THE INVESTMENT POTENTIAL HOUSEHOLDS

У статті розглядається методологічна проблема визначення, аналізу та класифікації чинників,
які впливають на формування інвестиційного потенціалу домогосподарств. Виявлено, що ви"
окремити та чітко визначити вплив тих чи інших чинників формування інвестиційного потенціа"
лу домогосподарств надто складно, оскільки більшість з них тісно взаємопов'язані між собою.
Крім того, дія багатьох з них є розбіжною в різних країнах світу та залежить від рівня розвитку
ринкової економічної системи. Доведено, що для регулювання ощадних процесів в економіці,
в тому числі стимулювання населення до формування інвестиційного потенціалу економіки
держави, необхідно проводити емпіричні дослідження чинників формування інвестиційного по"
тенціалу домогосподарств та особливостей їх впливу на кожному етапі розвитку економічної
системи.
In the article considered the methodological problem definition, analysis and classification factors
that influence the formation of the investment potential households. Revealed that distinguish and
define the impact of certain factors in the formation of investment potential households too difficult
because most of them are closely interrelated. In addition, the effect of many of them is divergent in
different countries and depends on the level of market economic system. Proved that for regulation
of savings in the economy, including stimulating the population to the formation the investment
potential of the state economy, it is necessary to conducting empirical research factors in the
formation of investment potential of households and characteristics of their impact on each stage of
the economic system.
Ключові слова: інвестиційний потенціал, домогосподарство, заощадження, населення, фінансові ре
сурси.
Key words: Investment potential, household, savings, population, financial resources.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

блем формування інвестиційних ресурсів розвитку. Важ
Активізація процесів суспільного відтворення, за ливим тут є пошук та визначення джерел фінансування
безпечення конкурентоздатності вітчизняної економі інвестицій, які формують відповідний обсяг інвестицій
ки та її зростання вимагають поглибленої уваги до про ного потенціалу та на макрорівні виступають єдиним
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Рис. 1. Класифікація чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств

джерелом інвестиційних ресурсів.
Дослідженню інвестиційного потенціалу домогоспо
дарств як основної передумови інвестиційного процесу
в різні історичні періоди присвячено роботи багатьох
науковців як з позицій пошуку джерел формування, за
ощаджень або інших фінансових ресурсів, так і ви
значення напрямів та психології їхнього інвестування.
Упродовж цих періодів інвестиційний потенціал набував
різних форм, з огляду на стадії розвитку економіки,
зокрема фінансової системи; умови формування фінан
сової спроможності домогосподарств та їхньої моти
вації до заощадження й інвестування; рівень і надійність
гарантування (гарантійного забезпечення інвестицій) та
виправдання очікувань інвестора щодо результату (при
бутковості) інвестування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Формування інвестиційного потенціалу домогоспо
дарств та чинників, що на нього впливають, досліджу
вались в роботах Г. Беккера, Є. БемБєвєрка, К. Віксел
ля, В. Гамільтона, Ф. Кене, Дж. Стігліца, С. Стоуна,
Дж. Тобіна, С.Дж. Хікса, Т. Шульца та інших зарубіж
них економістів. Значний внесок у дослідження проблем
політики формування та реалізації інвестиційного потен
ціалу домогосподарств зробили провідні українські
вчені Ю. Воробйов, А. Гайдуцький, В. Геєць, М. Герасим
чук, А. Гриценко, А. Даниленко, М. Єрмошенко, С. Єро
хін, В. Зимовець, Б. Кваснюк, Т. Кізима, Е. Лібанова,
Л. Лисяк, К. Паливода, Я. Петренко, М. Скрипниченко,
М. Соколик, В. Тропіна, С. Шумська, В. Федосов, С. Юрій
та ін.

МЕТА СТАТТІ
Незважаючи на значну кількість наукових дослід
жень, багато аспектів проблеми формування інвести
ційного потенціалу домогосподарств залишаються сьо
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годні недостатньо розробленими. Зокрема, подальших
досліджень потребує методологія визначення, аналізу
та класифікації чинників формування інвестиційного
потенціалу домогосподарств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На рівень інвестиційного потенціалу домогоспо
дарств впливає множина чинників, які порізному ви
значаються науковцями. Так, зарубіжні вчені до основ
них чинників відносять такі, як дохід населення, процен
тна ставка, рівень інфляції, рівень монетизації еконо
міки, рівень довіри до банківської системи, пенсійна си
стема, тривалість життя, статевовікова структура насе
лення тощо [1, с. 7; 2, c. 34; 3, c. 3—4; 4, c. 3; 5, c. 402—
407].
Вітчизняні вчені класифікують чинники впливу на
рівень заощаджень населення як основи формування
інвестиційного потенціалу домогосподарств за різними
ознаками. Так, Т. Смовженко вирізняє п'ять груп таких
чинників: 1) державна політика, спрямована на забез
печення політичної стабільності та сталого розвитку на
ціональної економіки, запобігання кризовим ситуаціям,
сприяння розвитку підприємництва; 2) чинники, що по
в'язані з динамікою основних економічних показників
— рівнем інфляції, процентних ставок, безробіття, а
також з економічним розвитком регіонів, їхньої інфра
структури; 3) розвиток банківської та системи кредит
нофінансових інститутів; 4) довіра до комерційних
банків та інших кредитнофінансових інститутів, ступінь
поінформованості населення про їхню діяльність; 5) де
мографічна ситуація в країні [6].
О. Ватаманюк визначниками (чинниками) особистих
заощаджень населення вважає реальний подушний
ВВП, рівень розвитку фінансових ринків, державні зао
щадження, податки, демографічні фактори, рівень роз
витку системи соціального страхування [7, с. 76—79].

Інвестиції: практика та досвід № 2/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Аналіз поглядів ученихекономістів на комплекс
чинників, що вливають на формування інвестиційного
потенціалу домогосподарств, свідчить про відсутність
єдиного підходу в цьому питанні. Так, окремі чинники у
класифікаціях науковців повторюються, а деякі важливі,
зокрема соціальноекономічного, політичного і психо
логічного характеру, взагалі не визначаються. Все це
особливо актуалізує подальші дослідження методоло
гічних засад визначення основних чинників формуван
ня інвестиційного потенціалу домогосподарств та їх кла
сифікації. На рисунку 1 відображено авторське бачен
ня узагальненого вигляду класифікації чинників форму
вання інвестиційного потенціалу домогосподарств.
Найбільш значний вплив на формування інвестицій
ного потенціалу домогосподарств справляють соціаль
ноекономічні чинники. Основоположним фактором
формування заощаджень населення, як основи форму
вання інвестиційного потенціалу домогосподарств, є
доходи населення. Грошові доходи населення форму
ються в процесі виробництва ВВП і тому їхні обсяги ви
значаються, насамперед, обсягами і темпами зростання
суспільного виробництва. У випадку, коли доходи зро
статимуть швидше чи повільніше від ВНП, буде зруйно
вана база для підвищення рівня життя населення, збіль
шення сукупного попиту, заощаджень та інвестицій, а в
підсумку — суспільного виробництва в цілому. Значен
ня для населення має лише та частина доходів, що за
лишається в його розпорядженні або чисті грошові до
ходи. Саме цією частиною грошових доходів населен
ня самостійно розпоряджається, спрямовуючи її на за
безпечення особистого споживання та на формування
заощаджень. Накопичення заощаджень передбачає
створення джерел інвестицій та, як підсумок, інвестиц
ійного попиту. Чим більшими є доходи населення, тим
більшими й будуть заощадження. Хоча, на нашу думку,
конкретний вид функції заощаджень від доходу поки
що точно не визначено і це питання є доволі дискусій
ним.
Позитивна залежність заощаджень від доходу має
велике практичне значення, насамперед, у реалізації
фінансової політики. З одного боку, досягнення висо
кого рівня життя населення, що є однією з цілей еконо
мічної політики держави, забезпечить створення для
економіки великих потенційних інвестиційних ресурсів
у вигляді заощаджень. З іншого — необхідно приділя
ти також увагу високозабезпеченій частині населення
як носієві потенційно великих заощаджень.
Важливе значення також мають показники, що ха
рактеризують структуру грошових доходів за джерела
ми їхнього формування, походженням, розподілом до
ходів між різними соціальними верствами населення,
цільовим витрачанням коштів на різні споживчі потре
би, розподілом грошових доходів між поточним і май
бутнім споживанням, між окремими видами особистих
заощаджень тощо. Так, доходи, отримані у тіньовому
секторі (не задекларовані), створюють проблеми щодо
їхнього використання. Виникає передусім проблема
легалізації цих доходів, а поки (до її вирішення) з них
формують вимушені, переважно неорганізовані (насам
перед, готівкові та натуральні) заощадження, зокрема
й вивезені за кордон. До того ж у багатьох країнах здійс
нюється контроль за відповідністю витрат людини її

доходам, що ускладнює проблему легалізації тіньових
коштів. Таким чином, чим більше у населення нелегаль
них доходів, тим більший обсяг вимушених заощаджень.
Стимулювання таких заощаджень недоцільне, оскільки
це заохочуватиме до тіньової економіки. Отже, важли
вим тут є інший аспект — для інвестиційного викорис
тання вищезазначених заощаджень необхідно їх пере
творити в організовані форми.
Структурні диспропорції у формуванні та викорис
танні грошових доходів населення можуть негативно
вплинути на економічне і соціальне значення зростання
їхнього реального обсягу. Наприклад, якщо збільшен
ня реальних грошових доходів припадає на невелику
частку населення, а в переважної його більшості вони
зменшилися, то це негативно відображатиметься на со
ціальному та стимулюючому значенні позитивної дина
міки загального обсягу реальних грошових доходів,
відповідно впливаючи на відтворювальний процес. Зок
рема, будуть деформованими динаміка та структура
попиту на споживчих ринках, структура особистих
заощаджень, які зростатимуть переважно у бік великих
нагромаджень грошей в окремих власників, що поси
лить спекулятивні тенденції на грошовому ринку, усклад
нить його регулювання та управління інвестиційним про
цесом тощо.
Споживання населення та його особливості — це
інший важливий фактор, що впливає на формування
інвестиційного потенціалу домогосподарств. З одного
боку, чим меншої є частка споживання в доходах, тим
більшим є обсяг заощаджень, а з іншого — чим більше
в структурі споживання відносно дорогих товарів (пе
реважно тривалого користування), тим більші заощад
ження, оскільки ці товари неможливо придбати без по
переднього заощадження певної кількості засобів.
Надскладним і неоднозначним чинником, що впли
ває на інвестиційний потенціал домогосподарств, є та
кож інфляція. З одного боку, рівень прибутковості на
фінансовому ринку містить інфляційну складову. Висо
ка інфляція в 90ті роки ХХ сторіччя дала змогу інвес
торам отримувати дуже високу номінальну прибутко
вість від вкладень — до 100% і вище в річному вимірі.
Проте така ситуація не відповідає загальновизнаним
нормам і свідчить про нестабільний розвиток економі
ки та високий рівень ризику. Водночас зниження рівня
інфляції призводить до поступового обмеження прибут
ковості фінансового ринку, що не сприяє зацікавленості
в цих заощадженнях. З умови стабільного розвитку еко
номіки й надалі, вказана тенденція тільки посилювати
меться, поки прибутковість фінансового ринку не набу
де нормальних значень, як у розвинутих країнах — до
5—7% річних. При такому її рівні вагомий дохід (в аб
солютному вимірі) забезпечуватимуть тільки дуже ве
ликі суми заощаджень (десятки і сотні тисяч гривень),
що доступно не кожному. З огляду на це зазначений ас
пект відіграватиме переважно другорядну роль.
З іншого боку, інфляція, як відомо, призводить до
зменшення реальних доходів домогосподарств, у тому
числі й від інвестицій. Відповідно це послаблює інтерес
до формування заощаджень заради отримання дохо
ду. Крім того, інфляція знецінює вже наявні засоби, тому
економічний сенс втрачають практично будьякі грошові
заощадження. У таких умовах населення, з метою за
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побігання знеціненню засобів, віддає перевагу спряму
ванню доходів і заощаджень на споживання та (або) в
активи, цінність яких зростає з інфляцією — іноземна
валюта, нерухомість тощо. Відповідно, це негативно
відображається насамперед на організованих заощад
женнях, які мають найбільший інвестиційний потенціал.
Отже, інфляція двояко впливає на ощадні процеси.
За незначного її рівня — більше виявляється перший
ефект, що стимулює заощадження. На цьому, зокрема,
базується концепція нормальної інфляції, яку вважають
корисною для економіки, оскільки вона спрямована на
стимулювання останньої. За умови високого рівня
інфляції домінує другий ефект, який гальмує процес
заощадження і насамперед, створення організованих
його форм.
Зазначимо, що оцінити рівень знецінення доходів і
заощаджень в реальному виразі при зростанні їхніх но
мінальних розмірів доволі складно, оскільки коригуван
ня номінальних величин відповідно до інфляції потре
бує певних знань і навичок. Дія першого ефекту завжди
є значною. Тому, незважаючи на реальне знецінення до
ходів і заощаджень унаслідок інфляції (номінальне зро
стання яких не відповідає підвищенню цін), часто інвес
тиційні рішення населення приймається в протилежно
му напрямку, збільшуючи заощадження для отримання
високих доходів від грошових вкладень. Як це не пара
доксально, такі помилкові рішення сприятливо вплива
ють на динаміку заощаджень, запобігаючи їхньому ма
совому відпливу з фінансового ринку і не погіршуючи
доволі складну ситуацію в економіці.
Оподаткування впливає на формування інвестицій
ного потенціалу домогосподарств, насамперед, через
механізм оподаткування доходів населення в таких сфе
рах, як оплата праці та пенсійне забезпечення. Попер
ше, чим вищий податковий тягар, тим меншими є дохо
ди фізичних осіб і відповідно обсяг їхніх заощаджень,
тобто вплив на останні відбувається переважно через
фактор доходів. Крім того, зростання податків спричи
няє перехід частини доходів у тіньову сферу, що при
зводить до зменшення обсягів реальних доходів насе
лення і відповідно їхніх заощаджень, хоча й зумовлює
трансформацію частини останніх у неорганізовані фор
ми. Подруге, зростання оподаткування може призвес
ти до відпливу капіталу з країни, а отже, й до зростання зао
щаджень за кордоном, залучення яких в українську еко
номіку нині є доволі проблематичним. Потретє, високі
податки разом з неефективною пенсійною системою
стримують розвиток пенсійних заощаджень, роль яких
у розвинутих державах дуже велика. І почетверте, особ
ливий механізм оподаткування (переважно податкові
пільги) різних фінансових інструментів (депозитів,
цінних паперів, договорів страхування тощо) є одним зі
способів залучення заощаджень населення в організо
вані форми.
Значимим чинником впливу на інвестиційний потен
ціал домогосподарств є грошовокредитна політика.
Реалізовуючи грошовокредитну політику, держава че
рез центральний банк впливає на рівень процентних ста
вок і через них — на економічну активність кредитно
фінансових установ, підприємств і населення. Підвищен
ня процентних ставок спонукає населення до вкладен
ня вільних грошових коштів на рахунки в банки, а їхнє
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зменшення — до зростання попиту на банківські кре
дити. Населення зацікавлене вкладати вільні гроші в
банки, поки процентні ставки вищі від темпів інфляції.
У випадку, коли процентні ставки стають меншими, ніж
темпи інфляції, фізичні особи починають використову
вати позички, тобто більше грошей витрачають на спо
живання.
Зростання заощаджень на купівлю дорогих товарів
і послуг стримує розвиток споживчого кредиту. При
дбання зазначених товарів і послуг з використанням спо
живчого кредиту значною мірою позбавляє такі заощад
ження сенсу, оскільки оплата цих покупок проводиться
в розстрочку, за рахунок поточних доходів протягом
певного періоду. Таким чином, чим більше розвинена
сфера споживчого кредитування (це залежить від соці
альноекономічної та політичної стабільності в країні,
інфляції, рівня розвитку торгівлі), тим менше заощад
жень створюється для цих потреб.
Важливе значення для заощаджень, які створюють
ся з метою отримання доходу, має такий чинник, як при
бутковість фінансового ринку. Організовані заощад
ження можуть забезпечувати отримання різних видів
доходу (дивіденд, процент, приріст курсової вартості),
і чим вища прибутковість фінансових інструментів, тим
інтенсивніше домогосподарства формують заощаджен
ня в таких формах.
Соціальноекономічна ситуація в країні впливає на
заощадження з різних боків. Поперше, чим більше роз
винута економіка, тим вищий рівень життя населення, а
отже, й більше маємо фінансових інструментів для орга
нізованих заощаджень. Подруге, велику роль відіграє
соціальноекономічна стабільність у країні, тобто, пер
спективна подальшого розвитку економіки і суспільства.
Соціальноекономічна нестабільність — фінансові
кризи, інфляція, зростання безробіття, ринкові рефор
ми тощо (насамперед, це стосується країн з перехідною
економікою, а отже й України), спричиняє побоювання
у людей за власне майбутнє і формує в них негативні
песимістичні очікування, на які вони змушені реагувати
відповідною поведінкою. Погіршення соціальноеконо
мічної ситуації в країні призводить як до зменшення
обсягу інвестиційного потенціалу домогосподарств за
рахунок прискореного витрачання заощаджень на ран
іше заплановані потреби, так і до зростання в разі по
тенційних небезпек. І все це відбуватиметься на тлі
трансформації організованих заощаджень у неоргані
зовані. Кінцевий результат дії цих протилежних ефектів
залежатиме від конкретної ситуації в країні, але нега
тивна тенденція найчастіше превалюватиме, в тому числі
через погіршення умов і можливостей формування за
ощаджень у різних формах.
Негативно відображаються на ощадних процесах
такі песимістичні очікування людей, як загроза втрати
роботи, погіршення стану здоров'я, досягнення похи
лого віку, старіння житла або транспорту (що потребує
їхнього ремонту) і т. і. У таких ситуаціях у домогоспо
дарствах посилюється схильність до заощаджень на ці
непередбачені випадки. Очікування домогосподарств
можуть бути й позитивними — передбачуване одружен
ня, поява нового члена сім'ї, передбачувана відпустка,
дорослішання дітей, яким потрібно забезпечити мож
ливості здобути освіту тощо. Все це загалом також
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підсилює у домогосподарств схильність до накопичень
на вищевказані потреби.
Серед соціальних чинників основними є: структура
сім'ї — кількісний і якісний її склад, який значною мірою
визначає структуру й особливості споживання, а отже
впливає на заощадження; умови життя — міська або
сільська місцевість, місцерозташування, віддаленість від
центрів проживання людей, рівень упорядкування жит
ла тощо; умови роботи людей, залежно від складності
та небезпеки цих умов зростає потреба в грошовому
запасі на непередбачені випадки.
Соціальнодемографічна ситуація в країні впливає
на формування інвестиційного потенціалу домогоспо
дарств за кількома напрямками — поперше, чисель
ність населення; подруге, національні особливості й
традиції; потретє, соціальна структура суспільства; по
четверте, міграційні процеси в країні, які передбачають
значні витрати у зв'язку зі зміною постійного місця про
живання людей; поп'яте, склад сім'ї (самотні люди за
ощаджують менше, ніж сім'ї; матеріально забезпечені
родини більше зацікавлені у створенні заощаджень).
На функціонування економіки доволі суттєво впли
вають також політичні відносини та процеси. Політична
система, насамперед, повинна забезпечити необхідні
умови для сприятливого розвитку економіки, в тому
числі для ощадних процесів. Так, серед політичних чин
ників слід виокремити такі:
— тип та особливості політичної системи (ступінь
розвитку й ефективність функціонування політичних і
суспільних інститутів, стабільність політичної системи,
якість правового поля тощо);
— важливі політичні події (вибори президента і за
конодавчих (представницьких) органів влади, ухвален
ня конституції і т. і.), які зумовлюють у суспільстві різні
очікування щодо майбутнього, причому як оптимістичні,
так і песимістичні;
— військові та цивільні конфлікти (участь країни у
війні, особливо на власній території, масове порушен
ня встановленого порядку) негативно впливають на еко
номіку, погіршуючи умови суспільного відтворення,
рівень життя людей та інвестиційний клімат загалом.
Психологічні чинники специфічно впливають насам
перед на поведінку людини в соціальноекономічній
сфері за такими напрямками:
— на схильність приватних осіб до накопичення.
Існує певна категорія людей, які заощаджують через
звичку. Це залежить від характеру, віку, умов життя і
роботи тощо. Так, особи похилого віку більше схильні
заощаджувати (на похорони, для дітей, внуків і т. і.), а
складні умови життя і роботи роблять людей більш бе
режливими, змушуючи їх заощаджувати на різні непе
редбачені випадки (хвороба, смерть, різні надзвичайні
ситуації тощо);
— на особливості поведінки людей у різних ситуа
ціях. Різні життєві ситуації (насамперед надзвичайні —
стихійні лиха, технологічні й техногенні катастрофи,
різні реформи в суспільстві і т. д.), в яких опиняється
особа, зумовлюють її поведінкову реакцію у формі тих
або інших вчинків, так або інакше пов'язаних з пробле
мою заощаджень;
— на недовіру населення до національної валюти і
фінансових установ, що змушує фізичних осіб зберіга

ти заощадження у готівковій формі чи вкладати у мате
ріальні цінності.

ВИСНОВКИ
Отже, з наведеного аналізу стає очевидним, що ви
окремити та чітко визначити вплив тих чи інших чинників
формування інвестиційного потенціалу домогоспо
дарств надто складно, оскільки більшість з них тісно
взаємопов'язані між собою. Крім того, дія багатьох з
них є розбіжною в різних країнах світу та залежить від
рівня розвитку ринкової економічної системи. Для ре
гулювання ощадних процесів в економіці, в тому числі
стимулювання населення до формування інвестиційно
го потенціалу економік держави, необхідно проводити
емпіричні дослідження чинників формування інвести
ційного потенціалу домогосподарств та особливостей
їх впливу на кожному етапі розвитку економічної систе
ми.
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THE METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF KAZAKHSTAN'S FINANCIAL
STABILITY LEVEL IN CONDITIONS OF GLOBAL COMMODITY MARKETS VOLATILITY
У статті розглядається методичний підхід до оцінки рівня фінансової стабільності Республіки Казах"
стан. Зазначається, що поняття фінансова стабільність має різноманітні тлумачення, що зводиться до
того, що фінансова стабільність розуміється як відсутність негативних впливів на економічну систему.
Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня фінансової стабільності, що передбачає відповідність
моделі критеріям наукового пізнання таким, як транспарентність, фальсифікованість та репрезента"
тивність. Методичний підхід передбачає формування системи показників, що відображають стан та
динаміку фінансової стабільності Республіки Казахстан, з урахуванням залежності економіки країни
від зовнішніх ринків, формування статистичної інформаційної бази дослідження, надалі відбувається
процес диверсифікації показників, в залежності від їх впливу на рівень фінансової стабільності і побу"
дова інтегрального показника. Виявлено існування негативної динаміки фінансової стабільності еконо"
міки Республіки Казахстан, що пояснюється існуванням значних зовнішніх ризиків таких, як зниження
цін на енергоносії та економічні проблеми в торгівельних країнах"партнерах. Зроблено висновок про
необхідність заходів, щодо забезпечення фінансової стабільності казахстанської економіки в умовах
волатильності товарних ринків.
In article methodical approach to an assessment financial stability level of the Republic of Kazakhstan was
considered. It is noted that the concept of financial stability has various interpretations, which boils down to
financial stability as the absence of negative impacts on the economic system. Methodical approach to an
assessment of financial stability level which provides compliance of the model to criteria of scientific
knowledge, such as transparency, falsifiability and representativeness is offered. Methodical approach
assumes formation of system of indicators reflecting a state and dynamics of financial stability of the Republic
of Kazakhstan taking into account dependence of national economy on foreign markets, formation of statistical
information base of research, further there is a process of diversification of indicators, depending on their
influence on the level of financial stability and creation of an integrated indicator. Existence of the negative
dynamics of the Republic of Kazakhstan economy's financial stability is revealed, which is explained by
existence of considerable external risks, such as reduction of prices of energy carriers and economic problems
in the trade partner countries. The conclusion is drawn on need of actions for ensuring financial stability of
the Kazakhstan economy in the conditions of volatility of the commodity markets.

Ключові слова: фінансова стабільність, Казахстан, методичний підхід, інтегральний показник фінан
сової стабільності.
Key words: financial stability, Kazakhstan, methodical approach, integral index of financial stability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансова система Республіки Казахстан пройшла
довгий шлях становлення та розвитку. Світова фінан
сова криза 2008—2010 рр. хоча і сповільнила ріст ВВП
країни, проте, не призвела до його скорочення. Така
ситуація була пов'язана, в першу чергу з тим, що на світо
вих товарних ринках, насамперед, на ринках нафти та
газу, спостерігалась сприятлива зростаюча кон'юнкту
ра, що забезпечувала стабільність національної валю
ти, профіцитний платіжний баланс, доступність та до
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статність кредитних ресурсів в економіці. Однак, зміни
динаміки цін на світових товарних ринках у 2014—2015
рр. створили якісно нові умови для розвитку економіки
Республіки Казахстан, та актуалізували ризики для її
фінансової стабільності та безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями фінансової стабільності та стабільності
національних економіки займались провідні вітчизняні

Інвестиції: практика та досвід № 2/2016
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та зарубіжні науковці, серед яких виділяються роботи
А. Анікіна, В. Базилевича, Д. Даймонда, О. Дзюблюка,
Р. Дорнбуша, Г. Камінскі, П. Кругмана, С. Мочерного,
С. Фішера, М. Фрідмена, А. Шварца та ін. Досліджен
ням проблеми розвитку економіки Республіки Казах
стан, в більшості випадків, займались російські та ка
захстанські науковці, серед яких можна виділи праці
Аринова Е., Баймуратова У., Жаткамбаєва Е., Кенжегу
зіна М. та ін., головний акцент в роботах яких робився
на дослідження функціонування економіки Казахстану
в рамках регіональних інтеграційних об'єднань. Наукові
інтереси українських дослідників таких, як Р. Джангу
шин, О. Дьомін, М. Дорош, Р. Опімаха, були спрямовані
на дослідження сучасного стану та перспектив розвит
ку україноказахстанського економікосоціального
співробітництва в контексті інтеграції обох країн до гло
бальної економічної системи.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Формування нової кон'юнктури на світових сировин
них ринках створює негативний вплив, на стабільний
розвиток фінансового та реального секторів економі
ки, для країн з ринками, що формуються. Значна за
лежність від сировинних доходів і, як наслідок, сиро
винний драйвер економічного зростання, актуалізує
питання забезпечення стійкого розвитку економіки при
несприятливих цінах на енергоносії, а також забезпе
чення фінансової стабільності всієї економічної систе
ми при негативних цінових шоках.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розробці методичного підхо
ду до оцінки фінансової стабільності Республіки Казах
стан в умовах значної волатильності світових товарних
ринків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання забезпечення фінансової стабільності є
одним з ключових для поступального економічного роз
витку будьякої країни. Теоретичні розробки, щодо
змісту поняття "фінансова стабільність" демонструють
його складність та неоднозначність трактування. Так,
на думку спеціалістів з Банку Канади, визначають фінан
сову стабільність як ситуацію на фінансових ринках, яка
шкодить або загрожує економічній діяльності, фінан
сова стабільність — зворотне [1]. Ендрю Крокет, голо
ва форуму фінансової стабільності, говорить про те, що
фінансова нестабільність — це відсутність стабільності,
ситуації, в якій економічна діяльність знаходиться під
негативним впливом коливань цін фінансових активів
або нездатності фінансових установ виконувати свої
зобов'язання [2].
Спеціалісти Бундесбанку зазначають, що фінансо
ва стабільність описує стійкий стан, в якому фінансова
система ефективно виконує свої ключові економічні
функції, такі як розподіл ресурсів і скорочення ризику,
а також проведення платежів [3]. Майкл Фут відмічає,
що фінансова стабільність визначається: а) грошової
стабільністю; б) рівнем зайнятості населення, близьким
до природної норми зайнятості в економіці; в) довірою

ринкових гравців до фінансових установ і ринкам;
г) відсутністю відносних коливань цін на реальні або
фінансові активи [4]. Таким чином, з теоретичної точки
зору можемо говорити про те, що під фінансовою ста
більністю розуміється ситуація відсутності значних не
гативних впливів на економічну систему.
Економіка республіки Казахстан значно залежить
від коливань цін на товарних ринках, на які здійснюєть
ся основний національний експорт. Таким чином, через
ринкові механізми відбувається перетікання негативних
шоків з товарних ринків до фінансових, а отже, постає
проблема забезпечення такого стану фінансової систе
ми, яка могла б нівелювати падіння цін на товарних рин
ках, а також формування такої системи моніторингу
фінансової стабільності, яка б могла показувати нега
тивні зміни рівня фінансової стабільності.
Будьякий побудований методичний підхід до оцін
ки рівня фінансової стабільності Республіки Казахстан
повинен відповідати певному переліку критеріїв, а саме:
— транспарентності або відкритості, тобто вхідні
параметри, які включені в модель повинні бути взяті з
відкритих джерел;
— фальсифікованості або відповідати критерію
Поппера, тобто методологія розрахунку передбачає
відтворюваність і можливість бути спростованою при
рості емпіричних даних;
— репрезентативності — показник фінансової ста
більності повинен включати в себе необхідну і достат
ню кількість вхідних параметрів для адекватного відоб
раження стану об'єкту дослідження.
Запропоновано наступний методичний підхід до
оцінки рівня фінансової стабільності Республіки Казах
стан:
1) на першому етапі відбувається формування сис
теми показників, з урахуванням того факту, що еконо
міка країни значно залежить від ситуації на зовнішніх
товарних ринках;
2) наступним кроком є формування статичної ін
формаційної бази даних, де показники наведені в ди
наміці;
3) диверсифікація системи показників в залежності
від їх впливу на фінансову стабільність Республіки Ка
захстан;
4) розрахунок інтегральних індексів груп показників
фінансової стабільності;
5) побудова загального індексу фінансової стабіль
ності Республіки Казахстан.
У даному випадку, для характеристики фінансової
стабільності, було сформовано систему індикаторів, яка
включає наступні показники, а саме профіцит або де
фіцит грошових коштів (cash surplus/deficit); держав
ний борг у відсотках до ВВП (Central government debt);
сальдо рахунку поточних операцій (Current account
balance); загальний зовнішній борг (External debt
stocks); чистий приплив прямих іноземних інвестицій
(foreign direct investment, net inflows); валовий внут
рішній продукт у поточних цінах (DP (current US$)); річні
темпи зростання ВВП (GDP growth); ВВП на душу на
селення (GDP per capita); валове нагромадження % від
ВВП (Gross capital formation (% of GDP)); валові зао
щадження % від ВВП (Gross savings (% of GDP)); інфля
ція, дефлятор ВВП; загальна сума обслуговування бор
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гу у % від експорту товарів, послуг, первинних доходів
(total debt service); загальні резерви (Total reserves);
використання кредитів МВФ; відношення банківського
капіталу до активів (bank capital to assets ratio (%));
відношення проблемної банківської заборгованості до
загального обсягу кредитів (Bank nonperforming loans
to total gross loans); вимоги до центрального уряду
(Claims on central government); наданий внутрішній кре
дит, % до ВВП (Domestic credit provided by banking
sector); процентні спреди (interest rate spread); реаль
на процентна ставка (real interest rate); премія за ризик
по кредитуванню (risk premium on lending); загальна
вартість торгованих акцій % ВВП (stocks traded); рівень
безробіття (unemployment).
Таким чином, загальна кількість показників, які
включаються в методику оцінки фінансової стабільності
Казахстану складається з 25 показників, які характери
зують всі сфери фінансової стабільності країни.
Для здійснення подальшого аналізу та побудови
інтегральної оцінки фінансової стабільності країни не
обхідною умовою є співразмірність всіх вхідних даних.
Однак в існуючій статистичній базі зустрічаються як
відносні так і абсолютні змінні. Отже, постає питання
переходу від абсолютних величин до відносних. Дана
задача вирішується обранням універсального критерію
економічного розвитку, таким безперечним показником
є валовий внутрішній продукт. Оскільки всі абсолютні
вимірники розраховуються в поточних цінах, то для при
ведення їх до відносних показників необхідно викорис
товувати в ВВП розрахований також у поточних цінах.
Таким чином, формується статистична основа для
побудови інтегрального показника, яка включає в себе
наступні групи відносних параметрів:
— показники, що характеризують процес або яви
ща у відсотках до ВВП;
— показники, що показують частку явища в гене
ральній сукупності (відношення безнадійної заборгова
ності до всіх кредитів, відношення банківського капіта
лу до активів, безробіття та ін.);
— абсолютні відсоткові показники (процентний
спред, зростання ВВП та ін.).
Використання саме такої системи дозволяє прово
дити компаративістський аналіз показників, що є необ
хідною умовою для побудови інтегрального показника
фінансової стабільності Республіки Казахстан.
Наступний крок запропонованого алгоритму перед
бачає проведення класифікації існуючої системи показ
ників та виділення в ній наступних класів в залежності
від напряму дії показника:
— конструктивні — ріст яких позитивно впливає на
рівень фінансової стабільності країни і необхідно спри
яти їх подальшому росту;
— деструктивні — збільшення яких негативно відби
вається на фінансовій стабільності країни, і необхідні
кроки для їх зменшення;
— інтервальні — показники які повинні змінюватись
в певних інтервалах для того щоб чинити позитивний вплив
на фінансову стійкість — зменшуючи існуючі ризики, в
тому числі міжнародні, перевищення або зменшення інтер
вального значення призводить до росту та загострення
рівня ризику фінансової стабільності. Дані показники виз
начаються виходячи з їх економічної природи.
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Після проведення класифікації показників і розбит
тя їх на окремі класи наступним кроком є побудова інтег
рального індексу фінансової стабільності з урахуван
ням класу показника.
Для переводу будьякого показника в індекс мож
ливо скористатись наступною формулою:
X І − min( X )
IX =
(1),
max( X ) − min( X )
деXІ — показник, що характеризує рівень фінансо
вої стабільності країни;
ІХ — значення індексу показника Х, що змінюється
в інтервалі [0;1];
max (X) — максимальне значення показника по ге
неральній сукупності;
min (X) — мінімальне значення показника по гене
ральній сукупності.
Проте дана формула справедлива для конструктив
них показників ріст яких — позитивно відбивається на
рівні фінансової стабільності. Перехід до індексного
показника для деструктивних вимірників розраховуєть
ся за формулою:
max( X ) − X I
I XDestr =
(2),
max( X ) − min( X )
де I XDestr — індексне значення деструктивного по
казника;
XІ — показник, що характеризує рівень фінансової
стабільності країни;
max (X) — максимальне значення показника по ге
неральній сукупності;
min (X) — мінімальне значення показника по гене
ральній сукупності.
Таким чином, загальну формулу переходу до індек
сної величини можна записати наступним чином:
⎧ X І − min( X )
⎪ max( X ) − min( X ) , якщо X І конструктивний показник
⎪
IX = ⎨
⎪ max( X ) − X I , якщо X деструктивний показник
І
⎪⎩ max( X ) − min( X )

(3),

На наступному кроці здійснюється побудова
інтегрального показнику фінансової стабільності
для кожної з окремих груп показників. Для реалізації
даного етапу необхідно усереднити отримані резуль
тати за допомогою формули середньої арифметич
ної.
Далі відбувається згортка побудованих індексів
для кожного класу показників до інтегрального показ
ника, який характеризує рівень фінансової стабіль
ності.
Даний індекс є середнім геометричним індексів для
кожного з класів показників і розраховується за наступ
ною формулою:

R = 3 R K × R D × R In

(4),
деR — інтегральна оцінка фінансової стабільності
для країни.
Використання даного методичного підходу з вико
ристанням статистичної інформації МВФ, Національно
го банку Республіки Казахстан, Комітету статистики
Респубілки Казахстан [5; 6], дозволило отримати на
ступні результати рівня фінансової стабільності Респуб
ліки Казахстан у 2008—2015 р.
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Таблиця 1. Фінансова стабільність Республіки
Казахстан у 2008—2015 р.
Рік

Інтегральний
показник фінансової
стабільності

Річна
зміна,%

2008

0,5531

-

2009

0,5231

-5,42%

2010

0,6325

20,91%

2011

0,6865

8,54%

2012

0,6873

0,12%

2013

0,6886

0,19%

2014

0,6025

-12,50%

2015*

0,5565

-7,63%

Джерело: розроблено автором.

Таким чином, спостерігається деяке погіршення по
казників фінансової стабільності Республіки Казахстан,
що, пов'язане з наступними факторами:
— поперше, значна волатильність цін на товарних
ринках, насамперед світових ринках енергоносіїв, що в
свою чергу призводить до підвищення ризиків платіж
ного балансу;
— подруге, значні економічні зв'язки Республіки
Казахстан та Російської Федерації. Ризики, які виходять
з Російської Федерації — найбільшого торгового парт
нера і учасники Митного союзу і Єдиного економічного
простору, пов'язані з введеними проти неї санкціями,
значними коливаннями курсу російського рубля і в ціло
му погіршенням економічної ситуації в російській еко
номіці, посилювалися різким і масштабним зниженням
світових цін на нафту;
— потретє, економічне зростання Казахстану в
2014—2015 рр. склалось на мінімальному рівні за остан
ні 5 років, а очікування на 2016 р. пов'язані з подаль
шим його уповільненням. На тлі інших країн — учасниць
Євразійського економічного союзу Казахстан демонст
рує більш високі показники, тим не менш, практично
весь приріст забезпечується виробництвом послуг, тоді
як внесок виробництва товарів у зростання ВВП, на
відміну від партнерів по ЄАЕС, залишається незначним.
Зберігається модель фінансування економічного зрос
тання за рахунок власних коштів підприємств та коштів
державного бюджету.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у дослідженні запропонована модель
оцінки рівня фінансової стабільності, що окрім інших
економічних показників, включає в себе параметри, які
відображають залежність економіки Казахстану від
кон'юнктури зовнішніх товарних ринків. Запропонова
на модель дозволяє оцінити стан фінансової стабіль
ності країни, виокремити дестабілізуючі та стимулюючі
фактори економічного розвитку. Виявлено поступове
погіршення рівня фінансової стабільності казахстансь
кої економіки, що пов'язане не тільки з шоками цін на
основних товарних ринках, але і економічними пробле
мами у найбільшого торгівельного партнера, яким є
Російська Федерація. Все це призводить до поступово
го зниження темпів економічного зростання Казахста

ну, що ще більше створює негативний тиск на рівень
фінансової стабільності. А отже, проблема протидії
зовнішнім ризикам фінансовій стабільності для Респуб
ліки Казахстан є актуальною та потребує подальшого
дослідження.
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SIMULATION MODELING OF ECONOMIC SYSTEMS: SOFTWARE TOOLS AND AREAS OF
IMPROVEMENT
З метою врахування впливу чинників макрооточення на значення попиту на карткові послуги у статті
розглядаються методичні підходи до оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розра"
хунків, що засновані на використанні нейронних мереж, на входи даної моделі подаються не тільки еле"
менти економіко"математичної моделі, а й значення доходу комерційного банку від використання систе"
ми безготівкових карткових розрахунків та значення попиту на БПК дебетової і кредитної схеми обслуго"
вування. Дана модель дозволить визначити елемент діяльності комерційного банку, який досить сильно
підпадає під вплив макрооточення.
Для зниження рівня інформаційної невизначеності при прийнятті рішень щодо діяльності комерційного
банку на ринку карткових платіжних інструментів у статті обгрунтовано доцільність застосування си"
туаційного підходу до управління попитом на карткові послуги.
The article considers methodical approaches to evaluating the effectiveness of cashless card payments in
order to take into account influencing macro factors. These methodical approaches are based on the use of
neural networks; to the inputs of the model serves not only elements of economic and mathematical models,
but the value of income of commercial bank from the use of cashless card payments and values of demand BOD
debit and credit scheme of service. This model will determine the element of the commercial bank, which is
pretty much influenced by macro.
To lower information uncertainty in decision making on the commercial bank market card payment instruments
in the article the feasibility of situational approach to management of demand for card services is justified.

Ключові слова: система безготівкових карткових розрахунків, ринок карткових платіжних інстру
ментів, економікоматематичне моделювання, попит на карткові послуги, базові тарифні параметри,
інформаційна невизначеність.
Key words: system of noncash cardtable settlements, market of pay instruments, economicmathematical
design, demand on cardtable services, base tariff parameters, informative vagueness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Спрямування до процесу європейської та світової
інтеграції, обране Україною, зумовлює, насамперед,
орієнтацію на показники діяльності розвинутих світо
вих ринків карткових платіжних інструментів та розроб
ку державних програм щодо поширення безготівкових
розрахунків з використанням спеціальних засобів.
Однак державний курс на розбудову системи без
готівкових карткових розрахунків, з одного боку,
відкрив нові перспективи фінансового обслуговування
клієнтів і відповідно розширив можливості отримання
банківського прибутку за рахунок комісійних від опе
рацій з картками, збільшення кількості клієнтів шляхом
надання послуг нового типу, зменшення витрат на об
слуговування готівкового обігу тощо, а з іншого —
сформував проблеми на ринку карткових платіжних
інструментів стосовно попиту на карткові послуги ко
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мерційного банку в умовах невизначеності та мінливості
зовнішнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання аналізу стану й визначення перспектив роз
витку ринку карткових платіжних інструментів розкрито в
працях: О. Андрєєва, В. Бєлошапки, А. Братута, З. Ва
сильченко та А. Демешко, М. Іванова, В. Кравця, О. Гри
зова, Н. Шульги, А. Поддерьогіна, Т. Рубанової, А. Сав
ченко, В. Усоскіна, С. Шишова, П. Тулуб'єва, Ю. Вся
ких, Л. Бистрова, О. Дубілета, В. Харченко, Л. Романен
ко; моделювання якості послуг досліджували В. Зей
тамл, А. Паразьюраман, Л. Беррі, В. Васильєв; серед
досліджень, які присвячені моделюванню економічних
систем, можна виділити праці В. Порохні, Л. Сергєєвої,
Р. Лепи, Т. Клебанової, С. Рамазанова, Н. Максишко, А. Ба
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курової, Є. Терехова, Р. Прокопенко, О.
Захарової, Н. Єгорової.
Аналіз наукових праць дав змогу
дійти висновку, що проблемам моделю
вання попиту на карткові послуги комер
ційного банку не приділялося достатньо
уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Процес взаємовідносин суб'єктів рин
ку карткових платіжних інструментів зна
ходиться під постійних впливом елементів
макрооточення, що досить його усклад
нює. Саме складні умови діяльності комер
ційного банку на досліджуваному ринку
спонукають його не лише до ретельного
аналізу власного економічного потенціалу
та інших суб'єктів (банків — конкурентів і
власних партнерів), а й до розробки еко
номікоматематичної моделі попиту на кар
Рис. 1. Структурна схема побудови нейронної мережі
ткові послуги, яка б була стійка до значних
Тому дану рекурентну мережу можна розглядати як
змін середовища, в якому відбувається даний процес.
Враховуючи необхідність урахування впливу чин модель нелінійної авторегресії з зовнішніми входами.
Загальний математичний вираз моделі NARX мож
ників макросередовища на значення попиту на карткові
послуги комерційного банку, прийнято рішення прове на представити наступним чином [4]:
сти прогнозування досліджуваного показника із залу yˆ(n + 1) = F(y(n),K, y(n− q + 1),u(n),K,u(n− q + 1)) (1),
ченням нейронної мережі, на входи якої подавалися б
де ŷ(n +1) — вихід моделі;
не тільки елементи економікоматематичної моделі, а й
u(n),u(n− 1),K,u(n− q + 1) — поточне та попереднє
значення попиту при відповідних значеннях базових та значення вхідного сигналу, які представляють мережі,
рифних параметрів, тобто нелінійної авторегресійної що мають зовнішнє походження;
моделі із зовнішніми входами (NARX).
y(n),y(n− 1),K, y(n− q + 1) — значення вихідного
сигналу в попередні моменти часу, від яких залежить
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
вихід моделі y(n+ 1).
ДОСЛІДЖЕННЯ
Оскільки однією з важливих особливостей нейрон
Типовий алгоритм прогнозування, який здійснюєть
ся з використанням нейронної мережі можна предста ної мережі є здібність до узагальнення отриманих знань,
то нейронна мережа виконує тренування на деякій мно
вити наступним чином [1, с. 87].
Для визначення впливу факторів мікро та макроото жині навчальних вибірок, при цьому вона генерує очі
чення на досліджувані показники діяльності комерційно кувані результати при поданні на її вхід даних, що відно
го банку на ринку карткових платіжних інструментів: до сяться до тієї ж самої множини, але які не брали участь
ход від використання системи безготівкових карткових у процесі навчання [5, с. 208].
Особливість розподілу вхідних та вихідних даних на
розрахунків, попит на БПК дебетової та кредитової схем
обслуговування, нами буде використовуватися нелінійна навчальну, тестову та контрольну підмножини полягає
авторегресійна модель з зовнішніми входами (NARX) [2]. в наступному: " Множина даних, на якій вважається
На рисунку 2 показана архітектура узагальненої ре істинним деяке правило R′, розбите на підмножини L′ і
курентної мережі [3, с. 204 — 225 , яка побудована на G′, при цьому в складі L′, в свою чергу, можна виділити
базі багатошарового персептрону. Ця модель має єди відповідну підмножину контрольних даних V ′, які вико
ний вхід, який буде пристосовуватися до пам'яті на лініях ристовуються для верифікації ступеня навчання мережі.
затримки, що складаються з q елементів. Дана модель Навчання проводиться на даних, які входять до складу
має єдиний вихід u(n), який замкнений на вхід y(n+ 1) підмножини L′. Властивість віддзеркалювання мережею
через пам'ять на лініях затримки, яка також складаєть елементів L′ може вважатися показником ступеня нако
ся з q елементів. Вміст цих двох блоків пам'яті викорис пичення навчальних даних, тоді як властивість розпіз
навання даних, що входять до множини G′ і не викорис
товується для живлення вхідного шару персептрону.
Вектор сигналу, що подається на вхід персептрону, таних для навчання, характеризує її можливість гене
ралізації знань. Дані, які входять як в L′, так і в G′, по
складається з даних, до складу яких входять:
винні бути типовими елементами множини R′. В на
Поточне та попередні значення вхідного сигналу:
вчальній підмножині не повинно бути унікальних даних,
u(n),u(n− 1),K,u(n− q + 1) які представляють межі, що властивості яких відрізняються від очікуваних (типових)
мають зовнішнє походження;
значень" [5, с. 148].
Значення вихідного сигналу y(n),y(n− 1),K, y(n− q + 1)
У процесі підбору навчальних даних важливу роль
в попередні моменти часу, від яких залежить вихід мо відіграє інформація щодо кількості областей, за якими
делі y(n+ 1).
розподілені ці дані [5, с. 162—165].
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Якщо максимальну кількість областей, на які

N ′′ — мірний простір розподіляється n′′ гіперпло

щинами, позначити R′′(n′′, N′′), то
N ′′

R′′(n′′, N ′′) = ∑ Cin′′′′

i =0
n ′′!
⎧
n ′′ ⎪ i ′′ ⋅ (n ′′ − i ′′)! для n ′′ ≥ i ′′
C i ′′ = ⎨
⎪0 для n ′′ < i ′′
⎩

(2),

(3).

А якщо задача, яка підлягає розв'язанню, скла
дається з m ′′ класів даних, то підбір мінімальної
кількості нейронів повинен виконуватися таким чи
ном, щоб одночасно виконувалися наступні вимоги:
(4).
R′′(n′′, N ′′) ≥ m′′ і R′′(n′′ - 1,N′′) < m′′
Визначення кількості нейронів в кожному з
шарів нейронної мережі дозволяє не тільки визна
чити кількість областей, але й кількість сегментів
гіперплощин, які обмежують ці області. Слід заз
начити, що оцінювання кількості сегментів гіперп
лощин досить важливе для визначення обсягу мно
Рис. 2. Архітектура моделі нелінійної авторегресії
жини навчальної вибірки.
з зовнішніми входами (NARX)
Згідно з твердженням теореми Колмогорова
— локальної оптимізації з розрахунком оцінок гра
АрнольдаХехтНільсена можна визначити необхідну
кількість синаптичних ваг Lw в багатошаровій мережі дієнту;
— локальної оптимізації з розрахунком часткових
[6, с. 302—308]:
похідних
першого та другого порядку;
′
′
′
m ⋅N
⎛N
⎞
≤ Lw ≤ m′ ⋅ ⎜ + 1⎟ ⋅ (n′ + m′ + 1) + m′ (5),
— стохастичної оптимізації;
1 + log2 N ′
⎝ m′ ⎠
— глобальної оптимізації.
де n ′ — розмірність вхідного сигналу;
Але стохастичні алгоритми потребують досить ве
m′ — розмірність вихідного сигналу;
ликої кількості кроків навчання, а в алгоритмах глобаль
ної оптимізації при відсутності апріорної інформації
N ′ — число елементів навчальної вибірки.
А кількість нейронів в прихованих шарах L′′ можна щодо характеру цільової функції експоненційно зрос
тає важкість перебору із зростанням розмірності задачі,
визначити наступним чином:
яка розв'язується. Метод спряжених градієнтів дуже
Lw
L′′ =
(6),
чутливий до точності обчислень. У методі, який врахо
n′ + m′
де L′′ — кількість нейронів в прихованих шарах ней вує напрям антиградієнта та методі, що включає розра
хунок матриці Гессе на декількох кроках алгоритму,
ронної мережі.
Після визначення архітектури нейронної мережі ви також зростає кількість додаткових змінних, а це ус
конується процес ініціалізації мережі та попередня об кладнює їх використання для навчання нейронних ме
робка даних. Ініціалізація мережі здійснюється за до реж великих розмірів. Тому для пошуку оптимуму фун
помогою функцій ініціалізації, кожна з яких має власне кціонала якості в багатошарових мережах досить часто
ім'я та привласнює відповідні значення елементам мат використовують метод ГауссаНьютона та метод Левен
риці ваг і компонентам вектору зміщення кожного шару. бергаМарквардта. Але метод ЛевенбергаМарквардта
Перед процесом навчання нейронної мережі вико виступає комбінацією простого градієнтного методу та
нують нормалізацію вхідних векторів, що дозволить
перетворити їх в одиничні вектори у відповідності з на
ступними виразом:
y(n′)
*
u(n′)
, y(n′) =
(7),
u(n′)* =
2
2
′
u12 + K + un′2
y1 + K + yn
де u( n ′)* та y( n ′)* — нормалізовані поточні значення
вхідного та вихідного сигналів.
Визначення сигналу похибки e(n′ + 1)відбувається
шляхом віднімання оцінки yˆ(n′ + 1) від y(n′ + 1).Для змен
шення даного значення необхідно досить точно підібра
ти метод навчання нейронної мережі, тобто метод оп
тимізації функціонала якості.
Для розв'язання задач оптимізації при навчанні нейрон
них мереж можуть бути використанні наступні методи:
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Рис. 3. Ілюстрація розподілу даних,
який відповідає правилу R′, на навчальну L′,
тестову G′ та контрольну V ′ підмножини
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метода ГауссаНьютона, що дозволило позбутись
їхніх основних недоліків.
Формальну оцінку ступеня навчання нейронної
мережі можна виконати за допомогою функції по
милок, на основі показників якої роблять висновки
щодо якості налагодження мережі для вирішення
встановленої задачі. Тобто функції помилок висту
пають критерієм якості процесу навчання нейронної
мережі. Досить часто використовують наступні кри
терії якості: сума квадратів відхилень, середня квад
ратична похибка ( MSE), комбінована похибка, серед
ня абсолютна похибка (MAE).
Слід зазначити, що середня квадратична похиб
ка навчальної вибірки не повинна перевищувати її
значення для тестової.
У роботі [7, с. 245] автор наголошує, що показ
ники кореня з середньоквадратичної похибки
(RMSE) та середньої абсолютної похибки у відсот
ках (MAPE ) дозволяють визначити загальний рівень
адекватності моделі:
RMSE, MAPE
Менше 10%
10% - 20%
20% - 40%
40% - 50%
Більше 50%

Рис. 4. Ілюстрація способу створення нейронною
мережею гіперплощин та областей даних

Точність прогнозу
Висока
Добра
Задовільна
Погана
Незадовільна

Нейромережева модель попиту на карткові послуги
припускає повну детермінованість усіх її елементів, які
характеризують діяльність комерційного банку на ринку
карткових платіжних інструментів України, але викорис
тання науковотехнічного потенціалу та невизначеність
ситуації на досліджуваному ринку, що породжує інфор
маційну невизначеність, обумовлює необхідність розроб
ки нечіткої моделі попиту на основі теорії нечіткої логіки.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток ринку карткових платіжних інструментів в
умовах нестабільності нормативноправової бази, еконо
мічної ситуації, відсутність одностайної думки банківсь
ких аналітиків щодо динаміки значень базових тарифних
параметрів та множина інших чинників призводить до
інформаційної невизначеності показників, які характери
зують попит на карткові послуги комерційного банку. Все
це викликає необхідність використання відповідного ма
тематичного апарату, який забезпечить врахування спе
цифіки інформаційного відображення досліджуваного
процесу при визначенні його ефективності.
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ВЛИЯНИЕ ВСЕМИРНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТЕНДЕНЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЦЕПИ ПОСТАВОК
V. Shkatula,
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THE IMPACT OF WORLD ECONOMIC TRENDS ON THE GLOBAL SUPPLY CHAIN
В статье рассмотрено влияние экономических факторов и процессов на формирование гло"
бальной и национальной цепей поставок. Определены характерные признаки отдельных ви"
дов цепочек поставок. Рассмотрены их составляющие уровни. Выделена роль функциониро"
вания транснацильнальных компаний как ключевого момента нивелирования границ государств
и международных сообществ. Рассмотрена роль "всемирной паутины" как составной части
глобальной цепочки поставок. Выделена роль таможенных администраций в безопасности
международных товаропотоков в условиях трансформирования процедур таможенного конт"
роля. Рассмотрена роль Украины в формировании глобальной и национальной цепи поставок.
Проанализировано состояние национальной цепи поставок, выделены ее ключевые пробле"
мы в связи с усилением процессов интегрирования нашей страны в мировую экономику. Пред"
ложены пути решения и повышения эффективности работы таможенных органов Украины в
связи с увеличением участия страны в глобальных торговых потоках.
In this paper, the influence of economic factors and processes on the global and national supply
chains. Characteristic features of individual types of supply chains. Considered their constituent
levels. The role of the functioning transnationally companies as the key point of the leveling of
boundaries of States and the international community. Discusses the role of the world wide web as
part of the global supply chain. The role of customs administrations in the security of international
trade flows in the conditions of transformation of the customs control procedures. Discusses the
role of Ukraine in shaping the global and national supply chains. It analyses the state of national
supply chains, highlighted its key challenges in connection with strengthening of processes of
integration of our country into the world economy. Suggested solutions and increase the efficiency
of customs bodies of Ukraine in connection with the increase of the country's participation in global
trade flows.
Ключевые слова: глобальная цепочка поставок, национальная цепочка поставок, внешнеэкономичес
кая деятельность, интернет, таможня.
Key words: global supply chain, the national supply chain, foreign economic activity, online, custom.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В третьем тысячелетии международная торговля харак
теризуется постоянным увеличением: объемов товаропото
ков, количества логистических операторов, участников
внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), ростом
транспортной инфраструктуры; образованием цепей поста
вок. В связи с этим растут риски, связанные с внешней тор
говлей, поэтому от руководства стран, глобализация тре
бует с одной стороны — пристального внимания к безо
пасности международных товаропотоков, а с другой сто
роны — обеспечения их оптимальности и непрерывности.
Проблема исследований по повышению эффективности
глобальных цепей поставок (далее ГЦП) лежит в плоскости
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взаимодействия институциональных механизмов между та
моженными администрациями и субъектами ВЭД.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Несмотря на существование фундаментальных оте
чественных и зарубежных научных трудов С. Свирид
ко, Г. Плахуты, В. Сергеева, Н. Васильцева, М. Белла,
С. Хосеинлу, В. Кантурской в отраслях логистики и воп
росах относительно цепей поставок товаров, следует
отметить, что некоторые проблемные аспекты станов
ления и развития национальной цепи поставок, как и
роли отечественной таможни в ее функционировании
требуют дальнейшего исследования.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика глобальной
и национальной цепей поставок товаров

Такие процессы на региональных и
глобальных уровнях трансформирова
ли страну происхождения товара с
Характерный
Глобальная цепь
Национальная цепь
"Made in Ncountry" на "Made in the
признак
поставки товаров
поставки товаров
World".
Функциональный
Длительный период (за счет
Среднесрочный или незначительный
цикл
расстояния; большего количества период (ограничение по территории
При подобных условиях существу
посредников, сочетание
страны; ограниченное количество
ющие
потоки поставок составляющих
большего количества видов
посредников; однородность
конечных товаров образовали между
транспорта)
транспорта)
Сложность цепи
Существенная сложность (за счет Умеренная сложность (за счет
народные сети:
разнообразия единиц хранения
однородности единиц хранения
— глобальную цепь поставок;
товаров; большего количества
товаров; незначительного количества
— глобальную стоимостную цепь (
документов; неоднородности
документов; однородности состояния
состояния логистических систем логистических систем участников
далее ГСП).
стран-участников сети)
сети)
Эти новообразованные последова
Требования к
Повышенные требования (за счет Умеренное требование (за счет
тельности
передвижения товаропото
информационным
протяженности каналов связи,
ограничения протяженности каналов
ков характеризуются исключительной
системам
устранение полиязычности;
связи ограниченной территорией
необходимости поддержания
страны; одноязычие)
синергичностью, поскольку товары при
гибкости цепочки логистической
их изготовлении и реализации проходят
системы)
через взаимосвязанные производ
Глобальные
Имеющиеся глобальные
Отсутствуют
ственные этапы, но изготовлены на
союзы
логистические;
предприятиях разных стран. Роль
производственные;
маркетинговые и т.д.
странучастников ВЭД трансформиру
Источник: составлено автором.
ется в своеобразные звенья ГЦП и ГСП,
а товары за счёт использования "ноу
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
хау" все меньше привязаны к границам стран. Кроме
Учитывая научную и практическую важность вы того, на формирование и характер глобальной цепи
бранной темы, опираясь на исследования и резуль поставок будут оказывать влияние: существующие раз
таты изучения ее отдельных аспектов в научной лите личия коммерческих и регулирующих норм контраген
ратуре, целью данной статьи является рассмотрение тов; условия поставки; использование значительного ко
влияния мировой экономики на формирование гло личества субподрядных договоров.
бальной и национальной цепей поставок в Украине,
Следует отметить, что в ГЦП и ГСП как определён
определение роли таможенных органов в этих про ное звено активно интегрируется "всемирная паутина".
цессах.
Интенсивный рост информационных технологий суще
ственно способствовал улучшению обслуживания цепей
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
международной торговли. Наиболее характерными для
ИССЛЕДОВАНИЯ
электронной торговли является продажа художествен
Большинство научных изысканий определяют меж ных и медиа услуг, результатов научных разработок,
дународную среду и глобальную цепь поставок товаров телекоммуникационного доступа и товаров медицины.
как мало изученные и сложные явления. Изза своей Этот сектор сегодня занимает до 10% мирового това
изменчивой природы международная среда создает рооборота. Особенность "Интернета" в том, что он при
циклические видоизменения проблем, которые не име меняем к схеме торговли — "бизнесбизнес", так и схе
ют немедленного единовременного решения и, поэто ме — "бизнеспокупатель".
му последние часто остаются, нерешенными в течение
В количественном измерении ГЦП составляет око
определенного промежутка времени. Причины неопре ло 60% всех мировых экспортноимпортных операций.
деленности глобальной цепи поставок кроются в самой
ее природе, а также в сходствах и отличиях нацио Таблица 2. Составляющие уровня глобальной
цепи поставки товаров
нальных сетей (табл.1).
ГЦП и ее составляющие уровни образованы соче
№
Уровни цепи
танием большого количества национальных цепей по
Сфера интересов
п/п
поставки товаров
ставки товаров (табл. 2).
1
Микроуровень
Объясняет сеть
Изменения глобальной экономики вызваны эволю
поставок товаров в
ционированием мировых производственных процессов,
рамках конкретного
б
ВЭД
которые нашли свое отражение и в механизме внешней
2
Мезауровень
Определяет
цепи
поставок в пределах
торговли. Функционирование транснациональных ком
отдельной отрасли
паний, с их вертикальной структурой производства, ис
3
Макроуровень
Объясняет поставки в
пользование ими элементов аутсорсинга, обеспечило
рамках национального
фрагментацию производственных процессов, а именно:
хозяйства
разработку, изготовление, дистрибуцию конечного из
4
Региональный
Определяет цепочку
делия. Важно, что отныне специализация государства
уровень
поставок в пределах
части света
не основывается на сплошном равновесии его сравни
5
Глобальный
Объясняет сеть
тельных преимуществ. На смену ему пришли сравнитель
уровень
поставок во всем мире
ные преимущества "целей" (объединённый симбиоз от
ражения товаров и услуг).
Источник: составлено автором.
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Таблица 3. Динамика показателей интегрирования Украины в глобальную цепь поставок
Показатели
Товарооборот, млрд дол. США
Грузооборот, млн/км
Количество стран партнеров, ед.
Количество пользователей интернета, млн чел.
Показатель логистической эффективности

2010
112,1
404572,9
217
10,978
2,57

Год
2012
153,5
394648,1
230
15,159
2,85

2014
108,2
335151,7
217
18,541
2,98

Отклонение,
%
-3,4
-17,1
+68,8
15,95

Источник: [3; 4].

Таблица 4. Динамика показателя
логистической эффективности
Страна
Германия
Франция
Польша
Украина
Россия
Белоруссия

2010
4,11
3,84
3,44
2,57
2,61
2,61

Год
2012
4,03
3,85
3,43
2,85
2,58
2,61

2014
4,12
3,85
3,49
2,98
2,69
2,64

Отклонение,
2014/2010, (+/-)
+0,01
+0,01
+0,05
+0,41
+0,08
+0,03

Источник: [3].

Географически можно выделить три развитых потока
передвижения товаров: Европейский, СевероАтланти
ческий и ЮгоТихоокеанский. Меньше к ГЦП привлече
ны страны Латинской Америки и Африки [1].
Украина за своим геоположением принадлежит к
Европейскому потоку передвижения товаров. Террито
рией государства проходят четыре из десяти междуна
родных транспортных коридоров общеевропейской
сети и два из пяти евразийских транспортных коридо
ров [2]. Страна активно интегрируется в ГЦП и развива
ет собственную национальную цепь поставок (далее
НЦП), что подтверждает динамика показателей (табл.
3).
Прирост показателя логистической эффективно
сти НЦП (LPI) в 2014 году по сравнению с 2010 годом
составил +0,41 пунктов, что свидетельствует о повы
шение эффективности существующих цепей поставок.
По этому показателю Украина отстает от Германии
(лидера логистической эффективности) на 1,14 пун
ктов, Польши на 0,51 пункт, хотя опережает Россию
на 0,29 пунктов, Белоруссию на 0,34 пунктов (табл.
4).
На развитие ГЦП и НЦП в Украине повлияла работа
ТНК, за счет более активного привлечения страны к про
цессам фрагментации международных технологических
циклов. Не последнюю роль в процессе развития и ста
новления НЦП играют иностранные государства: в боль
шинстве случаев, цепи поставок представляют собой
интернациональные логистические коридоры, которые
проходят по территории нескольких государств, поэто
му для их полноценного функционирования нужна сан
кция не только украинской стороны, но и других стран
участниц ГЦП.
Поскольку иностранные государства также высту
пают участниками НЦП, то с целью повышения ее эф
фективности необходима унификация максимального
числа таможенных процедур. Развитие ГЦП в мировом
таможенном регулировании сместило акцент — с мер
тарифного на меры нетарифного регулирования. Поэто
му вышеуказанные факторы актуализируют вопросы
экономической и таможенной безопасности стран в т.ч.
Украины, и требуют усовершенствования работы тамо
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женных органов, повышения профессионализма инс
пекторского состава.
Несмотря на тот факт, что в Украине идет пере
стройка инфраструктуры международных транспорт
ных коридоров, в отечественном законодательстве до
сих пор нет определения дефиниций "цепь поставок",
"национальная цепь поставок", "глобальная цепь поста
вок".
Поэтому "цепь поставок" можно определить как
последовательность бизнеспроцессов (проектирова
ние, обслуживание, производство, торговлю, сбыт, ди
стрибуция, менеджмент ресурсов, сопутствующий сер
вис), нужных для удовлетворения спроса на товары или
услуги — от первоначального момента приобретения
исходного сырья или информации до доставки конеч
ному потребителю.
Исходя из этого национальная цепочка поставок —
часть конкретного международного транспортного ко
ридора, созданная в соответствии с законом государ
стваучастника глобальной цепи поставок и располо
женная на его территории. Глобальную цепь поставок
следует рассматривать как объединённую систему на
циональных логистических коридоров, которая являет
ся частью международной транспортной мультимодаль
ной системы, основаная на международном праве и
охватывающая виды транспорта, предопределённые
договоренностями.
Для того чтобы выступить в качестве регулятора
международного права, национальные контролирую
щие органы должны обладать определёнными харак
теристиками такими, как: внешняя обособленность; пер
сонификация (возможность выступать в международ
ных отношениях как единое лицо); способность выра
батывать, выражать и реализовывать автономную волю;
принимать участие в принятии норм международного
права и действовать в соответствии с этими нормами. В
том числе: имея и право "принимать обязанности", вы
текающие из международноправовых норм; быть кол
лективными образованиями; обладать способностью
участвовать в разработке и принятии международно
правовых норм [5, с. 50]. Таможни должны владеть меж
дународной правовой субъективностью: правом высту
пать на международной арене от своего имени; правом
вступать в отношения с другими субъектами междуна
родного права; правом участвовать в создании норм
права; как субъект подпадать под действие норм меж
дународного права; быть признанным субъектом в ка
честве такового другими субъектами международного
права [6, с. 93].
Как верно утверждает Таран Л. В., полнота право
вого регулирования невозможна без установления его
инструментария, то есть принципов реализации объек
тивной действительности, определённого сообщения
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разрешений, велений и запретов, образующих содер
жание любого правового режима [7, с. 96]. Детальный
анализ признаков цепи поставки, этапов ее создания и
действующего законодательства позволяет утверждать,
что правовым инструментарием являются: льготы, га
рантии, государственная поддержка, юридическая от
ветственность, система запретов и ограничений.
Для полной реализации потенциала Украины как
звена ГЦП и повышения эффективности своей работы
ГФСУ должна учитывать, что гармонизация стандартов
на мировом уровне способствует уменьшению техноло
гических, коммерческих расходов и одновременно за
метно повышает масштабы международной торговли,
дополнительно ускоряет ее развитие, поэтому неодно
значно влияет на таможенную стоимость товаров как
базу налогообложения. Рост объёмов товаропотоков
увеличивает нагрузку на инспекторский состав и суще
ственно повышает риски правонарушений.
Иной причиной принятия соответствующих мер есть
цель нивелирования последствий от внедрения нацио
нальных стандартов как атрибутов нетарифных мер
регулирования товарных потоков. Как правило, соблю
дения связанные со стандартами и специфическими тре
бованиями приводит к 10% повышению стоимости им
портируемых товаров. Больше всего от последствий
такой практики страдают малые и средние предприя
тия, поэтому повышаются вероятные риски относитель
но нарушений этими субъектами ВЕД [1].

шений при разработке современных договоров о сво
бодной торговле.
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REGULATION NATIONAL ECONOMY FOR GREENING PRODUCTION
З метою розвитку маловідхідних і безвідхідних технологій та формування нових високотех"
нологічних видів економічної діяльності (ВЕД) досліджено національну економіку як цілісний
господарський механізм за допомогою нечіткого кластеризування ВЕД (метод нечітких С"се"
редніх). Розроблено метод вибору на рівні національної економіки такого типу системи дер"
жавного регулювання техногенним навантаженням виробництва, який даватиме змогу мінімізу"
вати техногенні збитки, а також формувати ефективні заходи щодо зменшення забруднення
довкілля, покращення здоров'я та тривалості життя населення.
The problem of effective management of national economy requires solving problems of rational
nature management, finding effective environmental measures and methods for determining their
economic efficiency at the level of economic activity. Solving these problems involves not only creating
a favorable environment for greening production and implementation of the policy of "green"
economy, but also the formation of new government regulation of man"made losses at the macro
level. Of particular relevance is the problem of construction method of choice at the macro level
system of state regulation of man"made losses on the basis of which it will be possible to form effective
measures to reduce pollution, improve health and life expectancy.
The paper explored ways greening production at the level of the national economy through the
development of existing systems of state regulation of man"made damage. As a result of analyzing
the structure of economic activities of the national economy and their impact on the environment
and the population of Ukraine by the method of fuzzy klasteryzuvannya was to develop a method of
choosing the type of system of regulation according to the level of anthropogenic impact of production
on the environment and the population of Ukraine, as well as selected set of tools and levers of state
regulation, it is appropriate to include in the proposed types of systems.
Based on the studies and received your results, we recommend to include a mechanism of state
regulation of man"made damage of the system elements method selection system of state regulation
of man"made losses, which will improve the effectiveness of state regulation methods, along with
the management of all resource and information flows at national level. In order to develop
malovidhidnyh and waste"free technologies and the development of new high"tech economic
activities studied national economy as a whole economic mechanism using fuzzy klasteryzuvannya
economic activities (method fuzzy C"means). The method of selecting the national economy at this
type of system of state regulation of production technogenic load, which will give opportunity to
minimize man"made damage and set up effective measures to reduce pollution, improve health and
life expectancy.
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Thus, the introduction of a mechanism of state regulation of man"made losses proposed method
of his choice, taking into account features clusters of economic activities make it possible to
significantly increase the effectiveness of management decisions on the development of the national
economy, modernizing the structure of its economic activity and reconstruction of industrial objects
of potential man"made threat to the environment and society to improve the quality of life and improve
the environment.
Ключові слова: техногенне навантаження, державне регулювання, техногенні збитки, екологізація
виробництва, політика "зеленої" економіки.
Key words: human impacts, government regulation, technological losses greening production policy of "green"
economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема ефективного управління національним гос
подарством потребує вирішення проблем управління ра
ціональним природокористуванням, пошуку результатив
них природоохоронних заходів та методів визначення їх
економічної ефективності на рівні ВЕД. Вирішення цих
проблем передбачає не тільки формування сприятливо
го середовища для екологізації виробництва і запровад
ження політики "зеленої" економіки, а й формування
нових систем державного регулювання техногенних
збитків на макрорівні. Особливої актуальності набуває
проблема побудови методу вибору на макрорівні систе
ми державного регулювання техногенних збитків, на ос
нові якої і можна буде формувати ефективні заходи щодо
зменшення забруднення довкілля, покращення здоров'я
та тривалості життя населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Підвалини прийняття ефективних управлінських рішень
в національній економіці заклали видатні українські вчені:
О.М. Алимов, О.Ф. Балацький, Б.В. Буркинський, О.Є. Кузь
мін, Л.Г. Мельник, В.В. Микитенко, Ю.Ю. Туниця та ін. На
ціональне господарство потребує цілісного господарсько
го механізму, спрямованого на розвиток у кожному ВЕД
маловідхідних та безвідхідних технологій, нових високотех
нологічних ВЕД, загальної методології формування цілісно
го механізму якого покищо не створено.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є пошук шляхів екологізації вироб
ництва на рівні всієї національної економіки та розви
ток відповідних систем державного регулювання техно
генних збитків, що зумовило формулювання таких зав
дань: 1) аналізування структури ВЕД національного гос
подарства та їх впливу на довкілля та населення Украї
ни; 2) розроблення методу вибору типу системи держав
ного регулювання відповідно до рівня техногенного
навантаження виробництва; 3) виділення інструментів
та важелів державного регулювання, що входять до
складу запропонованих типів систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Прийняття ж управлінських рішень у галузі економіки
техногенних збитків та їх наукове обгрунтування вима
гає аналізу великих обсягів інформації й побудови склад

них (динамічних) економікоматематичних моделей, а
також аналізування як кількісних, так і якісних величин.
Хоча й прийнято вважати, що більш достовірні та ефек
тивні результати отримуються при роботі з однорідними
групами даних та на рівні національного господарства
цього складно досягти. Кожен ВЕД має свої відмінності
від інших, тому отримання однотипних груп ВЕД дозво
лить підвищити якість впровадження регулюючих за
ходів, спрямованих на попередження виникнення збитків.
Фактори виникнення техногенних збитків характе
ризуються значними обсягами вхідних показників, що
ускладнює ефективність отриманих результатів. Відо
мо, що методи визначення однорідних сукупностей да
ють кращі результати при аналізуванні за одним показ
ником (інколи інтегральним чи комплексним) та у випад
ку дослідження національного господарства маємо
справу зі значним набором вагомих характеристик, тому
слід застосовувати методи багатовимірного ранжуван
ня або, інакше, кластеризування.
Переважно методи кластерного аналізу застосову
ються тоді, коли в процесі дослідження існує певна не
визначеність щодо кількості класів, їх складу чи струк
тури тощо. Успішно кластерний аналіз застосовується
в управлінні національним господарством для наукових
досліджень просторової концентрації економічної
діяльності. Обгрунтовані в роботі [1] ефективні еко
номічні рішення у сфері державного регулювання роз
витком природоексплуатаючих ВЕД були теж сформо
вані з використанням методу кластеризування. Успіш
ним є досвід використання кластеризування для оціню
вання та прогнозування розвитку територій, наведений
у роботі [2]. Найкраще із невизначеністю інформації,
що межує із її нечіткістю, працює нечіткий кластерний
аналіз, названий методом С — середніх [2; 3].
Вивчивши теоретичні та прикладні основи застосу
вання кластерного аналізу для вирішення проблем фор
мування механізмів державного регулювання техноген
них збитків за ВЕД в Україні було розроблено метод
вибору типу системи державного регулювання техно
генних збитків у національному господарстві. З цією
метою було проведено аналіз розвитку ВЕД національ
ного господарства та їх впливу на довкілля та населен
ня України на основі їх кластеризування за методом
нечітких Ссередніх (fuzzy Cshells clustering), який, як
вважає автор роботи [4], має можливість об'єднання
елементів за принципом "слабші — сильніші", "небез
печні — допустимі — мінімальні" тощо. Тим більше, що
для аналізу розвитку ВЕД національного господарства
кластеризування є практично необхідною процедурою.
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Таблиця 1. Матриця міри належності кожного ВЕД до чотирьох кластерів
Код
ВЕД
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
O
P
Q
R

Назва ВЕД
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1
0,96
0,25
0,00
0,00
0,08
0,99
0,92
0,75
0,97
0,99
1,00
0,97
0,99
0,99
0,23

Номер кластера
2
3
0,03
0,00
0,33
0,18
0,00
1,00
0,00
0,00
0,86
0,03
0,00
0,00
0,05
0,01
0,19
0,02
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,66
0,04

4
0,01
0,23
0,00
0,99
0,03
0,00
0,02
0,04
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,07

Примітка: власна розробка.

Джерелом виникнення техногенних збитків у національ
ному господарстві України є промислове виробництво,
транспорт та надання певних видів послуг, пов'язаних із
збором та зберіганням відходів, постачанням електрое
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря тощо. На
слідками господарської діяльності людини є втрата не
відновних природних ресурсів, суттєве погіршення стану
відновлюваних ресурсів, накопичення небезпечних відходів
та, як наслідок, зниження якості трудових ресурсів, вклю
чаючи їх втрату. Проблема оптимізування потоків матері
альних, фінансових та часових ресурсів суттєво відрізняєть
ся між ВЕД, тому потребує формування відповідних ме
ханізмів державного регулювання. Проведення досліджен
ня щодо об'єктивного зменшення впливів техногенного на
вантаження на довкілля і суспільство аж до повного його
ліквідування пов'язане із особливістю управління економі
чною діяльністю відповідно до існуючої структури ВЕД.
Для аналізування техногенних збитків використову
валися дані статистичних дослідження впливу госпо
дарської діяльності людини на навколишнє природне
середовище, зібрані автором із відповідних джерел ста
тистичної інформації [6; 7; 8]. До складу системи показ
ників увійшли показники, що характеризують результа
ти господарської діяльності (блок "економічна актив
ність"), показники забруднення довкілля (блок "техно
генне навантаження"), сплачені екологічні податки та
штрафи (блок "екологічні платежі"), а також капітальні
інвестиції й витрати на природоохоронну діяльність (блок
"природоохоронна діяльність"). Загалом було викорис
тано десять показників для кожного об'єкта досліджен
ня, серед яких: 1) випуск товарів і послуг у фактичних
цінах, млн грн; 2) обсяги викидів забруднених речовин,
тис. т; 3) обсяги викидів діоксиду вуглецю, тис. т; 4) обсяги
скидів забруднених зворотних вод, млн куб.м; 5) обсяги
утворення відходів, тис. т; 6) екологічний податок, тис.
грн.; 7) штрафи, тис. грн.; 8) капітальні інвестиції, млн грн.;
9) витрати на капремонт, тис. грн.; 10) поточні витрати на
природоохоронну діяльність, тис. грн.
Об'єктами дослідженнями були ВЕД України за остан
ньою класифікацією КВЕД2010. Виходячи з цього, часо
вий період для досліджень становив 1 рік, оскільки саме
починаючи з 2012 р. всі показники були остаточними і
відповідали міжнародній класифікації ВЕД. База даних для
проведення нечіткого кластеризування утворила матрицю
характеристик розміром l×n, де l = 1, ..., 19 — кількість
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ВЕД, які чинять техногенних вплив на довкілля, n —
кількість ознак (характеристик) для кожного об'єкта спо
стереження. Результат такого нечіткого кластеризування
визначається матрицею належності M={mij} з розмірністю
c×l [4], де mij — міра належності jго об'єкту до i го клас
тера. Отримані матриці мір належності кожного ВЕД до
певного кластеру для параметра зупинки ε<0,01 при
кількості кластерів с=4 наведено в таблиці 1. Міри належ
ності кожного ВЕД розподілені між усіма кластерами, не
існує порожніх кластерів, а також кластерів, які містили б
усі ВЕД, що свідчить про високу достовірність отриманих
результатів. ВЕД розподіляються між кластерами відпов
ідно до величини міри належності: чим вища міра належ
ності, тим чіткіше (однозначніше) встановлено належність
певного ВЕД до відповідного кластеру.
При розподілі на чотири кластери (табл. 1) високі
міри належності (mij→1) мають 12 ВЕД. При розподілі
на чотири кластери ВЕД "D — постачання електрое
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря" виділе
ний в окремий кластер з мірою належності рівною 0,99.
Високі міри належності при кластеризуванні на чотири
групи мають два ВЕД ("E водопостачання; каналізація,
поводження з відходами" і "H — транспорт, складське
господарство, поштова діяльність"), що свідчить про
стійкість даних ВЕД у кластері. Загалом структура кла
стерів ВЕД є стійкою у випадку поділу на 4. Однак, ми
отримали нечіткість мір належностей до кластерів для
"В — добувна промисловість і розроблення кар'єрів".
Аналізуючи значення показників техногенного наван
таження, економічної активності, екологічних податків і
витрат на природоохоронну діяльність [6; 7; 8], можна
зробити висновок, що найбільший кластер №1 складає
14 ВЕД, з яких 10 ВЕД (А, F, G, H, I, K, L, O, P, Q) з низьки
ми величинами перелічених показників і 4 ВЕД з нульо
вими значеннями досліджуваних характеристик. Наймен
шу міру належності до кластеру №1 (0,75) має ВЕД "Н —
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрсь
ка діяльність" (табл. 1), оскільки деякі його показники як
обсяги викидів діоксиду вуглецю, обсяги утворення
відходів, сплачений екологічний податок та капітальні
інвестиції в природоохоронну діяльність є середніми чи
близькими до середніх значень.
Кластери 3 і 4 формуються з одного ВЕД (С і D відпо
відно) з максимальними мірами належності. Показники тех
ногенних збитків для цих ВЕД є найвищими або високими.

Інвестиції: практика та досвід № 2/2016
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Рис. 1. Відповідність систем державного регулювання техногенних збитків до рівнів
деструктивного впливу, спричиненого ВЕД
Примітки: власна розробка; позначення ВЕД буквами A; B; C тощо відповідають кодам КВЕД2010 (табл.1).

Найскладнішою є структура кластера 2, який утворюють 3
ВЕД (B, E, R) з нечіткими мірами належності відповідно 0,33;
0,86 і 0,66. Вказані ВЕД характеризуються середніми або
високими значеннями показників техногенних збитків.
Отримані результати нечіткого кластерного аналізу
ВЕД національного господарства за подібністю показ
ників економічного, екологічного й соціального розвит
ку дозволяють однозначно поділити досліджувані об
'єкти на 4 групи з низькими, середніми, високими і кри
тичними показниками техногенних збитків. Отримані кла
стери обгрунтовують формування 4ох типів систем дер
жавного регулювання техногенних збитків: стимулююча,
підтримуюча, стримуюча та реорганізовуюча (рис. 1). Це
дозволило нам рекомендувати відповідно до рівнів дес
труктивного впливу (низький, середній, високий, критич
ний) вибирати тип системи державного регулювання тех
ногенних збитків у національному господарстві: стиму
лююча, підтримуюча, стримуюча та реорганізуюча (рис.1)
на основі отриманих результатів нечіткого кластеризу
вання ВЕД, що було виділено у метод вибору систем дер
жавного регулювання техногенних збитків. У запропо
нованому методі, виходячи із особливостей отриманих
кластерів, рекомендуємо застосовувати стимулюючі
інструменти для 14 ВЕД (А, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
S), що належать до кластера з низьким рівнем факторів
виникнення техногенних збитків (кластер № 1), підтри
муючі — для 3 ВЕД (B, E, R), що утворюють кластер з
середніми показниками деструктивного впливу (кластер
№ 2), стримуючі — для переробної промисловості "С",
що складає кластер з високим рівнем показників (клас
тер № 3) і реорганізуючі — для ВЕД "D — постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря",
що утворює кластер з критичним рівнем факторів дест
руктивного впливу (кластер № 4).
Для кожного з кластерів рекомендуємо застосову
вати інший тип системи з відповідним набором заходів,
який слід супроводжувати змінами в податковій, еко
логічній та інноваційній політиках держави. Саме поділ
на типи систем державного регулювання дозволить
сформувати підгрунтя для побудови ефективних рин
кових моделей розвитку кожного ВЕД, зокрема, й на
ціонального господарства, загалом.

Так, стимулюючу систему державного регулювання
техногенних збитків слід застосовувати при низькому
рівні деструктивного впливу, спричиненого ВЕД, вона має
носити мотивуючий характер, де сукупність політик по
винна спрямовуватися на формування комплексу заходів
щодо розвитку високотехнологічних і наукомістких ВЕД,
впровадження маловідходних, безвідходних та екологі
чно нейтральних технологій. Тут перевага надається рин
ковим інструментам регулювання, а вплив держави реа
лізується через непрямі (індикативні) методи впливу:
фінансові, матеріальні, податкові стимули (пільгові став
ки кредитів, звільнення від податків, податкові кредити,
повернення податків на здійснення природоохоронних
заходів тощо) щодо заохочення досягнення майже "ну
льових" техногенних збитків, а також специфічні — соці
альна відповідальність, техногенна рефлексія, гомологі
зацію освіти тощо. Підтримуючий тип системи держав
ного регулювання техногенних збитків на рівні національ
ного господарства повинен бути спрямований на форму
вання ефективної інвестиційноінноваційної політики "зе
леної" економіки, державноприватного партнерства,
комплексу заходів щодо зниження ресурсоємності ВЕД,
диференціювання податків відповідно до особливостей
кластера, формування природоохоронних фондів, роз
виток екологічного страхування, впровадження зелених
тарифів на альтернативну енергетику, надбавок до дію
чих тарифів на електро та теплоенергію тощо. Тут дося
гається баланс між ринковими й імперативними метода
ми й інструментами регулювання.
Стримуючу систему державного регулювання техно
генних збитків слід застосовувати при високому рівні
деструктивного впливу і складається із сукупності полі
тик, що обмежують певний розвиток в межах кластера
шляхом ліцензування, квотування, контингентування,
встановлення стандартів і нормативів (обмеження обсягів
емісії полютантів у довкілля через зниження ліцензова
них норм забруднень, підвищення ставок екологічних
податків, запровадженням нових екологічних податків,
впровадження обов'язкового техногенного страхування
екологічно небезпечного виробництва товарів тощо).
Реорганізуючий тип системи державного регулю
вання техногенних збитків рекомендуємо застосовува
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ти при критичному рівні деструктивного впливу і націлю
вати на кардинальні зміни у визначеному кластері, де
об'єкти потребують особливої уваги зі сторони органів
державної влади й місцевого самоврядування, що зу
мовлено необхідністю цілеспрямованих інвестицій у
переобладнання виробництв за рахунок сучасних енер
гозберігаючих та маловідходних технологій, створен
ня сприятливих умов для формування техносолітонів,
"зеленої" національної логістичної системи, встановлен
ня утилізаційних зборів на товари, які ввозяться зза
кордону для споживання, податків за небезпечність
продукції та за невідповідність продукції чи її виробниц
тва міжнародним екологічним стандартам тощо.
Загальний тип системи державного регулювання
техногенних збитків в межах адміністративнотерито
ріальної одиниці рекомендуємо визначати як суперпо
зицію типів систем державного регулювання, визначе
них для кожного ВЕД в межах цієї одиниці.
Досвід країн Європи, Далекого та Близького Сходу
переконує, що цілеспрямоване регулювання техноген
них збитків приводить до успіху. Так, у Японії сформо
вано систему з управління всім суспільством як таким,
що повністю переробляє відходи на вторинну сирови
ну. Таку систему називають Джанкангейта суспільство
(JunkanGata Society), що означає "екологічно життє
здатне суспільство", яке описує С. Хасімото в роботі [8].
Характерною ознакою екологічно життєздатного сус
пільства є управління матеріальними потоками та інфор
мацією у межах всієї Японії. У концепції екологічно жит
тєздатного суспільства закладено не звичайні матеріальні
цикли у національному господарстві, а матеріальні цикли
в соціальноекономічній системі, спрямовані на захист
циклів, які існують у природі та суспільстві [9]. Також в
Японії сформовано систему моніторингу ефективності
політики уряду і природоохоронних заходів, спрямованих
на підтримку і підвищення матеріальної ефективності ви
користання вторинних ресурсів, які отримали нові власти
вості й назву — побічні продукти взаємодії.
Основною метою промислового проекту була класте
ризація ВЕД у данському промисловому місті Калундборг
(Kalundborg) [10], де важливо було скоротити витрати та
отримувати дохід від небажаних побічних продуктів взає
модії (відходів). Однак керівники промислових підприємств,
а також місцеві жителі здобули ще й суттєві екологічні пе
реваги разом із економічними доходами. Цей проект дав
змогу його учасникам досягти істотної економії коштів за
рахунок підвищення ефективності використання ресурсів.
Найбільшого успіху досягла компанія "Гипрос" (Gyproc), яка
досягла 90—95 % економії споживання нафти після пере
ходу на споживання газу, отриманого в результаті викори
стання побічних продуктів взаємодії від сусідніх нафтопе
реробних підприємств. Зрозуміло, що обсяги побічних про
дуктів взаємодії не можуть задовольнити великомасштабні
компанії, однак для середнього та малого підприємства їх
достатньо. Можна також підкреслити, що завдяки викори
станню для побутового опалення надлишкового тепла від
компанії "Аснас" (Asnaes) у місті відмовились від спалю
вання нафти у близько 3500 внутрішніх системах опалення.
Схожі приклади можна знайти у США [11; 12]. Високий по
тенціал взаємодії побічних продуктів використовується у
промислово розвинених районах Північної Кароліни, де ви
явлено можливості потенційних побічних продуктів взає
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модії для 49 підприємств із 343 наявних. Для пошуку потен
ційних партнерів, які обмінювалися 49 різними побічними
продуктами, було складено програми щодо запобігання
забрудненню за допомогою географічної інформаційної
системи. Більше від половини налагоджених зв'язків були
успішно впроваджені і принесли прибуток підприємствам.
Це свідчить, що використання економічних методів класте
ризування у царині державного регулювання техногенних
збитків забезпечує істотні переваги порівняно зі звичайним
підходом, який зосереджується на фізичному управлінні
матеріальними потоками. Використання різних методів кла
стеризування і їх застосування для широкого спектра мате
ріалів, секторів економіки та країн, може бути рушійною
силою під час дослідження та аналізування техногенних
збитків у національному господарстві кожної країни. Тому
доцільно рекомендувати керівництву відповідного рівня під
час прийняття управлінських рішень соціальноекономічно
го характеру впровадити такі методологічні зміни при фор
муванні соціальноекономічної політики держави.
Виходячи із проведених досліджень і отриманих
нами результатів, рекомендуємо включити в механізм
державного регулювання техногенних збитків до скла
ду елементів системи метод вибору системи державно
го регулювання техногенних збитків, який покращить
ефективність державного регулювання поряд із мето
дами управління всіма ресурсними й інформаційними
потоками на національному рівні.
На нашу думку, введення в практику формування
механізмів державного регулювання техногенних збитків
з врахуванням особливостей кластерів дозволятиме
приймати ефективні управлінських рішень щодо управл
іння ресурсними та інформаційними потоками при пла
нуванні розвитку національного господарства, модерні
зації структури його ВЕД та реконструкції промислових
об'єктів, що становлять потенційну техногенну загрозу
довкіллю і суспільству. Запропонована ідея застосуван
ня нечіткого кластерного аналізу для групування ВЕД за
техногенними збитками сприятиме використанню, впро
вадженню різноманітних маловідходних, безвідходних
й екологічно безпечних технологій виробництва, а також
дозволить оцінити їх техногенну шкодоємність, що спри
ятиме підвищенню захисту населення й довкілля від дес
труктивного впливу господарської діяльності.
Запропонований метод нечіткого кластерного ана
лізу техногенних збитків за ВЕД збагачує теорії еконо
мічних збитків та управління національним господар
ством в напрямі дослідження просторової концентрації
факторів виникнення техногенних збитків з метою фор
мування ефективного механізму їх державного регулю
вання, а також передбачити відповідні видатки на їх
ліквідування та компенсування.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У роботі досліджено шляхи екологізації виробниц
тва на рівні всієї національної економіки на основі
розвитку існуючих систем державного регулювання тех
ногенних збитків. У результаті аналізування структури
ВЕД національного господарства та їх впливу на довкі
лля та населення України за допомогою методу нечітко
го кластеризування було розроблення метод вибору
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типу системи державного регулювання відповідно до
рівня техногенного навантаження виробництва на дов
кілля і населення України, а також виділено набір інстру
ментів та важелів державного регулювання, що доціль
но включити до складу запропонованих типів систем.
Отже, введення в механізм державного регулюван
ня техногенних збитків запропонованих методу вибору
його систем з врахуванням особливостей кластерів ВЕД
дають змогу суттєво підвищити ефективність управлінсь
ких рішень щодо розвитку національного господарства,
модернізації структури його ВЕД та реконструкції про
мислових об'єктів, що становлять потенційну техногенну
загрозу довкіллю і суспільству з метою підвищення якості
життя населення та покращенню стану довкілля.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE ACTIVITIES OF METALLURGICAL ENTERPRISES
ON THE ENVIRONMENT IN UKRAINE"
У статті виявлено вплив підприємств металургійної промисловості на навколишнє природне сере"
довище в Україні. Доведено, що найбільшу гостроту екологічні проблеми урбанізованих територій
набувають у межах міських агломерацій, що формуються на базі великих промислових комплексів, а
саме, підприємств гірничо"металургійного сектору.
Відзначено, що металургійні підприємства є одним з основних джерел загроз екологічній безпеці.
Досліджено залежність ступеня забруднення навколишнього середовища викидами шкідливих ре"
човин в атмосферне повітря, скидами забруднених стічних вод у природні водні об'єкти, забруднення
грунтів та накопичення небезпечних твердих відходів від діяльності металургійних підприємств.
Визначено, що оцінка впливу металургійної промисловості на екологічне становище в Україні є пер"
спективним напрямом подальших досліджень щодо оптимізації рівня екологічної безпеки металург"
ійних підприємств.
The paper analyzes the influence of the Ukrainian enterprises of metallurgical industry on the environment.
It was demonstrated that the most severe environmental issues characteristic for urbanized territories arise
in urban agglomerations formed on the basis of large industrial complexes, in particular, those belonging to
mining and metallurgy sector.
Metallurgical enterprises are among the most important sources of environmental threats. The
dependency of the degree of pollution of air, natural water systems, and ground as well as the scale of
hazardous solid waste accumulation upon the activities of metallurgical enterprises was analyzed.
It was found that the assessment of the impact of metallurgical industry on the environmental situation in
Ukraine is an important future area of further research related to the problems of optimization of the
environmental and economic safety of metallurgical enterprises.

Ключові слова: екосистема, антропогенне навантаження, гранично допустимі концентрації, мета
лургійне підприємство.
Key words: environmental system, anthropogenic impact, maximum allowed concentration, metallurgical
enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Промислові підприємства є найпотужнішим джере
лом комплексного впливу на природні екосистеми, що
пов'язано з багатьма виробничими процесам, якто ви
добування корисних копалин, їх збагачення, наступна
переробка з метою виробництва готової продукції, а
також її транспортування та використання. Промисло
ве виробництво завжди включає процеси споживання
природних ресурсів і процеси переміщення в екосистемі
відходів та нереалізованої енергії [1].
Надвисокий рівень антропогенного навантаження на
навколишнє середовище в промислових регіонах Украї
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ни призвів до критичного рівню забруднення багатьох
міст, де по декількох показниках має місця постійне
значне перевищення гранично допустимих концентрацій
(ГДК) небезпечних речовин. Тому дослідження впливу
металургійних підприємств на навколишнє природне се
редовище в Україні є важливим і актуальним.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Результати досліджень багатьох авторів свідчать
про те, що сучасне управління рівнем екологоеконом
ічної безпеки діяльності промислових підприємств зде
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більшого здійснюється за рахунок
своєчасного моніторингу впливу
діяльності цих підприємств на навко
лишнє природне середовище.
Наукові праці, які розкривають
теоретикометодологічні засади роз
витку управління екологоекономіч
ною безпекою і окреслюють у ньому
роль впливу діяльності металургій
них підприємств на навколишнє при
родне середовище, належать таким
авторам, як: Мамчук І.В. [1], Новіков
Н.І. [3], Звягнцева А.В. [5], Больши
на Е.П. [6], Акимова Т.А., Хаскин В.В.
[9], Копач П.І. [10] та іншим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення впли
ву діяльності металургійних підпри
ємств на навколишнє природне сере
довище.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таблиця 1. Якість атмосферного повітря найбільш
забруднених міст України у 2012 р.
Середньорічна концентрація шкідливих речовин, разів
(ГДК=1)
Міста
Пил

Оксид
вуглецю

Діоксид
азоту

Фенол

Формальдегід

Комплексний
індекс
забруднення
атмосфери
(КІЗА)

Горлівка

2,67

1,33

1,25

1,67

2,33

16,0

Одеса

1,13

1,00

1,50

1,33

5,66

15,5

Слов'янськ

1,13

1,33

1,00

0,67

5,33

14,2

Дніпродзержинськ

2,13

1,00

2,00

2,33

3,67

14,0

Маріуполь

1,27

0,33

1,50

0,67

4,67

13,2

Донецьк

2,33

0,67

3,25

1,33

2,67

13,1

Кривий Ріг

4,67

1,00

1,50

0,67

3,33

13,0

Макіївка

3,33

0,67

2,50

0,67

1,67

12,2

Ужгород

0,33

1,00

1,00

~

5,33

11,7

Дніпропетровськ

1,73

1,00

2,25

1,00

3,67

11,6

Київ

0,87

0,3

2,75

1,33

3,00

9,8

Запоріжжя

0,67

0,67

2,25

2,00

1,67

8,7

Джерело: [5].

Загальновідомо, що більш ніж 90% викидів шкідли
вих речовин в атмосферу здійснюються підприємствами
металургії, енергетики, вуглевидобутку та коксохімії [2].
Станом на 2013 р. в Україні щорічно викидалось в
атмосферне повітря понад 6 млн т шкідливих речовин,
утворювалось приблизно 1 млн т промислових відходів
І—III класу небезпеки та 13 млн м3 небезпечних стоків [2].
Металургійний сектор у 2013 р. за обсягом викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря отрима
ла друге місце після енергетичного.
Серед речовин, забруднюючих повітря, найбільші об
сяги викидів у 2013 р. припадають на сполуки сірки — 1235,2
тис. т (28,8% викидів від стаціонарних джерел,), оксид вуг
лецю — 1007,2 тис. т (23,5%), метан — 920,9 тис. т,
(21,4,6%), сполуки азоту — 333,3 тис. т (7,8%). Відносно
високим є рівень забруднення повітряного басейну країни
викидами двоокису вуглецю — 180932,5 тис. т.
Крім викидів в атмосферу, металургійні підприєм
ства використовують до 20—25% води від загального
її споживання промисловими підприємствами та істот
но забруднюють поверхневі води [3].
Металургія займає одно з перших місце в країні та
кож і за обсягами скидання забруднених стічних вод
у поверхневі водні об'єкти [2]. Протягом 2013 р. було
утворено 4054,3 тис. т осаду промислових стоків, у тому
числі 151,3 тис. т І—III класу небезпеки, що складає
3,7 відсотків від загального обсягу по країні [2].
Металургійне виробництво є потужним фактором
негативного впливу на навколишнє природне середови
ще у промислових регіонах України. Це особливо сто
сується Дніпропетровської, Донецької та Запорізької
областей. Так, річний обсяг лише газоподібних викидів
в атмосферу у межах промислових місць вищезгаданих
областей перевищує 100 тис. т, що спричиняє значне
погіршення умов життя на вказаних територіях.
Згідно з результатами досліджень, низька якість
атмосферного повітря в містах, де розташовані мета
лургійні підприємства, є причиною суттєвого підвищен

ня загальної захворюваності та смертності населення.
[4].
Дані таблиці 1 свідчать про якість атмосферного повітря
найбільш забруднених міст України станом на 2012 рік.
З дванадцяті міст, наведених в таблиці 1, сім пред
ставляють собою важливі центри металургійного вироб
ництва, а саме: Дніпродзержинськ, Маріуполь, Донецьк,
Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Макіївка і Запоріжжя.
Обсяг шкідливих викидів металургійного виробниц
тва в 2012 р. склав 1004,6 тис. т. Загальний обсяг ви
кидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення за видами економічної діяльності в ціло
му склав 4295,1 тис. т, тобто 23,4% викидів підприємств
всіх видів діяльності.
Крім того, підвищені рівні забрудненості, пов'язані
з діяльністю підприємств металургійного комплексу,
спостерігалися у 2012 р. також у містах Нікополь, Ав
діївка, Єнакієве.
Особливістю металургійного виробництва є віднос
но низький середній коефіцієнт виходу готової продукції
при інтенсивному використанні мінеральних ресурсів:
обсяг кінцевої продукції складає не більше 30% з де
сятків тисяч тонн сировини, що щорічно споживають
металургійні підприємства України [6]. Решта перетво
рюється на відходи виробництва.
Лише концентрація пилу в викидах металургійних
заводів, які працюють за традиційними радянськими
технологіями, сягає 50—120 кг/т одержуваної сталі.
При використанні сучасних технологій в металургійних
процесах подібні викиди знижуються до 10 кг/т сталі.
Застарілі технології металургійного виробництва є од
ним з головних джерел екологічних проблем України.
Близько 20 % викидів пилу, а також значна частка га
зових викидів, зокрема CO і NOх, пов'язаних у першу
чергу з мартенівським процесом виробництва сталі, який
практично повністю ліквідовано за кордоном, але про
довжує використовуватися в Україні, де тільки в 2017 р.
обсяг мартенівської сталі планується знизити до 10—
15 % з 44 % в 2007—2010 рр. [7].
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Таблиця 2. Газові викиди металургійного виробництва
(до очищення)

мераційного виробництва містять
оксиди сірки та вуглецю, залізо та
Агломераційне
Доменне
Сталеплавильне
його оксиди, оксиди марганцю, маг
Складові
виробництво,
виробництво,
виробництво,
Прокатне виробництво
нію, фосфору, кремнію, кальцію та
викидів
кг / т агломерату кг / т чавуну
кг / т сталі
ін.
Пил
20-25
100-106
13-32
0,1-0,2 кг / т прокату
Доменне виробництво також є
Оксид вуглецю 20-50
600-605
0,4-0,6
0,7 т / м поверхні металу
потужним джерелом газопилових
Оксиди сірки
3-25
0,2-0,3
0,4-35
0,4 т / м поверхні металу
викидів в повітря, які містять окси
Оксиди азоту 0,3-3,0
0,5 т / м поверхні металу
ди вуглецю й сірки, водень, азот,
Сірководень
10-60
оксиди заліза, кремнію, марганцю,
Джерело: [9, с. 292].
кальцію, магнію.
В Україні склалася наступна структура виробницт
Головну роль у забрудненні атмосферного повітря
ва сталі: конвертерним методом — 68,7%, мартенівсь при феросплавному виробництві відіграють електроду
ким — 25,4%, виробництво електросталі — 5,9% [8]. гові печі, які є джерелом викидів газів та пилу, що містять
Згідно з оцінками, на 1 млн т річного обсягу металур оксиди заліза, міді, цинку, свинцю, хрому, кремнію.
гійної продукції середньодобові викиди в атмосферне по
Значні обсяги небезпечних викидів мають місце та
вітря становлять: пилу — 350 т, сірчистого ангідриду — кож при підготовчих роботах і при обробці металу. Це,
200 т, оксиду вуглецю — 400 т, оксидів азоту — 42 т [2]. наприклад, графітовий та металевий пил, оксид вугле
Переважна частка речовин, що забруднюють атмос цю, формальдегід, фенол, метиловий спирт, пари сірча
ферне повітря у результаті діяльності металургійних ної кислоти, аміак, бензол, та ін..
підприємств, представлена викидами коксохімічного,
Обсяги основних газових викидів, що утворюються
агломераційного, доменного, феросплавного та стале у ході процесів металургійного виробництва, наведено
плавильного виробництва.
в таблиці 2.
Коксохімічне виробництво є джерелом забруднення
У залежності від пануючих вітрів, забруднення ат
атмосфери оксидами вуглецю і сірки, а також вугільним мосферного повітря на територіях, де розташовані ме
пилом, який утворюється як безпосередньо у виробничо талургійні підприємства, може спостерігатися в радіусі
му процесі, так і при перевантаженні вугільної сировини. 20—50 км [10].
В агломераційному виробництві основні джерела
Металургійний комплекс є одним з найбільш потужних
забруднення атмосферного повітря — це агломераційні споживачів води та джерел забруднення водних об'єктів
стрічки, системи охолодження агломерату, печі для його України. Виробництво 1 т сталевого прокату потребує спо
випалювання, а також пункти сортування шихти та аг живання 180—200 м3 води. При цьому 30—40% стічних вод
ломерату. Гази та пил, що утворюються у процесі агло металургійних підприємств забруднені шкідливими речови
нами, серед яких присутні, зокрема, фе
160
ноли, ціаніди, роданіди, марганець, залі
зо, хром, миш'як, ванадій та ін.
140
З точки зору забруднення земель,
зона впливу металургійного підприєм
ства на навколишнє середовище може
120
мати радіус 1—5 км [11]. У межах ви
щезгаданої зони впливу у грунті спос
100
терігається значний вміст шкідливих
речовин.
80
Металургія є також важливим чин
ником
забруднення довкілля, яке
60
відбувається у суміжних галузях про
мисловості, з якими вона пов'язана
40
відношеннями вертикальної інтеграції
в рамках великих промисловофінан
20
сових груп.
Так, найбільший рівень забруднен
0
ня природного середовища є харак
2009
2010
2011
2012
2013
2014
терним для гірничометалургійних
підприємств. Вони завдають шкоди як
Індекси промислової продукції (відсотків до 2009 р.)
повітряному басейнові, так і водним та
земельним ресурсам. Слід зазначити,
Індекси викидів абруднюючих речовин в атмосферу (відсотків до 2009 р.)
що 1 га відвалів металургійного під
Індекси кількості утворених відходів І-III классу небезпеки (відсотків до 2009 приємства веде до забруднення при
р.)
близно 5 га земель, що знаходяться
Індекси скидів стічних вод (відсотків до 2009 р.)
поряд з відвалами. Має місце також
Рис. 1. Індекси промислового виробництва та основних видів значне теплове забруднення довкілля.
Металургійне виробництво по
забруднення довкілля в Україні за 2009—2014 рр.
трібує споживання великих обсягів
Джерело: [2].
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електроенергії. Це пов'язано, в першу 160
чергу, з високою енергоємністю про
дукції гірничометалургійного комплек 140
су. Таким чином, з виробництвом мета
120
лургійної продукції безпосередньо по
в'язано значна частка негативного впли 100
ву енергетичної галузі на екологічний
стан країни.
80
У 2013 р. частка металургійного ви
робництва в загальному обсязі спожи 60
вання електроенергії промисловими
підприємствами в Україні дорівнювала 40
16,7 %, що на 1,2 % менше ніж у 2012
20
р., але у 2014 р. споживання електрое
нергії промисловими підприємствами 0
знову зросло до 17,1 % [2].
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динаміку індексів виробництва про
Індекси випуску металургійної продукції (відсотків до 2009 р.)
мислової продукції та основних видів
забруднення довкілля України у відсот
Індекси викидів абруднюючих речовин в атмосферу металургійними
ках до 2009 р. за 2009—2014 рр. відоб
підприємствами (відсотків до 2009 р.)
ражено графічно на рисунку 1.
Індекси скидів стічних вод металургійними підприємствами (відсотків до 2009 р.)
З рисунку 1 можна побачити, що
Рис. 2. Індекси виробництва металургійної продукції
інтенсивність забруднення довкілля
та основних видів забруднень довкілля України
відзначається в першу чергу динамікою
металургійними
підприємствами за 2009—2014 рр.
обсягів промислового виробництва.
Джерело:
[2].
При цьому, можливо зробити висновок
про певне підвищення загального рівня екологічності ук і Луганській областях зосереджена значна кількість ме
раїнської промисловості після 2009 р. У 2011—2014 рр. талургійних підприємств. Подруге, екологічна статис
спостерігається виражена тенденція до зниження за тика, що стосується згаданих областей з високою ймо
гального обсягу викидів в атмосферне повітря, скидан вірністю є значною мірою неповною [12].
ня стічних вод та утворення небезпечних відходів після
У цілому, техногенне навантаження на навколишнє
2011 р. Слід також зазначити, що в період зростання середовище, пов'язане з діяльністю металургійних
промислового виробництва (2010 р.) темпи збільшення підприємств, залишається на неприємно високому рівні,
обсягів забруднення відставали від індексу зростання і триваюча деградація природного середовища не доз
виробництва. Аналогічною є ситуація в металургійному воляє оцінити діяльність галузі як екологічно безпечну,
комплексі України.
навіть у мінімальній мірі. В таблиці 3 наведено дані про
Залежність ступеню забруднення навколишнього динаміку комплексного індексу забруднення атмосфе
середовища викидами шкідливих речовин в атмосфер ри у кількох центрах металургійного виробництва в Ук
не повітря, скидами забруднених стічних вод у природні раїні.
водні об'єкти, забруднення грунтів та накопичення не
З таблиці 3 можливо побачити, що екологічна си
безпечних твердих відходів від діяльності металургій туація в декількох містах, де розташовані великі ме
них підприємств наведено на рисунку 2.
талургійні підприємства, в 2013 р., і навіть в 2014—
Рисунок 2 демонструє, що, як в промисловості в ціло 2015 рр., продовжувала загострюватися, незважаючи
му, в металургійної галузі збільшення обсягів виробниц на зниження обсягів виробництва, що свідчить про
тва в 2010 р. не призвело до пропорційного зро
Таблиця 3. Центри металургійного
стання обсягу антропогенного навантаження на
виробництва України у рейтингу міст України за
довкілля, що свідчить про певну модернізацію
комплексним індексом забруднення атмосферного
технологій та впровадження на металургійних
повітря за період 2009—2015 рр.
підприємствах заходів, спрямованих на захист
навколишнього середовища, хоча тенденцію
2015
Місто
2009
2010
2011
2012
2013
2014
І півріччя
покращення екологічної безпеки в металургії
14,7
12,1
14,0
16,9
14,7
11,8
неможливо признати стійкою. Так, зростання Дніпродзержинськ 13,6
обсягів викидів у повітря, хоча і повільно, але Маріуполь
20,3
17,4
16,5
13,2
8,7
10,7
9,3
зростало до 2013 р. включно, незважаючи на
Донецьк
21,6
14,1
12,8
13,1
15,2
13,8
н/д
зниження обсягів виробництва.
На жаль, дані за 2014 р. не є репрезен Кривий Ріг
6,9
9,5
11,2
13,0
9,6
10,4
12,0
тативними, оскільки, поперше, зниження об
Макіївка
12,8
15,9
12,8
12,2
7,9
11,2
н/д
сягів шкідливих речовин, що потрапляють в
9,7
11,4
11,6
13,0
11,8
9,0
навколишнє середовище, є у першу чергу ре Дніпропетровськ 9,2
зультатом катастрофічного спаду промис Миколаїв
8,6
9,8
9,2
8,2
9,1
9,2
10,0
лового виробництва, внаслідок подій, що Запоріжжя
8,5
10,1
10,8
8,7
8,9
8,4
8,3
відбуваються на сході країни. Це особливо
стосується металургійної галузі: в Донецькій
Джерело: [12].
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відсутність стійкої тенденції до підвищення екологічних
стандартів в металургії.
Проте потужний наукововиробничий потенціал ме
талургійної галузі, а також наявні в останні роки пози
тивні тенденції в екологічній діяльності підприємств
дозволяють припустити перспективи стабілізації еколо
гічної ситуації з отриманням за рахунок цього значного
інтегрального соціальноекономічного ефекту.
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MARKET OF MILK CONDITION: WORLD AND DOMESTIC ASPECT
У статті проаналізовано стан світового та українського ринку молока, визначено фактори
впливу, а також запропоновано шляхи розвитку та реалізації експортного потенціалу вітчизня"
них виробників молочної продукції.
A world and Ukrainian market of milk condition is analyzed in the article, certainly factors of
influence, and also the ways of development and realization of export potential of domestic producers
of suckling products are offered.
Ключові слова: ринок молока і молочних продуктів, виробництво, експорт, імпорт, ринки збуту.
Key words: market of milk and dairy products, production, export, import, markets of sale.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молоко і продукти його переробки мають життєво
важливе значення в забезпеченні людини необхідни
ми поживними речовинами тваринного походження. У
розвинутих країнах світу ринок молока і молочної про
дукції розглядається як важлива умова соціальної і
політичної стабільності всередині країни та економіч
ної незалеж ності держави. Вирішен ня проблеми
збільшення виробництва якісних молока і молочних
продуктів є основою забезпечення раціональної струк
тури харчування населення, підвищення продовольчої
безпеки держави, стабілізації і відродження економі
ки України, її подальший розвиток в умовах ринкових
відносин.
Поряд з цим, сучасним підприємствам необхідно вра
ховувати ряд важливих чинників, які складають зовнішнє
і внутрішнє середовище, силу й активність конкурентної
боротьби, потенціал маркетингу, економічні складові. Ак
туальність дослідження зумовлена практичною значущі
стю вищевказаних проблем та об'єктивною необхідністю
адаптації наукових підходів до розробки стратегії пове
дінки молокопереробних підприємств при здійсненні зов
нішньоекономічної діяльності в сучасних умовах еконо
мічного розвитку.

Основні проблеми функціонування вітчизняного рин
ку молока та молочної продукції знайшли своє відоб
раження у науковоприкладних розробках Бєлінської
Н.С., Березівського П.С., Васильчака С.В., Гайдуцького
П.І., Мостенської Т.Л., Пархомця М К., Саблука П.Т., Ско
пенко та інших.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Автори наведених публікацій поділяють думку, що,
як і раніше, актуальними є тенденції збільшення обсягів
виробництва молока в основних країнахімпортерах, зро
стання світового попиту на молоко та молочні продукти.
Виходячи із цього, було б доцільно надати огляд стану
вітчизняної молочної промисловості та шляхів подолан
ня кризових явищ у контексті закриття для українських
експортерів молочної продукції російського ринку та
відкриття нових можливостей виходу на ринки ЄС внас
лідок застосування односторонніх автономних торгових
преференцій в рамках угоди про вільну торгівлю.
МЕТА РОБОТИ
Головною метою цієї роботи є оцінка сучасного ста
ну та тенденцій розвитку світового та українського рин
ку молока та молочних продуктів і пошук шляхів реалі
зації експортного потенціалу вітчизняних виробників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню стану та тенденцій розвитку світового ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ринку молока присвячені наукові праці Козака О., Івано ДОСЛІДЖЕННЯ
ва С., Ладика В., Маслак О., Тивончука Я., Колпакової Ю.
Умови функціонування сучасних підприємств будь
та багатьох інших.
якої форми власності, організаційноправової форми гос
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подарювання та галузевої належ
ності характеризуються невизначе
ністю та динамічністю соціально
економічного середовища. Ефек
тивне протистояння підприємства
змінам зовнішнього середовища
можливе тільки за умов здійснення
випереджувальних заходів, спрямо
ваних на збереження його життєз
датності та забезпечення конкурен
тоспроможності, тобто за умов по
стійного розвитку підприємства.
Важливою рисою сучасного
світового господарства є діяльність
його суб'єктів в умовах жорсткої кон
куренції, обумовленої, в першу чер
гу, запеклою боротьбою за ринки
збуту. Саме цьому, для будьякої
фірми, що має намір долучитися до Рис. 1. Світове виробництво молока у 1990—2014 рр., млн тонн
міжнародних економічних відносин,
Джерело: побудовано автором за даними [1].
першочерговою задачею стає забез
печення успішного виходу на зовнішній ринок, як правило,
Молочна продукція є одним із основних продуктів
вже заповнений пропонованими товарами та послугами.
харчування та супутнім компонентом при виробництві
Для виходу з економічної кризи великого значення різноманітних товарів харчової промисловості, зокрема,
для України має налагодження зовнішньоекономічних кондитерських виробів, соусів, майонезу.
зв'язків та участь у міжнародній торгівлі, як активного та
Стійкий рівень росту світового виробництва молока
рівноправного партнера. В такій ситуації вихід на нові спостерігається з 1990 року. За період з 1990 по 2014
зовнішні ринки та утримання існуючих ринкових позицій роки в середньому темпи росту становили 1,5%, у ре
для підприємств України є непростим завданням та по зультаті чого виробництво молока збільшилось з 543 до
требує більш ефективного застосування ними різноман 792 млн т (рис. 1).
ітних управлінських концепцій.
Серед країн світу найбільшим виробником молока
На даний час Україна здійснює зовнішньоторговельні всіх видів є Індія, частка якої в загальносвітовому обсязі
операції з партнерами зпонад 200 країн світу, зокрема з виробленого молока протягом 2000—2014 років невпин
країнами СНД, ЄС, АзіатськоТихоокеанського регіону, но зростає. Друге місце за обсягом виробництва молока
Африканського регіону, Близького та Середнього Схо всіх видів займають США, при цьому на їх частку припа
ду, Північної та Латинської Америки [1]. Так, у 2014 р. дає 12,4% загальносвітового виробництва молока, хоча
Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з в абсолютному відношенні виробництво молока у США
партнерами із 217 країн світу. Експортні стратегії вітчиз в 2014 р. збільшилося на 4,2% порівняно з 2010 р. Така
няних підприємств було реалізовано на ринках 195 країн ситуація свідчить про те, що темпи збільшення обсягів
світу, що у вартісному вираженні склало 53,9 млрд дол. виробництва у США дорівнюють темпам загальносвіто
США, що на 13,5% менше ніж у 2013 році. Імпортні по вого зростання виробництва молока. Третю позицію зай
ставки на український ринок у 2014 р. надходили з 205 має Китай, який виробив у 2014 р. 44,9 млн т молока, що
країн на 54,4 млрд дол., що на 28,2% менше ніж у попе на 3,5% більше за рівень 2010 р. [3].
редньому періоді дол.) [2].
Динаміка зміни обсягів виробництва молока безпо
Актуальними проблемами, що заважають повною середньо впливає на особливості світової торгівлі моло
мірою реалізувати експортний потенціал України, є:
ком та молочними продуктами. Обсяги експорту молоч
— низька товарна та географічна диверсифікованість ної продукції також постійно збільшуються. Продаж на
зовнішніх ринках молочної продукції (в перерахунку на
українського експорту;
— невигідні умови кредитування експорту та високі молоко) оцінюється в 68,75 млн т, що на 28% більше рівня
ризики ресурсних втрат під час здійснення експортних 2013 року (53,42 млн тонн) [2].
Найбільшим світовим експортером молока є країни
операцій;
— низька конкурентоспроможність вітчизняної про Океанії та Європи, які у 2014 р. експортували відповідно
21,2 та 22,9 млн тонн молока, що складає 30,8 та 33,2%
дукції;
— недостатній рівень інвестування в модернізацію від загальносвітового обсягу продажу. При цьому у ди
наміці найшвидшими темпами зростають експортні по
та створення експортоорієнтованих виробництв;
— відсутність механізму ефективного впроваджен ставки в країнах Океанії, де головним експортером вис
ня новітніх технологій;
тупає Нова Зеландія, частка якої в загальносвітовому ек
— недостатній розвиток та впровадження систем сер спорті складає близько 26% [6].
тифікації, управління і контролю якості;
Провідні країниекспортери молока у 2014 році на
— відсутність дієвої системи державної підтримки ек ведені на рисунку 2.
спортерів [1; 3].
Як видно з рисунка, провідні позиції щодо експорту
Сучасна стратегія соціальноекономічного розвитку молока у 2014 р. належали Білорусії: у секторі молока і
України передбачає нарощування агропромислового по вершків незгущених 60,05%, а у секторі згущеного мо
тенціалу країни. Молочна галузь, до складу якої входять лока — 65,07%. Достатньо значною була частка Німеч
маслоробна, сироробна, молочноконсервна підгалузі, а чини (17,97%) та Польщі (14,2%).
також виробництво продукції з незбираного молока, на
Що стосується експорту масла вершкового та сирів,
сучасному етапі є однією із провідних у структурі харчо то провідні позиції у 2014 році у секторі вершкового мас
вої індустрії України.
ла посіла Нова Зеландія (48,34%), США (33,93%), а у
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Рис. 2. Провідні країниBекспортери молока у 2014 році
Джерело: побудовано автором за даними [6].

секторі сирів Польща 933,63%), Російська Федерація
(19,05%) та Німеччина (13,43%) (рис. 3).
Після періоду рекордно високих цін та значних об
сягів експорту наразі світовий молочний ринок характе
ризується слабкою та нестабільною ціновою ситуацією
(рис. 4).
Серед факторів, що відігравали вирішальну роль у її
становленні, є:
— зниження рівня світового економічного зростання;
— наявність значних запасів продукції в Європейсь
кому Союзі, Сполучених Штатах Америки і Новій Зе
ландії;
— вплив на імпортний попит високих роздрібних цін
та економічної нестабільності.
Сьогодні в Україні близько 350 підприємств по пере
робці молока, з яких 80 виготовляють до 90% цільномо
лочної продукції.
Майже 80% ринку контролює 50 заводів, значна ча
стина яких входить до складу великих холдингів.
Експерти вважають, що криза посилить вплив хол
дингів, оскільки дрібні та середні виробники будуть ви
мушені залишити ринок. У той же час, частки ринку про
відних виробників не перевищують 6—9%. У цілому фак
тично одинадцять компаній утримують 60,3% ринку. Реш
ту ринку розподіляють між собою дрібні компанії та оди
ничні молокопереробні заводи [4; 7; 8; 10; 11].
На сьогодні найбільш впливовими на українському
ринку молока та молочних продуктів є компанії Юнімілк

Україна (ТМ "БиоБаланс", "Галактон", "Кремез", "Про
стоквашино", "Украинское"), МілкілендУкраїна (ТМ "7
я", "Добряна", "Коляда", "Крынка") та ВіммБілльДанн
Україна (ТМ NEO, "Веселый молочник", "Домик в дерев
не", "Слов'яночка").
За трійкою лідерів йдуть такі виробники, як Герку
лес (ТМ "Геркулес", "Добрыня", "Глечик", "Утречко"), За
хідна молочна група (ТМ Optimal, "Гурманіка", "Молочна
родина"), ЛакталісУкраїна (Lactalis Group) (ТМ "Фанні",
"President"), ТОВ "Люстдорф" (ТМ "На здоровье", "Се
лянське", "Бурёнка", "Тотоша"), Рейнфорд (ТМ "Щодня"),
Галичина (ТМ "Галичина", "Молочар", "Чабаны"), комбі
нат Придніпровський (ТМ "Злагода"), група Danone (ТМ
"Activia", "Actimel") [4; 5; 7; 8].
Провідні компанії українського молочного ринку у
2014 році представлені на рисунку 5.
Найбільшою компанією вітчизняної молочної галузі
за підсумками 2014 р. року став "Данон", який в Україні
володіє двома заводами. Чистий дохід компанії за 2014
рік склав 2,377 млрд грн. проти 2,262 млрд грн. у 2013
році. Проте, за підсумками 2014 р. компанія отримала
збиток в розмірі 195 млн грн.
"Інтер Фуд" посів другу позицію з чистим доходом в
23,13 млрд грн. Чистий збиток компанії склав 79 млн грн.
[8].
Третє місце посіла компанія "Техмолпром", великий
виробник згущеного молока. Чистий дохід досяг 1,728
млрд грн. чистий прибуток — 48 млн грн.

Рис. 3. Провідні країниBекспортери вершкового масла та сирів у 2014 році
Джерело: побудовано автором за даними [6].
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Джерело: побудовано автором за даними [6].
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Показники виробництва основних видів молочних лочної сировини й, відповідно, кінцевого молочного про
продуктів вказують на стабільність розвитку галузі про дукту, не дає можливості виходу продукції в європейсь
тягом кількох останніх років, не зважаючи на ряд про кий простір швидкими темпами. Крім того, реалізація ек
блем, що виникли на ринку сировини. У зв'язку зі знач спортного потенціалу вітчизняних виробників можлива за
ною конкуренцією на сировинному ринку виробництво умови переорієнтації виробництва із сировинного напря
готової молочної продукції все більшою мірою концент му на виробництво масла вершкового й сухого молока,
рується на великих підприємствах, які вкладають значні які користуються більшим попитом у країнах СНД, Азії й
кошти в модернізацію виробництва, мобільно реагують Африки [8].
на зміни кон'юнктури ринку, постійно збільшують свій
асортимент, щоб не втратити свою нішу ринку за умов ВИСНОВКИ
сезонного дефіциту сировини, розширюють ринок збуту
Запекла конкурентна боротьба між виробниками мо
за рахунок експортних поставок. Середній рівень рента лока та молочної продукції як на локальних, так і світо
бельності виробництва молока в Україні у 2014 році ста вому ринках в переважній своїй більшості ведеться за
новило 11%, тоді як у 2013 р. — лише 2,2% [4].
ринки збуту.
За період незалежності в Україні виробництво мо
Динаміка зміни обсягів виробництва молока безпо
лока скоротилось у 2,1 рази і у 2014 р. становило лише середньо впливає на особливості світової торгівлі моло
11,51 млн тонн (у 1990 р. — 24,5 млн тонн). Спад відбув ком та молочними продуктами. Обсяги експорту молоч
ся здебільшого за рахунок зменшення частки молока, ви ної продукції мають постійну тенденцію до збільшення.
готовленого сільськогосподарськими підприємствами, у Так, в Україні нараховується понад 350 підприємств по
7,4 рази. Молоко, вироблене у господарствах населен переробці молока, з яких 50 заводів, що входять до скла
ня, відповідає вимогам лише другого гатунку, тоді як ви ду великих холдингів контролює 80% ринку. Найбільш
роблене на великих сільськогосподарських підприєм впливовими на українському ринку молока та молочних
ствах в основному реалізується вищим і першим гатун продуктів є компанії Юнімілк, Мілкіленд та ВіммБілль
ком [1]. Через таку ситуацію дуже гострим є питання Данн.
якості молока, над яким слід ретельно працювати, щоб
Для вітчизняних виробників молочної продукції на
витримувати конкуренцію в умовах прийнятих стандартів лагодження зовнішньоекономічних зв'язків та участь у
СОТ.
міжнародній торгівлі в напрямку реалізації експортного
У 2014 р. частка України у світовому виробництві мо потенціалу супроводжується відсутністю дієвої системи
лока становила 1,5%, що забезпечувало їй 11те місце в державної підтримки експортерів, низьким рівнем іміджу
загальному рейтингу країнвиробників.
2377
Основні імпортери української молочної про
2313
дукції в розрізі масла вершкового та сирів наведені
1728
1709
на рисунку 6.
За даними митних органів найбільшу частку мас
1326
ла вершкового та сирів імпортувала Російська Фе
дерація (54,83% та 61,65% відповідно), ринок якої
для українських виробників закритий. Перспектив
ними напрямами реалізації вітчизняної молочної
продукції є ринок Китаю, найбільший в світі імпор
тер сухого молока, сировотки та казеїну, а також
ринки країн Азії та Африки [1; 3; 4].
Ключовою проблемою вітчизняних експортерів
молочної продукції в Україні є пошук нових ринків
збуту після закриття російського ринку, зняття тим
часових обмежень на експорт до Казахстану, освоєн
Чистий дохід, млн грн.
ня ринку Китаю та із початком дії з 1 січня 2016 року
Рис. 5. Провідні компанії молочної галузі України
угоди між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі.
у 2014 р.
У середньо і довгостроковій перспективі такими рин
ками повинні стати країни ЄС. Але низька якість мо
Джерело: побудовано автором за даними [7].
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Рис. 6. Основні імпортери української молочної продукції у 2014 р.
Джерело: побудовано автором за даними [6].

України і українського бізнесу, браком знань з експорт
ного маркетингу, недостатнім розвитком та впроваджен
ням систем сертифікації, управління і контролю якості
та багатьма іншими.
Шляхами реалізації експортного потенціалу вітчиз
няних виробників молока і молочної продукції має ста
ти інтенсивний розвиток галузі тваринництва, заготівля
якісних кормів, нарощування поголів'я, а також підви
щення їх продуктивності шляхом поліпшення генетич
ного потенціалу, суттєве підвищення якості молока все
це дасть змогу збільшити обсяги виробництва якісної
молочної сировини, завантажити потужності підпри
ємств молокопереробної промисловості та підвищити
конкурентоспроможність вітчизняної продукції на зов
нішньому ринку.
Найбільш перспективними напрямами подальших
досліджень у площині реалізації експортного потенціа
лу є вивчення досвіду провідних країнекспортерів мо
лока, що дасть можливість з'ясувати, використання яких
інструментів сприяння експорту є запорукою підвищен
ня міжнародної конкурентоспроможності та економічно
го зростання країни.
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ELEBORATION OF MARKETING PROGRAM FOR DEVELOPMENT OF EXPORT ACTIVITIES
ON ENTERPRISES\SUBJECT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN FRUIT\VEGETABLES TRADING
У статті розглянуто основні аспекти розробки програми маркетингу на підприємстві — суб'єкті ЗЕД.
Проаналізовано методи розробки програми маркетингу різних авторів та запропоновано ряд заходів
щодо розробки та впровадження маркетингової програми для розвитку експортної діяльності на
підприємстві суб'єкті ЗЕД у фруктово"овочевій галузі.
Протягом останніх років Україна активно приєднується до міжнародного економічного простору.
Поступово розвиваються ринкові відносини з іноземними партнерами, що потребує підвищення ефек"
тивності господарювання та удосконалення економічної роботи на вітчизняних підприємствах як ос"
новній ланці економічної системи країни. При виході на міжнародний ринок, на сучасному етапі,
підприємства зустрічають жорстку конкурентну боротьбу. Для того щоб досягти успіху в освоєнні но"
вого ринку і закріпленні своїх позицій на існуючих ринках підприємствам необхідно розробляти та
впроваджувати програму маркетингу. Маркетингова програма передбачає планування конкретних
дій з реалізації маркетингових стратегій. В ній оптимально поєднуються інструменти маркетингу з
урахуванням конкретного періоду дії плану і відповідного фінансового забезпечення.
Main aspects of eleboration of marketing program on enterprises, which is subject of foreign activities,
are considered in this article. Methods of creating of marketing program from different authors were
analyzed in it and are proposed number of measures for creating and implementing marketing program for
development of export activity on enterprise, which is subject of foreign activities in fruit"vegetables sector.
In recent years Ukraine is actively joining to international economic space. Gradually developing market
relations with foreign partners, that requires efficiency and improving of economic management on domestic
enterprises as the main link of economic system. Company met tough competition, entering the international
market. The enterprise needs to develop and implement marketing program in order to succeed in developing
of new markets and consolidate its position in existing markets. The marketing program provides planning
of concrete action for implementation of marketing strategies. It combines the best marketing tools to the
specific period of the plan and corresponding financial support.

Ключові слова: маркетинг, міжнародний маркетинг, стратегія, маркетингова стратегія, програма
маркетингу для розвитку ЗЕД.
Key words: marketing, international marketing, strategy, marketing strategy, marketing program.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

ефективної системи управління неможливо забезпечи
ти успіх підприємств у їхній боротьбі за ринкові позиції
У процесі розробки програми маркетингу для роз на світових ринках.
витку експортної діяльності компанія повинна розгля
дати ситуацію в комплексі та об'єктивно дивитися на АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
речі, що при грамотному підході дозволить виробити ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
правильну та реальну програму дій, що буде відповіда РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Дослідження в сфері розробки та реалізації програ
ти вимогам ринку, та задовольняти стратегічні та так
тичні цілі, яких хоче досягнути підприємство. Практика ми маркетингу на підприємствах досліджено в роботах
розвитку міжнародного маркетингу показує, що без багатьох науковців, серед них роботи Б. Карлофа, О. Ві
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ханського, Дж. Дея, П. Діксона, М. Круглова, Н. Куден
ко, Уолкера О., Байда Х., Бондаренко І.В, Ілляшенко
С.М., Багиєвої Г.Л. та Дубницького В.І. та інших, але не
досить добре вивчено особливості розробки програм
маркетингу саме для експортоорієнтованих підпри
ємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою є аналіз основних методичних підходів до
реалізації програми маркетингу підприємства ЗЕД у
фруктовоовочевій галузі. Для досягнення зазначеної
мети необхідно вирішити наступні завдання:
1) визначити поняття та особливості розробки про
грами маркетингу підприємства при здійсненні експор
тної діяльності;
2) проаналізувати особливості, функції та принци
пи міжнародного маркетингу;
3) розглянути алгоритм розробки програми марке
тингу на підприємствісуб'єкті ЗЕД у фруктовоовочевій
галузі.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛІВ ОСНОВНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Міжнародний маркетинг як специфічний феномен,
що є, разом з тим, органічною підсистемою загальної
сфери маркетингових відносин — це така система
організації діяльності суб'єктів виробничої сфери, що
сприяє оптимізації функціонального об'єднання вироб
ничих цілей і поточних потреб інонаціональних спожи
вачів, поєднанню приватних інтересів у всіх сферах
інтерналізованого економічного життя — виробничо
го, посередницького, споживчого [3]. Завдяки їй мож
ливе досягнення оптимальних показників підприємниць
кої діяльності — прибутку, рентабельності, технічного
і ресурсного забезпечення, заробітної плати й ін. Інши
ми словами, міжнародний маркетинг є важливою умо
вою встановлення діючого зворотного зв'язку між по
питом та пропозицією в міжнародному масштабі, є своє
рідним гарантом того, що виготовлена продукція, прой
шовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях
до кінцевого споживача за кордоном. Термін "міжна
родний маркетинг" відноситься до діяльності міжнарод
них фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності
яких поширюється на закордонні країни. Міжнародний
маркетинг слід розглядати як складову всієї системи
знань у галузі маркетингу [5].
Міжнародний маркетинг може бути охарактеризова
ний як маркетинг на зовнішніх ринках. Вся робота з мар
кетингу, орієнтована на зарубіжні інтереси фірми, нале
жить саме до його сфери. Міжнародний маркетинг — це
маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знахо
диться організація. Стратегія необхідна будьякій фірмі,
яка претендує на успіх, щоб визначити, в якому напрям
ку вона буде розвиватися. По суті, вибір стратегії озна
чає, що з усіх можливих шляхів розвитку і способів дії,
що відкриваються перед компанією, вона обирає конк
ретний напрямок [4]. Добре розроблена стратегія — ос
нова підвищення конкурентоспроможності фірми, силь
ної конкурентної позиції і формування такої організації,
яка за допомогою удосконалювання структури управлі
ння і підвищення організаційної культури могла б успіш
но працювати у жорстких ринкових умовах.

Термін "маркетингова стратегія" складається із двох
понять, одне з яких є основним (стратегія), а інше вка
зує на його належність до певної сфери (маркетинго
ва). Оскільки поняття "стратегія" означає довготермі
новий план дій, то у сполученні з поняттям "маркетин
гова" вказує на те, що сферою реалізації такого плану
є маркетингова діяльність підприємства, і, відповідно,
його метою — мета цієї діяльності (задоволення попи
ту споживачів). З огляду на зазначене, "маркетингова
стратегія" підприємства характеризує план дій щодо
досягнення його маркетингової мети у довготривалій
перспективі [1].
На думку Котлера, "маркетингова стратегія" — це
логічна схема маркетингових заходів, за допомогою
якої компанія сподівається виконати свої маркетингові
задачі [2]. Як відмічають О. Віханський, Дж. Дея, П. Дік
сон, М. Круглова, Н. Куденко, формування та реаліза
ція маркетингової стратегії є основою стратегічного
управління компанією в ринкових умовах [4]. С. Гарко
венко визначає маркетингову стратегію як програму
маркетингової діяльності фірми на цільових ринках, яка
визначає принципові рішення для досягнення маркетин
гових цілей. За визначенням Б. Карлофа, маркетингова
стратегія є "узагальненою моделлю дій, необхідних для
досягнення поставлених цілей шляхом координації та
розподілу ресурсів компанії" [2]. Отже, проаналізував
ши визначення різних авторів, можна сказати, що мар
кетингова стратегія полягає у визначення комбінації
відповідних продуктів, послуг і ринків, на яких вони бу
дуть запропоновані та визначає найефективніший склад
комплексу маркетингу (дослідження ринку, досліджен
ня товарної і цінової політики, каналів розподілу, сти
мулювання збуту, підтримка продукту).
Програма маркетингу — розроблений, на основі ком
плексних маркетингових досліджень, стратегічний план
рекомендація виробничозбутової і науковотехнічної
діяльності фірми (організації), покликаний забезпечити
вибір оптимального варіанту її майбутнього розвитку
згідно висунутій меті і стратегії в довгостроковій перс
пективі [3].
Маркетингова програма є логічним підсумком сер
йозного науковопрактичного дослідження із таких ос
новних напрямів (Ілляшенко С.М.):
— аналізу маркетингового середовища;
— комплексного вивчення потреб і запитів спожи
вачів, мотивів їх поводження;
— вивчення показників кон'юнктури ринку;
— вивчення системи ціноутворення, динаміки і
структури цін;
— вивчення конкурентів, контрагентів і нейтралів;
— вивчення форм і методів збуту;
— оцінки виробничих і збутових можливостей ана
лізованого підприємства і визначення рівня його кон
курентоспроможності на різних ринках та їх сегментах
та ін. [4].
Оскільки маркетингова програма — це намічений
для планомірного здійснення, об'єднаний єдиною ме
тою та залежний від певних строків комплекс взаємо
пов'язаних завдань і адресних заходів соціального, еко
номічного, науковотехнічного, виробничого, організа
ційного характеру з визначенням ресурсів, що викори
стовуються, а також джерел одержання цих ресурсів,
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Таблиця 1. Коефіцієнти значимості критеріїв
Критерій
Обсяг попиту

Значимість

Наявність конкурентів на ринку
Платоспроможність споживачів
Рівень розвитку логістики
Рівень розвитку країні

то можна сказати, що основними вигодами від її ство
рення є більша рентабельність (ніж у компаній, що не
планують свою діяльність) та покращена продук
тивність. Програму маркетингу складають на основі ком
плексних маркетингових досліджень і результатів оцін
ки власних можливостей фірми. Типова структура мар
кетингової програми для розвитку експортної діяльності
на підприємствісуб'єкті ЗЕД містить такі основні роз
діли:
1) характеристику і прогноз розвитку цільового рин
ку, в тому числі факторів макро і мікросередовища
маркетингу;
2) позицію фірмина національному та міжнародно
му ринках з обгрунтуванням вибору стратегії і тактики
поведінки на цільовому ринку;
3) комплекс маркетингу з обгрунтуванням розробок
товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики;
4) джерела фінансування програми і контроль за її
виконанням.
Також виділяють основні показники маркетингової
програми такі, як: передбачувана частка ринку; дифе
ренціація продукту, обсяг його випуску з урахуванням
характеристики і прогнозування цільового ринку і рин
кової частки; прогнозований прибуток і темпи його
збільшення; структура фінансових витрат; розрахунок
витрат виробництва на одиницю продукту; оцінка ефек
тивності збуту та інші показники.
Які з перелічених показників вибрати насамперед,
вирішують автори конкретної програми маркетингу.
Тому, розробляючи програму, необхідно насамперед
враховувати ключові фактори комерційного успіху,
чітко розрізняючи об'єктивні зовнішні обмеження, на
які підприємство не може впливати (ціни, споживчі ха
рактеристики товарів, кількість модифікацій, ступінь
новизни та ін.), і суб'єктивні, на які, навпаки, може (рек
лама, стимулювання роботи працівників збуту, органі
зація післяпродажного обслуговування та ін.) [3]. Мар
кетингова програма є оцінкою того, як менеджери
сприймають їхню власну позицію на ринках відносно
конкурентів (з точно певними конкурентними перевага
ми), які мети вони хочуть досягнути, і як вони збирають
ся досягати їх (стратегії), які ресурси потрібні, і які ре
зультати очікуються (бюджети), після цього здійснюєть
ся детальне планування і калькуляція витрат. Для того,
щоб визначити постачальників нової продукції на
підприємстві спершу визначають потенційних постачаль
ників даної продукції, серед яких за допомогою по
дальшого аналізу та порівняння можна буде обрати но
вих партнерів. При цьому спеціалістами використову
ються такі методи: оголошення конкурсу (тендера); вив
чення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, ого
лошень у засобах масової інформації; відвідування ви
ставок і ярмарків.
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При розробці маркетингової програми необхідно
враховувати специфіку галузі в якій працює підприєм
ство. У фруктовоовочевій галузі необхідно враховува
ти такі специфічні фактори, як сезонність, цінову полі
тику, попит на товар, а також одним з головних фак
торів є те, що фрукти та овочі є швидкопсувним това
ром.
Підприємству необхідно розробити маркетингову
програму для експортної діяльності, для більш ефек
тивної і прибуткової роботи у даному напрямку.
За терміном маркетингова програма має бути корот
костроковою, оскільки підприємство планує займаєть
ся експортом овочів і фруктів, а даний вид продукції є
швидкопсувним і більшою мірою сезонним, тому
підприємству доцільно розробляти програму лише на
період часу до одного року. Що стосується обсягу про
блематики маркетингової програми, то тут підприємству
необхідно розробити невеликі програми, які охоплю
ють питання діяльності підрозділів, вдосконалення
асортименту, каналів збуту, реклами і т.д.
Якщо аналізувати програми маркетингу по методу
розробки маркетингової програми, можна сказати що
програма маркетингу не має бути централізовано і де
централізованою, а має бути зустрічною. Сутність її по
лягає у тому що розробляються програми маркетингу
на основі зустрічного підходу. Керівництво встановлює
загальну мету і напрями діяльності, а співробітники роз
робляють програми їх реалізації. При розробці даної
маркетингової програми підприємство повинно деталь
но проаналізувати ринок для того, щоб знайти нових
партнерів, яких би задовольняла продукція і ціна, на яку
вже сформувався споживчий попит на вітчизняному рин
ку, враховуючи всі аспекти зовнішньоекономічної діяль
ності. Для вирішення поставлених задач і створення
маркетингової програми на підприємстві необхідно ви
користовувати комплекс маркетингових досліджень.
Для того, щоб визначити споживачів продукції спершу
визначають потенційних імпортерів даної продукції, се
ред яких, за допомогою подальшого аналізу та по
рівняння можна буде обрати нових партнерів. Після цьо
го необхідно оцінити рівень імпортера за бальною оці
нкою використовуючи п'ятибальну систему оцінювання,
де бал "5" — означає високий результат, "4" — доб
рий, "3" — задовільний, "2" — незадовільний, а "1" —
неможливий, тобто неприйнятний для фірми варіант.
На наступному етапі визначають найвагоміші кри
терії залежно від специфіки діяльності фірми. Кожний
експерт (незалежно і таємно від інших експертів) має
встановити коефіцієнт значимості кожного критерію в
межах від 0 до 1. Коефіцієнти значимості критеріїв, вста
новлені експертами, заносяться в таблицю (табл. 1). Далі
складений перелік потенційних споживачів оцінюють за
всіма обраними критеріями, поставивши кожному з них
оцінку від "1" до "5" відповідно до того, на скільки той
чи інший постачальник задовольняє вимоги фірми за
даним критерієм (табл. 2). Слід пам'ятати, що такі по
казники, як ціна, відстань між імпортером і підприєм
ством, терміни виконання будуть мати вищу оцінку при
меншому значенні.
Після оцінки, розраховується комплексний ко
ефіцієнт для всіх потенційних споживачів, відповідно до
вагомості кожного з критеріїв, за формулою:
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Êê = ∑ Vi * Pi
i =i

(1),

Таблиця 2. Розрахунок комплексного коефіцієнта для
потенційних споживачів
Критерій

Потенційні імпортери

1.Ціна транспорту до країни призначення
де Ее — комплексний коефіцієнт;
2.Наявність необхідних для споживачів товарів
Vi — вагомість ітого критерію;
3.Надійність фірми експортера
Pi — оцінка даного споживача за
4 .Репутація
ітим критерієм.
5.Платоспроможність
Для зручності порівняння та вибо
6.Форма розрахунку
7.Мінімальний розмір партії товару
ру партнера, який найкраще задо
8.Репутація споживача
вольняє вимоги фірми за всіма важ
Комплексний коефіцієнт
ливими критеріями, усі дані з оціню
2. Ординська В.В. Стратегічне планування маркетин
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MONITORING MODELING OF ECONOMIC SECTOR DEVELOPMENT WITH UNCERTAN
PARAMETERS OF STATE REGULATION
У статті виділено основні підходи до оцінки рівня економічної захищеності підприємств. Та"
кими визначено ресурсно"функціональний, індикаторний та програмно"цільовий.
Автором розроблено модель ефективного процесу моніторингу розвитку галузей економіки
з урахуванням невизначеності параметрів державного регулювання в контексті євроінтеграції.
Визначено процедуру моніторингу та оцінки ефективності використання основних фондів на
основі апарату теорії нечітких множин.
Визначено, що використання розглянутих моделей в системі економічного захисту
підприємств на галузевому рівні потребує відповідного використання інтелектуального потен"
ціалу та вдосконалення інформаційної складової економічної захищеності господарської діяль"
ності підприємств у контексті державного регулювання системи моніторингу розвитку галузей
економіки.
The article highlights the main approaches to assessing the level of economic security of the
companies. These are resource"functional, indicator and target"oriented.
The author developed a model of effective monitoring process of economic sectors with uncertainty
parameters of state regulation in the context of European integration. The procedure of monitoring
and efficiency assessment of fixed assets usage which is based on the system of machinery fuzzy
sets theory is defined.
It is determined that the use of these models in the economic protection of enterprises at the
regional level requires appropriate use of intellectual potential and improving of the economic security
component of business enterprises in the context of the monitoring system of economic sector
development.
Ключові слова: моніторингу розвитку галузей економіки, ресурснофункціональний підхід, індикатор
ний підхід, програмноцільовий підхід, невизначеність параметрів державного регулювання, теорія нечітких
множин.
Key words: monitoring of economic sector development, resourcefunctional approach, indicator approach,
targetoriented approach, the uncertainty of government regulation parameters, the theory of fuzzy sets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній економіці, підприємство — це самостійний
та окремий суб'єкт господарювання. Держава регулює
відносини між такими суб'єктами, контролює, але не втру
чається в організацію їх діяльності. Саме таким чином будь
яке підприємство реалізує своє право на свободу вибору.
Це стосується постановки і вирішення всіх завдань, пов'яза
них із функціонуванням цього підприємства на ринку.
За таких умов для вітчизняних підприємств актуальни
ми є питання організації умов для безпечного функціону
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вання. Під безпекою підприємства розуміється сукупність
умов функціонування господарюючого суб'єкта, за яких за
безпечується досягнення цілей його діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Основний вклад у дослідження моделювання економі
чних показників з урахуванням ризику зробили такі вітчиз
няні вчені, як: Є.В. Афанасьєв та С.І. Миснік. Зважаючи на
актуальність питання та необхідності його подальшого роз
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витку, здобутки вчених стали основою для розробки моделі відповідних виробничоекономічних показників.
Аналітичне значення середнього геометричного вико
ефективного процесу моніторингу розвитку галузей еконо
ристовується як центр групування випадкового виробничо
міки з урахуванням невизначеності.
економічного показника. Враховуючи, що використання
логарифмічної функції обмежується областю визначення,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою написання статті є розробка моделі ефективно до якої входять лише додатні аргументи (тобто для Х > 0),
го процесу моніторингу розвитку галузей економіки з ура можна записати наступну формулу для обчислення значен
хуванням невизначеності параметрів державного регулю ня певного іго випадкового економічного показника:
вання в контексті євроінтеграції.
n
n
+ ( −)
σG ( X і ) i = 1, m
Bi
= n ∏ x j m ξij = n ∏ x j m
,
(1),

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для характеристики стану економічної захищеності
підприємства необхідним є проведення якісного і кількісного
його аналізу. Якісний аналіз стану захисту підприємства пе
редує кількісному і полягає в класифікації всіх можливих
загроз діяльності підприємства, чинників, що їх зумовлю
ють, прогнозуванні можливих негативних наслідків реалі
зації цих загроз, визначенні шляхів зниження їх рівня.
За результатами дослідження літературних джерел,
було виділено такі основні підходи до оцінки рівня еконо
мічної захищеності підприємства:
— ресурснофункціональний;
— індикаторний;
— програмноцільовий.
При використанні індикаторного підходу його методо
логія дозволяє всесторонньо оцінити рівень економічної за
хищеності, оскільки оцінюються якщо не всі (що залежить
від системи показників), то основні сторони діяльності
підприємства. Попарне порівняння порогових значень інди
каторів з їх фактичними значеннями дозволяє прослідкува
ти динаміку як самих показників, так і рівня їх економічної
захищеності.
Проте для такого підходу оцінки економічної захище
ності виникають питання щодо методичної бази визначення
показників для врахування специфіки діяльності підприєм
ства, динаміку зовнішнього оточення суб'єкта дослідження
тощо, складу таких показників та їх критичних значень. У
результаті, при недостатньо точному встановленні кількісних
значень індикаторів, неправильно може бути витлумачений
і рівень економічного захисту, що призводить до неадек
ватних управлінських рішень у сфері забезпечення відпові
дного рівня економічного захисту.
Методологія ресурснофункціонального підходу перед
бачає проведення оцінки рівня економічного захисту за
рівнем стану складових економічної захищеності, тобто
шляхом оцінювання ефективності та оптимальності викори
стання ресурсів суб'єкта господарювання.
До основних переваг такого підходу відносять його все
осяжний, комплексний характер, оскільки при цьому вивча
ються основні процеси, що впливають на рівень забезпечен
ня економічної захищеності підприємства.
Проведення програмноцільового аналізу базується на
використанні інтегральних показників, які визначають рівень
економічної захищеності. Головним завданням при викори
станні програмноцільового підходу є визначення ключових
показників і методу їх інтегрування. У програмноцільово
му підході пропонується використання інтегрального (сукуп
ного) показника економічної захищеності підприємства на
галузевому рівні.
Врахування стохастичних характеристик технікоеконо
мічних показників виробничоекономічних процесів суб'єкта
господарювання при заданих граничних значеннях інтер
валів надійності прогнозу, можна раціонально вирішити
шляхом застосування, зокрема, нерівності Чебишева [1]:
Також зазначимо, що у ряді ситуацій невизначеності й
конфліктності прийняття управлінського рішення, зокрема,
при проведенні кількісної оцінки стану підприємства до
цільно використовувати середньогеометричні значення

j =1

пр

j =1

1− p

jпр

n

де n ∏ x j — оцінка середньогеометричного значення
j =1

іго випадкового економічного показника.
Узагальнивши використання нерівності Чебишева в
практичній діяльності підприємства, можна отримати фор
мулу для обчислення значення певного іго випадкового
економічного показника:
+ ( −)
Bi
= [a − ε + exp( M (ln( X і − a + ε )))] m ξij =
пр
, i = 1, m (2),
)
σG ( X і
= [a − ε + exp( M (ln( X і − a + ε )))] m
1− p
jпр

де а = inf(Xi); ε ≥ 0 — константа, яка полегшує процес
розрахунку з використанням сучасних інформаційних тех
нологій при х → а та ln(x – а) → ∞ .
Якщо врахувати неокласичний підхід до оцінки ризику,
коли доцільним є використання в ролі показника ризику се
міквадратичного відхилення від зваженої середньогеомет
ричної випадкової величини, то можна записати такі фор
мули для обчислення значення іго випадкового економіч
ного показника:
SSG ( X i )
+ ( −)
Bi
= e M (ln( X і )) m ξ ij = e M (ln( X і )) m
; i = 1, m
пр
1− p
j пр

(3),

n
n
SSG ( X i )
+ ( −)
= n ∏ x j m ξij = n ∏ x j m
Bi
; i = 1, m (4),
пр
j =1
j =1
1− p
jпр

+ ( −)
Bi
= [a − ε + exp( M (ln( X і − a + ε )))] m ξij =
пр
, i = 1, m (5),
SSG ( X i )
= [a − ε + exp( M (ln( X і − a + ε )))] m
1− p
jпр

де SSG(Xі) — семіквадратичне відхилення від серед
ньо геометричного зваженого.
У відносному вираженні ризик можна оцінити як абсо
лютну величину можливих відхилень випадкового парамет
ра від його середнього розрахункового значення (для інтер
валу надійності рJmin ≤ pJпр ≤ рJmax), поділену на суму серед
нього розрахункового значення випадкового параметра,
плюс абсолютна величина можливих відхилень від цього
середнього значення (значення коефіцієнта ризику W мо
жуть знаходитися в межах від нуля до одиниці, тобто 0<W<1
[2]:
(pj

W=
(pj

max

max

p jmax
1
1
dp
σ (Х ) ∫
− pj )
1
−p
p
min
jmin

p jmax
1
1
σ (Х ) ∫
dp + M ( X )
− pj )
1
−p
p jmin
min

=
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( p jmax

=

( p jmax

(

)

1
− 2σ ( Х ) 1 − p jmax − 1 − p jmin
− p jmin )

(

1
− 2σ ( Х ) 1 − p jmax − 1 − p jmin
− p jmin )

) + M (X )

(6).

Показники ефективності управління, які пов'язані з еко
номічною захищеністю підприємства, мають випадковий
характер та часто розподілені асиметрично. Причини тако
го розподілу зумовлюються багатофакторністю та латент
ністю на певний період часу економічних показників, скла
дністю виявлення тенденції їх розвитку, нелінійністю і бага
товаріантністю динаміки економічних процесів, закритістю
та асиметрією інформації на біржах і ринках, впливом кри
зових явищ, нерівномірністю впливу глобалізації, приско
рення науковотехнічного прогресу тощо.
Тому, на наш погляд, коли моделлю міри ризику не
ефективного управління є випадкова величина X з асимет
ричним розподілом імовірності, в такому випадку в ролі такої
міри ефективне використання модального значення (M0(Xi))
випадкової величини.
Отже, за аналогією з (3) — (6), коли в ролі центру гру
пування економічних показників використовуються їх мо
дальне, медіанне, середньогеометричне значення, отримує
мо систему коефіцієнтів відносної оцінки ризику відповід
них іих випадкових економічних показників.
У ролі центру групування використовуються:
модальне значення:

(

)

1
− 2 σ Μ 0 (Χі ) 1 − p jmax − 1 − p jmin
( p jmax − p jmin )
W=
(7);
1
− 2 σ Μ 0 (Χі ) 1 − p jmax − 1 − p jmin + Μ 0 (Χі )
( p jmax − p jmin )

(

)

медіанне значення:

(

)

1
− 2 σ Μе (Χі ) 1 − p jmax − 1 − p jmin
( p jmax − p jmin )
W=
(8);
1
− 2 σΜе(Χі ) 1 − p jmax − 1 − p jmin + Μе(Χі )
( p jmax − p jmin )

(

)

математичне сподівання з урахуванням відповідного
семіквадратичного відхилення:

(

)

1
− 2SSV(Χі ) 1 − p jmax − 1 − p jmin
(pj − pj )
max
min
W=
(9);
1
− 2SSV(Χі ) 1 − p j − 1 − p j
+ Μ (Χі )
max
min
( p jmax − p jmin )

(

)

модальне значення з урахуванням відповідного семік
вадратичного відхилення:

(

)

1
− 2 SSVΜ 0 (Χі ) 1 − p jmax − 1 − p jmin
( p jmax − p jmin )
W=
(10);
1
− 2 SSVΜ 0 (Χі ) 1 − p jmax − 1 − p jmin + Μ 0 (Χі )
( p jmax − p jmin )

(

)

медіанне значення з урахуванням відповідного семік
вадратичного відхилення:

(

)

1
− 2SSVΜ e (Χі ) 1 − p jmax − 1 − p jmin
( p jmax − p jmin )
=
W
(11).
1
− 2SSVΜ (Χі ) 1 − p j − 1 − p j
+ Μ e (Χ і )
e
max
min
(pj − pj )
max
min

(

)

Відповідно здійснюються розрахунки середньогеомет
ричного значення з урахуванням відповідного стандартно
го відхилення та семіквадратичного відхилення.
Як один із ключових показників моніторингу економіч
ної захищеності виробничого підприємства доцільно роз
глядати стан його основних фондів.
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У процесі вибору стратегії управління, яка залежить від
результатів моніторингу основних фондів промислового
підприємства, будемо оцінювати її з урахуванням можли
вості суперечливості цілей і критеріїв діяльності підприєм
ства. Нехай оптимальні значення критеріїв управління з точ
ки зору несумісності цілей є елементами множини стратегій
S. Випадковий вибір довільної стратегії sk ∈S скоріше за все,
не забезпечує оптимуму за всіма локальними критеріями
цілей. Виникає завдання вибору раціональної стратегії уп
равління основними фондами. Така стратегія повинна бути
оптимальною з позиції усіх локальних критеріїв цілей. Для
цього розробляється певна схема вибору компромісу кри
теріїв ефективності досягнення поставлених цілей, яка виз
начається множиною векторів пріоритетів Λ.
Завдання вибору оптимальної стратегії ( sk 0) визначаєть
ся наступними умовами:
— стратегія повинна бути практично здійсненною, тоб
то sk 0 ∈ S;
— стратегія повинна задовольняти прийнятому принци
пу компромісу та відповідно визначеній множині векторів
пріоритету Λ .
Тоді через пару (ℜ(sk ); Λ ) можна визначити сукупну
інформацію щодо різнобічних аспектів пріоритетності стра
тегії sk та сформувати умову оптимальної стратегії:
sk 0 :

(ℜ(sk ); Λ )=
0

opt {(ℜ(sk ); Λ ) : sk ∈ S }
sk ∈S

(12),

де opt — оператор, визначає певний принцип оптималь
ності для вибору пріоритетної стратегії з множини допусти
мих. Конкретний принцип дії оператора opt визначається
індивідуально для кожної ситуації обгрунтування та прий
няття раціонального рішення.
На основі аналізу концептуальних проблем, зокрема,
нормалізації інформації, що пов'язані з розв'язанням бага
тоцільових багатокритеріальних завдань і вибором опти
мального рішення в управлінні підприємством, розглянемо
підходи щодо кількісної ідентифікації різних аспектів якості
стратегічної ефективності основних фондів. При цьому ме
тою дослідження є розробка підходу щодо оцінювання век
торів кількісних характеристик складових стратегічної ефек
тивності основних фондів промислового підприємства [3].
Проблема нормалізації показників ефективності особ
ливо актуальна для завдань, критеріями вибору якості стра
тегій, при попарному порівнянні різноманітних варіантів їх
вибору мають різні (різнопланові) одиниці виміру, різні по
рядки величин, які їх вимірюють [4].
Нормалізація інформації виникає практично в усіх ба
гатоцільових багатокритеріальних завданнях обгрунтуван
ня прийняття рішень та є визнаною концептуальною пробле
мою.
Якщо для кількісної ідентифікації різних аспектів якості
стратегічної ефективності основних фондів sk ∈S (з позиції
pї цілі щодо забезпечення надійності прогнозу певного іго
показника ефективності використання основних фондів про
мислових підприємств за умов стохастичної невизначеності)
використовуватимемо N рівнів надійності прогнозу, то, ана
лізуючи відповідну складову стратегічну ефективність, от
римуємо вектор кількісних (критеріальних) характеристик
складових стратегічної ефективності sk [3]:
( p)
( p)
( p)
E ( p ) ( s k ) = (e1 ( s k ) ; ... ; en ( s k ) ; ... ; e N ( s k )), s k ∈ S (13).

Тобто кожній складовій стратегічної ефективності sk ∈ S
ставиться у відповідність вектор (вектор оцінювання), який
є кількісним відображенням множини її якісних характери
стик, що виділяються на основі pї цілі.
У дискретному випадку, коли маємо K показників ефек
тивності використання основних фондів промислових
підприємств за умов стохастичної невизначеності, що утво
рюють множину складових стратегічної ефективності S, от
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Таблиця 1. Процедура моніторингу та оцінки ефективності використання основних фондів
на основі апарату теорії нечітких множин
Крок

Дія
Значення
Будується лінгвістична змінна Е «ефективність використання основних
дуже низька, низька, середня, висока, дуже висока
фондів» зі своєю терм-множиною значень
Будується лінгвістична змінна G «ризик впливу стану основних фондів
на захищеність підприємства», що відповідає змінній E та має 5
дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий
нечітких підмножин станів. Носій множини G – відрізок від 0 до 1.
Bi1 − дуже низький рівень показника Хi; Bi2 − низький
Для кожного фінансового показника, який включається в моніторинг
рівень показника Хi; Bi3 − середній рівень показника Хi;
основних фондів Хi, задається лінгвістична змінна Вi «рівень
Bi4 − високий рівень показника Хi; Bi5 − дуже високий
показника Хi»
рівень показника Хi.
Будується набір окремих показників X={Хi} загальною кількістю N,
які з одного боку впливають на оцінку ризику неефективного
використання основних фондів, а з іншого, оцінюють різні за
природою показники.
Кожному показнику Хі ставиться у відповідність рівень його
значущості ri. Показники ранжуються за зменшенням. Вага і-го
показника визначається за формулою Фішберна.
Проводиться оцінка поточного рівня показників та їх класифікація.
Результатом оцінки та класифікації є таблиця значень λi рівнів
належності носія хi нечітким підмножинам Вj.
Проводиться класифікація отриманого значення. Результатом
класифікації є лінгвістичний опис міри ризику погіршення економічної
захищеності підприємства.
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римуємо матрицю (функціонал оцінювання) кількісних по
казників ефективності різних аспектів їх якості (14) [3].
Якщо аналізується nй аспект (критерій) щодо усіх по
казників ефективності використання основних фондів про
мислових підприємств, то отримуємо nй стовпчик матриці
(вектор оцінок стратегічної ефективності основних фондів
згідно з nм рівнем надійності прогнозу) E(p) (15) [3]:
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У процесі дослідження стратегічної ефективності вико
ристання основних фондів в системі економічного захисту
підприємства будемо використовувати принцип потенціаль
ного розподілу ймовірностей при оцінюванні стану економ
ічного середовища [2]. Принцип базується на тому, що се
редовище віддає перевагу вибору з більшою ймовірністю
(із меншою ймовірністю для E(p) = E(p)) такого стану еконо
мічного середовища з множини можливих, на якому внесок
у сумарне значення функціоналу оцінювання E(p)+ за всіма
складовими sk ∈ S можливими станами економічного сере
довища, має менший розмір у порівнянні з іншими аналогі
чними значеннями. Такий принцип являє собою для суб'єкта
управління цілком реальну модель поводження економіч
ного середовища, що прагне в середньому понизити зна
чення функціоналу оцінювання E(p)+ (або підвищити у ви
падку E(p) = E(P)) при обгрунтуванні показників, отрима
них у процесі моніторингу ефективності використання та
динаміки основних фондів підприємств. Після одержання
∧

оцінок p n апріорних ймовірностей pn , проблема знаходжен
ня векторів кількісних характеристик стану раціонального
використання основних фондів підприємства зводиться до
визначення математичних сподівань.
Завдання оцінки захищеності підприємства повинне ви
рішуватися в умовах невизначеності, неповноти інформації.
Для його вирішення пропонується використання адекватно

го апарату ухвалення рішень в умовах неповної інформації
або невизначеності — математичний апарат теорії нечітких
множин. Одним з алгоритмів використання є матричний
метод на основі апарату нечітких множин, запропонований
О. Недосєкіним [5].
В аспекті моніторингу та оцінки ефективності викорис
тання основних фондів матричний метод на основі апарату
теорії нечітких множин пропонуємо проводити за процеду
рою, представленою у таблиці 1.
Показниками Хі виступають фактори впливу стану ос
новних засобів на загальний рівень виробництва. На наш
погляд, доцільно застосовувати коефіцієнт доходності та
коефіцієнт прибутковості для різних площ, які становлять
основні фонди підприємства.
Критерій оптимальності для цих показників за кожною
категорією площ має наступний вигляд:
К д → max, К п → max
У цілому ж рівень фінансововиробничої захищеності
підприємства пропонується оцінювати за формулою:
n

РФВБ =

∑ f т ( xi )
i =1

(16),

n

де n — кількість показників, за якими оцінюються скла
дові фінансововиробничої захищеності підприємства; f T ( xi )
— співвідношення фактичного значення показника оцінки ії
складової фінансововиробничої безпеки підприємства з його
нормативним значенням, яке визначається таким чином:
α

⎛X ф ⎞
f т ( xi ) = ⎜⎜ т i ⎟⎟
(17),
⎝ Х т нi ⎠
де Х т фi — фактичне значення показника оцінки ії скла
дової фінансововиробничої захищеності підприємства;
Х т нi — нормативне значення показника оцінки ії складо
вої виробничої захищеності підприємства; α = 1 у випадку,
коли критерій оптимальності для Х т фi має наступний вигляд:
(18),
Х т фi → max
α = 1 у випадку, коли критерій оптимальності для Х т фi
має такий вигляд:
(19).
Х т фi → min
Критерій оптимальності для рівня фінансововиробни
чої захищеності підприємства запишеться наступним чином:
(20).
РФВБ → max

45

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Переваги моделювання та моніторингу на основі мате
матичного апарату теорії нечітких множин полягають у мож
ливості використання, окрім кількісних, ще й якісних чин
ників та врахування в аналізі неточної, приблизної інфор
мації про значення чинників.
Функціонування виробничоекономічної системи в умо
вах ринкових відносин суттєво залежить від впливу ринко
воінтерфейсної складової економічної захищеності підпри
ємства. Отже, за умов ринкової конкуренції виникає потре
ба в збалансованому управлінні запасами продукції з ура
хуванням інтенсивності конкуренції споживчого ринку.
Існує ряд підходів розрахунку коефіцієнтів інтенсив
ності, зокрема, чотирьохдольовий показник концентрації,
індекс ХерфіндаляХіршмана, індекс Розенблюта, ко
ефіцієнт Джині, індекс Лінда, використання яких пропо
нується у даному аспекті [6].
Для врахування у процесі моделювання раціональних рівнів
обсягів запасів продукції на складах підприємств чинника інтен
сивності конкуренції доцільно використати модель "аналітично
селективних станів виробничоекономічної системи", що запро
понована в роботах Є. Афанасьєва [7, с. 292—297] та Л. Хоро
шенької [6, с. 264—266], де вихідні дані для цієї моделі наступні:
m — кількість можливих станів виробничоекономічної
системи;
S0 — "аналітичноселективний стан виробничоекономіч
ної системи, яким передбачається науковопошукова діяльність
щодо виявлення альтернативних стратегічних напрямків еко
номічного розвитку (стабільних станів ТЕС) підприємства
відносно можливостей виробництва певних видів продукції з
урахуванням накопичення її запасів на складах";
S1 , S 2 , ... , S m — напрями діяльності підприємства, види
товарної продукції тощо;
λ0i, λi 0 — інтенсивності вхідних і вихідних потоків, які
характеризують попит і пропозицію продукції за визначе
ний певним чином термін.
Граф станів системи з проставленими біля них стрілка
миінтенсивностями будемо називати розміченим або оріє
нтованим (рис. 1).
Модель "аналітичноселективних станів виробничоеко
номічної системи" представляє собою систему лінійних
рівнянь [7, с. 288]:
⎧ p 0 ' = λ10 p1 + λ 20 p 2 + ... + λ m 0 p m − (λ 01 + λ 02 + ... + λ 0 m ) p 0
⎪
⎪ p1 ' = λ 01 p 0 − λ10 p1
⎪⎪
⎨ p 2 ' = λ 02 p 0 − λ 20 p 2
⎪
(21),
...
⎪
⎪
⎪⎩ p m ' = λ 0 m p 0 − λ m 0 p m

де р0 — гранична ймовірність "аналітичноселективних
станів виробничоекономічної системи"; р1 , p 2 , ..., pm —
граничні ймовірності операційних станів системи.

ВИСНОВКИ
Побудовані моделі дозволяють підвищити рівень фінан
сововиробничої та ринковоінтерфейсної захищеності
підприємства.
Використання даних моделей в системі економічного за
хисту підприємств на галузевому рівні потребує відповідного
використання інтелектуального потенціалу та вдосконалення
інформаційної складової економічної захищеності господарсь
кої діяльності підприємств в контексті державного регулюван
ня системи моніторингу розвитку галузей економіки.

Аналітично-селективний стан (S0)
λ10

λ01

S1

λ20

λ02

S2

λm0

…

λ0m

Sm

Робочі стани системи
Рис. 1. Граф станів системи S
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РОЗРОБКА ПРАКТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО\
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В
КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
A. Tatarulyeva,
External Doctoral Candidate Management and Administration Department,
SHEE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

DEVELOPMENT OF PRACTICAL INSTRUMENTS FOR INVESTMENT AND INNOVATION
DEVELOPMENT CONTROL OF UKRAINIAN METALLURGICAL INDUSTRY IN THE CONTEXT
OF PUBLIC POLICY
Запропоновано підхід до комплексного оцінювання інвестиційно"інноваційної активності про"
мислового підприємства, що включає такі етапи, як: дослідження обсягу, структури та складу
інвестицій в динаміці, оцінка рівня фінансування та спрямованості інвестицій, оцінка ефектив"
ності капітальних інвестицій.
Розроблено організаційно"економічний механізм державного регулювання залучення пря"
мих іноземних інвестицій в технічне забезпечення металургійної галузі України.
Розраховано багатофакторні моделі залежності обсягу виробництва від інвестицій в основ"
ний капітал металургійних підприємств. Моделі мають суттєве практичне значення для підви"
щення ефективності менеджменту інвестиційної діяльності підприємств металургійної галузі.
Запропоновано заходи з формування ефективної системи державного регулювання залучен"
ня прямих іноземних інвестицій у технічне забезпечення металургійної галузі.
The approach to investment and innovative activity evaluation of industrial enterprise is proposed.
It consists of such steps as research volume, structure and ratio of investment dynamics, assessment
of the level of funding and direction of investments, capital investments efficiency assessment.
Organizational"economic mechanism of state regulation of foreign direct investment in the logistics
of metallurgical industry of Ukraine is worked out.
Multifactor models, economic capacity of which depends on fixed investment into metallurgical
enterprises, were calculated. The models are of essential practical importance for improving the
investment metallurgical industry management.
The steps to establish an effective system of state regulation of foreign direct investment in the
steel logistics industry are proposed.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційноінноваційна активність, ефективність залучення прямих іно
земних інвестицій, державне регулювання залучення прямих іноземних інвестицій, металургійна галузь
Keywords: investments, investment and innovative activity, efficiency of attracting foreign direct investment,
state regulation of foreign direct investment, steel industry.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ності інвестиційної діяльності. В економічній літера
Існуючі методичні підходи до проведення оцінки турі відсутні дослідження щодо комплексного оці
інвестиційної активності підприємства базуються нювання рівня фінансування та спрямованості інве
лише на визначенні окремих показників ефектив стицій.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок в економічну теорію засад інвес
тиційноінноваційного розвитку зробили такі науковці,
як: В.В. Поколодний, І.А. Федоренко, Б.В. Губський,
В.В. Дергачоа, С.В. Захарін, О.Г. Федоренко, Н.Н. Воз
несенська та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою написання статті є розробка практичних
інструментів регулювання інвестиційноінноваційного
розвитку металургійної галузі України в контексті дер
жавної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Враховуючи зазначене, запропоновано підхід до
комплексного оцінювання інвестиційноінноваційної
активності промислового підприємства, що включає такі
етапи:
1) дослідження обсягу, структури та складу інвес
тицій в динаміці;
2) оцінка рівня фінансування та спрямованості інве
стицій;
3) оцінка ефективності капітальних інвестицій.
Основний зміст першого етапу полягає у викорис
танні загальновідомого інструментарію, на основі яко
го досліджується динаміка обсягу, структури та складу
інвестицій. Щодо другого етапу, встановлено відсутність
методичних підходів до визначення показників рівня
фінансування та спрямованості інвестицій. Їх розраху
нок запропоновано проводити за таким алгоритмом:
1) загальний рівень інвестування на підприємстві
( PIA):
PIA =

ГП ІД
ЧГП ОД + ЧГП ФД + ГП ІД

× 100 %

(1),

де ГП ІД — вихідний грошовий потік від інвестицій
ної діяльності; ЧГП ОД — чистий грошовий потік від опе
раційної діяльності; ЧГПФД — чистий грошовий потік від
фінансової діяльності; ГП ІД — вхідний грошовий потік,
отриманий в результаті інвестування.
2) рівень інвестування у виробництво ( PIA):
PIA =

ГП КІ
× 100 %
ЧГП ОД + ЧГП ФД + ГП ІД

(2),

де ГП КІ — вихідний грошовий потік від здійснення
капітальних інвестицій;
3) рівень інвестування фінансових вкладень (ІФІ ):
І ФІ =

ГП ФІ
× 100 %
ЧГП ОД + ЧГП ФД + ГП ІД

(3),

де ГПФІ — грошовий потік, спрямований на прид
бання цінних паперів.
Особливістю запропонованих показників є те, що вони
відображають як загальний рівень інвестування різнома
нітних об'єктів вкладення капіталу, так і рівень фінансу
вання капітальних та фінансових інвестицій, що дозволяє:
1) виявляти можливості фінансування інвестиційної
діяльності промислового підприємства;
2) оперативно реагувати на дефіцит фінансових ре
сурсів;
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3) визначати відповідність напрямів вкладення капі
талу з урахуванням специфіки та сфери його фінансо
вогосподарської діяльності.
Невід'ємною складовою комплексного оцінювання
інвестиційної активності промислового підприємства є
оцінка ефективності капітальних інвестицій. В резуль
таті узагальнення існуючих методичних підходів до виз
начення показників економічної ефективності інвестицій
виявлено певні недоліки їх розрахунку, зокрема: недо
статнє врахування обсягів фінансових ресурсів, спря
мованих на інвестиційні цілі; відсутність розрахунку по
казника ефективності виробництва за рахунок інвес
тицій, що є базовим критерієм ефективності інвестицій
ної діяльності підприємства; значний вплив цінового
фактору на рівень ефективності інвестицій. Враховую
чи це, запропоновано шляхи удосконалення зазначеної
методики:
а) визначати показник ефективності виробництва за
рахунок здійснених інвестицій шляхом співвідношення
величини приросту ефективності виробництва та обся
гу грошових коштів, інвестованих в реальні активи;
б) для розрахунку показників ефективності капі
тальних інвестицій застосовувати коригуючий коефі
цієнт, який дозволяє уникнути викривлення результатів
ретроспективного аналізу.
Аналізуючи ситуацію в економці України, можна
дійти висновку, що приплив прямих іноземних інвестицій
в металургійну галузь перевищує ринкові можливості
країни для освоєння залучених ресурсів. Адже країна
не володіє перевагами для іноземного капіталу: відсут
ня політична стабільність, значний період для започат
кування власної підприємницької діяльності, неприваб
ливий інвестиційний клімат. Також можна відмітити не
достатню якість фінансового та банківського менедж
менту. Окрім того, наявний значний тіньовий сектор,
високий рівень корупції, низька довіра до судової сис
теми. Таким чином, згідно з кластерним аналізом Ук
раїну було віднесено до найменш привабливого для пря
мих іноземних інвестицій.
Розробка моделей розвитку інвестиційної діяль
ності і планування заходів щодо залучення інвестицій є
важливим при детальному прогнозуванні варіантів та їх
альтернатив можливого розвитку подій і здійснюється
з використанням низки економічних показників таких
як інвестиції в основний капітал, прямі іноземні інвес
тиції, оборотні кошти по галузях економіки тощо [3].
Окрім даної методики є ще низка коефіцієнтів, за
допомогою яких можна визначити ефективність вико
ристання іноземного капіталу в економіці країнре
ципієнтів (коефіцієнти участі ПІІ в експорті країни, в ек
спорті високотехнологічних товарів, в обробній промис
ловості). Дані коефіцієнти представлені в таблиці 1.
Виробничі комплекси промислових галузей Украї
ни не можна вивести на сучасний світовий рівень роз
витку без якісного перетворення продуктивних сил усіх
блоків комплексу. Пріоритет розвитку виробництва не
може бути досягнутий без забезпечення пріоритету в
розвитку матеріальнотехнічної бази комплексу, що ви
магає розробки цілеспрямованої інвестиційної політи
ки в кожному окремому секторі економіки.
У зв'язку з цим галузева інвестиційна модель має
бути зорієнтована в першу чергу на такі пріоритетні на
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Таблиця 1. Коефіцієнти для аналізу ефективності залучення
прямих іноземних інвестицій в інноваційний розвиток галузі

На рисунку 1 відображено ор
ганізаційноекономічний механізм
державного регулювання залучен
Назва
ня прямих іноземних інвестицій в
Формула для розрахунку
Елементи формули
показника
інноваційне забезпечення металур
Коефіцієнт
КEXP – коефіцієнт участі ПІІ в експорті
ПІІі / ПІІсвіт
К
=
гійної галузі України.
EXP
участі ПІІ в
країни; ПІІі – приплив інвестицій в
ЕКСі / ЕКСсвіт
Напрям регулювання залежить
експорті
експортоорієнтовані галузі країни за
країни
певний період, млрд дол. США; ПІІсвіт – від сфер економікоправового
загально-світовий приплив інвестицій за впливу на процес інвестування і
певний період, млрд дол. США, ЕКСі –
містить у собі регулювання фондо
обсяг експорту країни за певний період,
вого ринку, регулювання участі
млрд дол. США; ЕКСсвіт – світовий
інвесторів у приватизації, податко
обсяг експорту за певний період, млрд
ве, бюджетне і кредитне регулю
дол. США
вання, а також проведення гнучкої
Коефіцієнт
КІТ – коефіцієнт участі ПІІ у експорті
ПІІі / ПІІсвіт
амортизаційної політики. Різно
участі ПІІ у К ІТ = ІТі / ІТсвіт
високотехнологічних товарів; ПІІі –
експорті
приплив інвестицій у високотехнологічні манітність методів регулювання зу
високотехгалузі країни за певний період, млрд дол. мовлена широким спектром чин
нологічних
США; ПІІсвіт – загальносвітовий
ників, які впливають на динаміку та
товарів
приплив інвестицій у високотехнологічні
організацію інвестиційних процесів
галузі за певний період, млрд дол. США,
і містять у собі програми і плани,
ІТі – обсяг високотехнологічного
стандарти і сертифікати, норми і
експорту країни за певний період, млрд
нормативи, тарифи, ціни, акції, кво
дол. США; ІТсвіт – світовий обсяг
високотехнологічного експорту за
ти і митні тарифи, цінні папери, суб
певний період, млрд дол. США
сидії і пільги.
Коефіцієнт
Кпром – коефіцієнт участі ПІІ в обробній
ПІІі / ПІІсвіт
Процес державного регулю
К
=
пром
участі ПІІ в
ПРОМі / ПРОМсвіт промисловості; ПІІі – приплив
вання
інвестиційної діяльності за
обробній
інвестицій в обробну промисловість
промислокраїни за певний період, млрд дол. США; безпечує наявність низки умов ре
гулювання, що включають у себе
вості
ПІІсвіт – загальносвітовий приплив
умови ринкового механізму, мак
інвестицій в обробну промисловість
світу за певний період, млрд дол. США;
роекономічні, екологічні, фінан
ПРОМі – грошовий вираз доданої
сові і політичні мотивації, норма
вартості, виготовленої в обробній
тивноправові, соціальні та етног
промисловості країни за певний період,
рафічні, а також умови інформа
млрд дол. США; ПРОМсвіт –
ційного забезпечення і державно
загальносвітовий грошовий вираз
го регулювання [3].
доданої вартості, виготовленої в
обробній промисловості за певний
Оскільки державне регулюван
період, млрд дол. США
ня залучення інвестицій — це про
Коефіцієнт
Кпрод – коефіцієнт продуктивності ПІІ,
В
цес, що припускає безліч складо
К прод =
продуктивВ – вартість товарів та послуг
ВВП
вих, його активізація неможлива без
ності ПІІ
виготовлених на підприємствах з
раціонального використання фак
іноземними інвестиціями за певний
торів інформаційного, правового,
період, млрд дол. США, ВВП – ВВП
країни за певний період, млрд дол. США організаційного і економічного за
прями вкладення капіталу: розвиток ринкової інфра безпечення. До інформаційного забезпечення належать:
структури, оскільки виробництво і його інфраструкту стан капіталу галузей економіки, залучення і здійснення
ра дезінтегровані, а існуючі потужності не відповідають інвестиційної діяльності, стан інвестиційного потенціалу,
сучасним вимогам; розвиток інформаційного потенціа а також діяльність суб'єктів та об'єктів інвестування. Пра
лу регіону; розвиток виробництва, заснованого на ви вове забезпечення полягає у формуванні системи зако
користанні екологічно чистих, із замкненим циклом, нодавчих і нормативних актів державного регулювання і
енерго і матеріалозберігаючих технологій. З метою захисту прав інвесторів, методичному забезпеченні дер
удосконалення державного регулювання інвестиційних жавного регулювання інвестування. Організаційне забез
процесів поруч із залученням іноземних інвестицій не печення містить у собі: систематизацію державних органів
обхідно своєчасне виявлення, акумуляція й адресуван регулювання в інвестиційній сфері, організацію і техно
ня в пріоритетні сфери внутрішніх джерел. Для забез логію розробки та реалізації державних програм інвес
печення формування виробничого капіталу необхідний тування, забезпечення страхування інвестицій. Економі
розвиток кредитних відносин, для забезпечення якого чне забезпечення полягає у створенні джерел інвестицій
в свою чергу необхідне формування діючого правово і формуванні умов здійснення інвестування [2].
В умовах значного зносу основного капіталу, необ
го механізму. З іншого боку, регулювання інвестицій
них процесів в галузі може мати стійку основу тільки з хідності оновлення як активних, так і пасивних основ
урахуванням інтересів всіх суб'єктів, які приймають них виробничих засобів, обмеженості фінансових ре
рішення про вкладення власних або залучених майно сурсів для здійснення інвестиційної діяльності металур
вих та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестуван гійних підприємств України, вирішення питання їх спря
ня [1].
мування набуває особливої актуальності.
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Державне регулювання іноземних інвестицій
Політико-правові
чинники

Економічні чинники

Організаційні
чинники

Інформаційні
чинники

Політична
стабільність

Стабільність
макропоказників

Прозорий порядок
реєстрації

Доступність
отримання
інформації щодо:

Курс на
демократизацію

Сприятлива податкова
система

Злагоджена система
державних органів

- країни в цілому;

Дієве та
передбачуване
законодавство

Розвинений фінансовий
ринок

Розвинена виробнича
інфраструктура

- пріоритетних
регіонів та галузей

Прозорий захист
прав іноземних
інвесторів

Дієвий кредитний
механізм

Сприятлива
соціальна
інфраструктура

- підприємств

Розвинена судова
система

Надійне страхування
прямих іноземних
інвестицій

Створення єдиного
регулятивного органу

- наявних проектів

Дієва
зовнішньоекономічна
діяльність

Сприятливий митний
режим

Підготовленість
кваліфікованих
кадрів

Якісне надання
консультативних
послуг

Ринковий механізм саморегуляції економіки
Сприятливе інвестиційне середовище
Рис. 1. ОрганізаційноBекономічний механізм державного регулювання залучення прямих
іноземних інвестицій в інноваційне забезпечення металургійної галузі України

Враховуючи зазначене, розроблено пропозиції
щодо вибору напрямів та обсягів інвестування на основі
побудови багатофакторної регресійної моделі залеж
ності обсягу виробництва металургійного підприємства
(як основного показника ефективності інвестицій) від
іноземних капіталовкладень в пасивні та активні основні
виробничі засоби.
Інвестиції в основні засоби металургійних підпри
ємств вибіркової сукупності значно відрізняються за об
сягами. Тому для підприємств металургійної галузі було
побудовано багатофакторні регресійні моделі залеж
ності обсягів виробництва від інвестицій в основні за
соби, а саме:
1) багатофакторну модель для підприємств із знач
ними обсягами чистих інвестицій в основний капітал
(більше 1 млрд грн.);
2) регресійну модель для підприємств із обсягами
чистих інвестицій в основний капітал від 0,5 до 1 млрд
грн.;
3) регресійну модель для підприємств вибіркової
сукупності із обсягом чистих інвестицій в основний ка
пітал до 0,5 млрд грн.
Рівняння регресійних моделей залежності обсягу
виробництва від інвестицій в основний капітал для
матриці спостережень трьох груп металургійних
підприємств вибіркової сукупності представлено в
таблиці 2.
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Результати перевірки адекватності та статистичної
достовірності кількісних характеристик побудованих
регресійних моделей дозволяють стверджувати, що
вони мають суттєве практичне значення для підвищен
ня ефективності менеджменту інвестиційної діяльності
підприємств металургійної галузі.
З погляду досягнення однієї з головних цілей
будьякого суб'єкта господарювання у ринковій еко
номіці — збільшення обсягів виробництва продукції,
отримані регресійні рівняння дозволяють об'єктив
но оцінити доцільність інвестування в активні та па
сивні основні виробничі засоби для металургійних
підприємств з різними обсягами капіталовкладень.
Тому рекомендовано використовувати дані моделі
для визначення прогнозних значень обсягів вироб
ництва продукції добувної промисловості, які мож
на отримати в результаті інвестування в основні за
соби підприємства. Це забезпечить підвищення
ефективності використання мобілізованих фінансо
вих ресурсів у металургійній промисловості Украї
ни.
Враховуючи, що різні етапи інвестиційноіннова
ційної діяльності потребують використання різних видів
фінансового забезпечення, однією з практичних задач,
що вимагає належного теоретичного опрацьовування,
є проблема оптимального фінансування інноваційно
інвестиційної розвитку галузі.
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Таблиця 2. Багатофакторні моделі залежності обсягу
виробництва від інвестицій в основний капітал вибіркової
сукупності металургійних підприємств
Група підприємств
З обсягом інвестицій
більше 1 млрд грн.
З обсягом інвестицій
від 0,5 до 1 млрд грн.
З обсягом інвестицій
менше 0,5 млрд грн.

Рівняння регресії
∧

У = 987,47 + 0,26 х1 + 0,02 х 2
∧

У = 861,99 + 0,08 х1 + 0,04 х2

∧

У = 387,43 + 0,1х1 + 0,01х2

Тлумачення позначень рівняння
∧

У - розрахункове значення обсягу
виробництва гірничорудної
продукції добувного підприємства;
х1 - чисті інвестиції в пасивні
основні виробничі засоби;
х2 - чисті інвестиції в активні
основні виробничі засоби;
∧

∧

∧

а 0 , а 1 , а 2 - оцінки параметрів

моделі

З боку держави для забезпечення ефективного
фінансування інвестиційноінноваційної діяльності
підприємств металургійної галузі України необхідна
реалізація наступних заходів:
— ініціювати створення науководослідних центрів
зі змішаним (державноприватним) фінансуванням;
— забезпечити інтеграцію бюджетного фінансуван
ня прикладних наукових досліджень у систему держав
них та змішаних інвестицій у рамках складання "бю
джету розвитку";
— запровадити механізми надання пільг підприєм
ствам галузі, що впроваджують інновації і реалізують
інноваційну продукцію (встановлення податкових кані
кул, фінансування частини науковоприкладних дослі
джень за рахунок місцевого бюджету, державне замов
лення інноваційної продукції);
— поширити практику надання інноваційним
підприємствам кредитів із зниженням кредитної ставки
(з одночасним відшкодуванням банкам різниці ціни за
користування кредитом за рахунок держбюджету);
— забезпечити реалізацію додаткових заходів
щодо залучення молоді до наукової роботи (пільгове
житлове кредитування, встановлення підвищених сти
пендій, збільшення оплати праці вчених);
— створити умови та стимулювати розвиток мало
го бізнесу, який спеціалізується на різних стадіях інно
ваційного циклу, та його співпрацю з промисловими
підприємствами. Це потребує створення й розвитку но
вих організаційних структур інноваційної сфери: науко
вотехнічних інкубаторів, технопарків, технополісів та
венчурних фірм, які у перспективі повинні стати стриж
нем інноваційного процесу в країні;
Зі сторони підприємств металургійної галузі Украї
ни заходами для забезпечення ефективного управлін
ня фінансуванням інвестиційноінноваційної діяльності
можуть стати:
— прогнозування інновацій та планування іннова
ційної програми на основі аналізу внутрішнього і зовні
шнього середовища, SWOTаналізу;
— розробка оптимальної програми фінансування
інноваційної діяльності підприємства на основі вдоско
налення механізмів управління фінансовим забезпечен
ням інвестиційноінноваційного розвитку. Оптимізація
фінансової структури інвестиційного капіталу;
— активізація залучення інвестицій у власні розроб
ки та НДДКР шляхом інвестування у вигляді фінансу

вання (цільового, предметнооріє
нтованого, проблемноспрямова
ного), кредитування, лізингу, фон
дових операцій;
— скорочення тривалості інве
стиційного і інноваційного циклів;
— розробка та впровадження
методичних підходів щодо експер
тної оцінки рівня інноваційності
продукції, що випускається підпри
ємством і загального технікотех
нологічного рівня виробництва.

ВИСНОВКИ

Запропоновано підхід до ком
плексного оцінювання інвестицій
ноінноваційної активності промислового підприємства,
що включає такі етапи, як: дослідження обсягу, струк
тури та складу інвестицій в динаміці, оцінка рівня фінан
сування та спрямованості інвестицій, оцінка ефектив
ності капітальних інвестицій.
Розроблено організаційноекономічний механізм
державного регулювання залучення прямих іноземних
інвестицій в технічне забезпечення металургійної галузі
України.
Розраховані багатофакторні моделі залежності об
сягу виробництва від інвестицій в основний капітал ме
талургійних підприємств. Моделі мають суттєве практич
не значення для підвищення ефективності менеджмен
ту інвестиційної діяльності підприємств металургійної
галузі.
Запропоновані заходи з формування ефективної
системи державного регулювання залучення прямих
іноземних інвестицій у технічне забезпечення металур
гійної галузі.
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MACROECONOMIC DYNAMICS CONTROL CONSTRUCTION SECTOR IN AZERBAIJAN
На основе статистических данных была исследована макроэкономическая динамика управ"
ления строительным сектором Азербайджана за последние 20 лет. Результаты исследования
показывают, что строительный сектор Азербайджана в течение этого времени достиг уровня
мирового рынка благодаря государственной поддержки и доходам от нефти, а также благода"
ря синтезу традиционного и инновационного опыта управления.
On the basis of statistical data it was studied the dynamics of the macroeconomic management of
the construction sector for the past 20 years. The results show that the construction sector of
Azerbaijan during this time reached the level of the world market thanks to state support and oil
revenues, as well as by the synthesis of traditional and innovative management practices.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, строительство, предприятия, методы,
планирование, ресурсы, экономия, менеджмент.
Key words: strategic planning, strategy, construction, enterprise, methods, planning, resources, economy,
management.
В области строительства и архитектуры Азербайд стеме управления стали проявляться некоторые недо
жан всегда обладал старинными, присущими ему исто статки. Управление традиционными методами в новых
рическими традициями. В начале XX века в Баку раз экономических условиях становится практически невоз
вернулись строительные работы, связанные с производ можным. Для решения существующих проблем в Азер
ством нефти. В эпоху СССР строительный сектор, как и байджанской Республике были усовершенствованы юри
другие экономические отрасли, развивался в рамках ад дическиэкономические шаги к адаптации государствен
министративнокомандной системы. С развитием стро ной экономики к условиям рыночной экономике.
ительного сектора город Баку стал одним из мировых
После 90 гг. ХХ века Азербайджан, как независимое
промышленных городов. Во времена правления обще государство, постепенным переходом на новую рыночную
национального лидера Гейдара Алиева со скоростью экономику и новую стратегическую экономическую сис
стал развиваться строительный сектор, способствую тему управления создает условия для достижения успеха
щий превращению Азербайджана из аграрной в про в строительном секторе. Ущерб, причиненный проблемой
мышленную республику.
Нагорного Карабаха, не стал помехой для достижений,
Говоря о традиционном управлении в строительной полученных национальной экономикой за последние 25
отрасли в первую очередь, имеем в виду роль, отведенную лет, как в строительной, так и в других отраслях. Основ
государству. Благодаря этой системе управления были по ные движущие силы экономического развития — знание
лучены большие достижения в эпоху СССР. Это период, и навыки, оказали эффективное воздействие на исполь
когда под руководством общенационального лидера Гей зование материальных ресурсов. Азербайджанское госу
дара Алиева были увеличены объемы строительства про дарство, основываясь на своих глубоких традициях, ста
мышленных и жилищных объектов, объектов образования, ло приобретать международный опыт и развивать его в
здравоохранения и искусства, стала развиваться культура соответствии со своими национальными интересами.
градостроительства, а самое главное, был заложен фунда
Под руководством Президента Ильхама Алиева,
мент научнопедагогической деятельности в строительной достойного преемника великого лидера, построенные
области. Расширение города Баку, связанное с увеличени объекты здравоохранения, образования, промышлен
ем объема строительных работ и с созданием национальных ности, спорта, туризма и культуры стали отвечать со
кадров, еще раз подтверждает прогрессивность традици временным требованиям качества и эстетикой внешне
онных методов управления как в строительной отрасли, так го вида. В последнее годы в разных регионах Азербай
и в государственном управлении.
джана с развитием культуры градостроительства появ
В результате интеграции Азербайджана в мировую ляются современные и постсовременные жилые комп
экономику после падения СССР и открытия границ в си лексы. В частности, проводимые за последние годы в
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Таблица1. Показатели удельного веса
добавочной стоимости в ВВП, образованные в
строительной отрасли
Годы

В%

Годы

В%

Годы

В%

Годы

В%

1990

8.1

1995

3.7

2000

6.5

2005

9.0

1991

6.2

1996

9.3

2001

5.8

2006

7.7

1992

7.2

1997

11.7

2002

8.7

2007

6.4

1993

7.3

1998

13.0

2003

11.2

2008

7.0

1994

7.3

1999

10.9

2004

12.5

Баку строительномонтажные работы стали причиной
того, что город стал занимать видное место в числе со
временных городов мира.
Претворение этих проектов в жизнь стало возмож
ным за счет, проводимой Президентом Ильхамом Али
евым политикой экономических преобразований, боль
шой роли государства в инвестирование в строитель
ный сектор, а также усиленной работы местных строи
тельных компаний, оснащенных современными техно
логиями. За последние годы местные строительные ком
пании, активно участвующие в международных тендер
ных проектах, победив их, осуществляли реализацию
этих проектов в разных странах мира. Также большой
прогресс достигнут в области проектирования и прове
дения строительных работ.
Для выхода из кризиса переходного периода воз
никла необходимость инвестиций в строительный сектор.
Удельный вес доли инвестиций в объеме строительных
работ за 1995 г. составил 50,4%. Государство поддер
живает устойчивое развитие иностранных инвестиций в
строительный сектор (1995—2014 гг.). Эти показатели
увеличились в 2014 г. до 75,4% (ГКС), что подтверждает
поддержку развитие этого сектора государством. Боль
шая роль в стратегическом управлении строительными
предприятиями и соответствующей международным тре
бованиям строительной продукции принадлежит страте
гии государства. Стратегия нефтяных доходов Азербай
джанского государства связанная с развитием альтер
нативных экономических отраслей и вложением государ
ственных инвестиций дает толчок к развитию строитель
ного сектора, что подтверждается динамикой строитель
ных работ за период (2000—2014 гг.) [2].
В последнее время в Азербайджане стали развиватьс,
отвечающие международным требованиям крупные стро
ительные компании, в формировании которых роль госу
дарства также велика. Международный опыт подтверж
дает, что развитие и деятельность строительных компа
ний без вмешательства государства может быть подвер
жена большому риску. В развитых странах Запада для
продвижения на мировые рынки самостоятельная деятель
ность крупных строительных компаний тоже не возможна
без поддержки государства. В условиях рыночной эконо
мики, несмотря на большой объем проделанных работ ча
стными строительными компаниями, также большую роль
в их развитии играет государство, что подтверждают по
казатели удельного веса добавочной стоимости в ВВП,
образованные в строительной отрасли.
В динамике удельного веса инвестиций, направлен
ных на строительство служебных и производственных
объектов в общем объеме инвестиций использованных

в Азербайджане, с большей разницей преобладает
удельный вес инвестиций, направленных на строи
тельство производственных объектов до 2008 года.
Но начиная с 2008 года удельный вес инвестиций, на
правленных на строительство служебных объектов
стал превышать с небольшой разницей, и баланс со
хранился. В 2014 году баланс инвестиций, направлен
ных на строительство производственных и служебных
объектов был нарушен. То есть, удельный вес инвес
тиции, направленных на строительство производ
ственных объектов с разницей 18% превышает над
удельным весом инвестиции, направленных на стро
ительство служебных объектов.
Если рассмотреть структуру расходов по осуществ
лению строительных работ (услуг), то можно увидеть,
что 1995—2014 гг. расходы на материалы увеличились
на 16,7%, расходы на оплату труда уменьшились на
15,8%, расходы на амортизацию основных фондов уве
личились на 0,7%, социальные исчисления уменьшились
на 6,6% и прочие расходы увеличились на 5% (ГКС).
Здесь наше внимание сосредотачивается на уменьше
нии расходов по оплате труда на 15,8% и на социальные
исчисления на 6,6%. Если уменьшение социальных ис
числений связано с устранением социальной модели со
циализма, то уменьшение расходов на оплату труда свя
зано с кризисом переходного периода, традиционного
строительного сектора, сформированного в период
Азербайджанской ССР. Распад государства привел к
ослаблению строительного сектора. С другой стороны,
снижение роли государства в строительном секторе,
постепенное развитие рыночной экономики создают
условия для развития частного сектора.
По данным Государственного Комитета Статистики
Азербайджана в связи с развитием рыночной экономи
ки, государственная доля выполненных работ строитель
ными предприятиями по формам собственности на 1996
год (по сравнению с прошедшим периодом) составляла
66,2%, в негосударственном секторе ее доля составля
ла 33,8%, в частном 8,6%, в иностранных инвестициях
25,2%, в муниципальном 0%, что в действительности, для
1996 года было решающим шагом. То есть в "Азербайд
жанской Республике за 1995—1998 гг. по условиям тре
бования Государственной Программы "По приватизиро
ванию государственного имущества" от (29 сентября
1995 г.) "Меры по антимонополизации и приватизации
строительного комплекса" на основании указа (под но
мером 646 от 2 декабря 1997 года и под номером 851 от
16 июля 1998 года) стали ликвидироваться государствен
ные компании и концерны, и находящиеся под их управ
лением организации были приватизированы и превраще
ны в Акционерные Общества [5]. Приказ от 11 февраля
1997 года закона "О тендере" и приказ под номером 668
от 27 декабря 2001 года "О Государственной куплипро
дажи" способствовали формированию конкурентной
среды рыночной экономики страны [6].
На основании новых законов и решений в управле
нии строительным сектором были проведены большие
преобразования. Самым глобальным преобразованием
стала передача от государства особой правовой соб
ственности и функции "заказчика" гражданам страны и
частным компаниям, что проявило себя увеличением
доли объема произведенных работ (услуг) негосудар
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ственным сектором с самого нижнего уровня на 33,8%
в показателях 1996 года. Здесь доля частной собствен
ности составляла 8,6%, доля иностранной инвестиции
25,2% (ГКС).
В 2001 году, следуя законам рыночной экономики,
государственная доля в объеме произведенных работ
строительными предприятиями по формам собственнос
ти снизилась на 43,8%, негосударственная доля повыси
лась на 56,2%. В 2005 году государственная доля достиг
ла самого минимального уровня 16%, доля негосудар
ственного сектора повысилась на максимальный уровень
84%. В 2014 году доля государственного сектора повы
силась на 17,8%, доля негосударственного сектора со
ставляла 82,2%. Как видно из показателей, государствен
ная доля в строительном секторе остается стабильна. А в
негосударственном секторе доля частных собственников
с 8,6% повысилась на 57,4%. Если роль иностранной ин
вестиции в негосударственном секторе не преобладала с
1997 года, то начиная с 2007 года стала увеличиваться доля
частных собственников в этом секторе. Но с 1996 года по
настоящий день очень низкая динамика роли муниципа
литета в этом секторе. Естественно, что в негосударствен
ном секторе увеличение роли муниципалитета создает
условия и на развитие строительного сектора, и на рас
ширение работ по благоустройству.
Добавочная прибыль строительных предприятий уве
личивается по текущим ценам. Например, добавочная
прибыль в 2007 году с 1892,0 миллионов манат достигла
в 2014 году 493,7 миллиона манат. Но эта прибыль в 2012
году с 305,1 миллиона манат резко упала на 129,7 мил
лиона манат и в 2013 году заново поднялась на 291,3
миллиона манат. В среднесписочном количестве работ
ников также наблюдается динамический рост, что в 2007
году составило 57,9 тысяч человек, а в 2014 году 98,5
тысяч человек. То есть, по официальным данным в тече
нии 7 лет, среднегодовая численность работников, заня
тых на строительных предприятиях увеличилась на 40,4
тысяч человек. Их среднемесячная заработанная плата
между 2007—2014 гг. с 381,4 манат увеличилась на 626,9
манат. В то же время, в доходах основных фондов (на
конец года) и в объеме работ выполненных собственны
ми силами наблюдаемая динамика роста говорит о ди
намическом развитии строительных предприятий с мак
роэкономической точки зрения.
Среднесписочное количество работников строитель
ных предприятий Азербайджана, начиная с 2002 года, уве
личивалась по возрастающей линии (2009, 2010, за исклю
чением 2014 года). Постепенно растет показатель спроса
в строительный сектор. За последние годы среднесписоч
ное количество работников строительных предприятий
приблизительно достигло 100.000 человек [2]. Но стано
вится известно, что количество работающих в строитель
ном секторе намного больше, чем отображено в данных
показателях. Потому что большинство рабочих этой от
расли не имеют трудового соглашения со строительной
компанией. Выявляются трудовые и социальные пробле
мы, а также проблемы соблюдения техники безопаснос
ти работников строительной отрасли.
В последний период произошел ряд трагических слу
чаев изза не соблюдений правил техники безопасности.
С целью соблюдения этих правил Кабинет Министров из
дал приказ (под номером 46) от 23 февраля 2015 года
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"Правила соблюдения инженерных коммуникаций строи
тельных предприятий" [3]. Соблюдение этих правил умень
шило количество трагических случаев на строительных
предприятиях. Это можно принять как немаловажный шаг
в области управления строительным предприятием.
В Азербайджане стали со скоростью развиваться
строительные предприятия нового типа, опирающиеся
на современный мировой опыт. Эти предприятия актив
но занимаются проектными и проектноизыскательны
ми работами. Их деятельность растет из года в год, что
говорит увеличение количества проектных организаций
в 2000 году с 20 до 66 в 2004 году. Объем произведен
ных работ собственными силами приблизительно уве
личился в 3 раза, но этот показатель не был отражен в
среднегодовом количестве работников (2000—2004 гг.
1232 человек до 1753 человека). В среднемесячной но
минальной заработанной плате 1 работника произош
ло увеличение в 2 раза (2000—2004 гг. с 56,8 маната до
114,8 маната). Число проектных организаций в 2004 году
с 66 возросло в 2014 году до 140 [2]. Приблизительно в
18 раз увеличился объем выполненных работ собствен
ными силами. Но показал себя в 3 раза меньше в сред
негодовом среднесписочном росте работников (2004—
2014 гг. с 1753 человек до 4966 человек). Также про
изошел рост номинальной средней заработанной пла
ты одного работника в 9 раз (2000—2014 гг. с 114.8
манат до 1040.0 маната). Эти показатели подтвержда
ют увеличение в несколько раз выполнение работ с не
большой рабочей силой и с низкой заработанной пла
той. Что дает информацию о нехватке кадров и в управ
ление в строительном секторе.
Если обратить внимание на количество строитель
ных организаций на 2014 год по формам деятельности
и по объему выполненных работ собственными силами,
то увидим, что количество этих организаций 1498 и
объем работ (услуг) произведенных собственными си
лами равнялся 8 591861,7 тыс манат. В объеме этих ра
бот (услуг) опытноконструкторские работы и строи
тельство жилых и нежилых сооружений приблизитель
но составили половину общей прибыли. Другая часть
прибыли была потрачена на проведение автомобильных
дорог, улиц, мостов, туннелей, водоснабжения, кана
лизаций, железнодорожных путей, подземных желез
ных дорог, а также на разного рода специализирован
ные строительные работы (ГКС).
Определяется направление деятельности строи
тельных организаций на опытноконструкторские рабо
ты и на строительство жилых и нежилых сооружений.
Увеличился спрос на новый тип жилых домов строитель
ного сектора. В зависимости от этого в 2002, 2003 и 2010
гг. в большой степени увеличился объем сданных в экс
плуатацию жилых домов. Увеличение этого спроса было
связано с повышением доходов населения и увеличе
нием городской миграции. Но в 2014 году показатель
объема сданных в эксплуатацию жилых домов, упав за
последние 15 лет за самую низкую черту на 91,4% (за
исключением 2009 года) дал самый низкий показатель.
С небольшой разницей преобладал показатель объема
сданных в эксплуатацию жилых домов над показателем
объема жилых домом, построенных на собственные
средства населения. То есть, в формировании деятель
ности строительных организаций и в достижении эко
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номического эффекта спрос населения всегда играл
решающую роль.
В Азербайджане строительный сектор всегда зани
мал ведущее место. В последний период он, как аль
тернатива нефтяной промышленности на шаг опережа
ет её. Основными причинами является спрос населения
на современные типы жилые дома и места отдыха, ко
торые связывают с увеличением доходов населения.
Безусловно, соблюдение этих потребностей делает не
обходимым обоснование усовершенствования матери
альнотехнической базы управления в строительном
секторе на современные технологии.
В Азербайджане с целью адаптации к современным
проблемам в строительном секторе было подписано ряд
указов и законов, предоставляющих возможность дос
тижения успехов в стратегическом управлении строи
тельном предприятии. Приказом президента Азербай
джана от 12 февраля 2010 года на основании измене
ний, внесенных в закон "О государственные купли про
дажи", была создана, состоящая из специалистов Оце
ночная Комиссия, предлагающая один раз в год за счет
собственных средств проводить тендер и точное иссле
дование тендерской документации (административная
и счетная проверка, а также проводить техническую
оценку). Деятельность этой комиссии, опирающейся на
мировой опыт с каждым днем усовершенствуется [4].
Для проведения конкуренции на мировом рынке с
крупными строительными компаниями должен постоян
но расти уровень профессионализма. Одна из самых
больших проблем, стоящих перед строительными ком
паниями недостаточный профессиональный уровень
местных кадров. Так как большинство занятых в этой
отрасли — это кадры, получившие образование в пере
ходный период, и потому среди них слишком мало кад
ров, адаптировавших к новой системе, что является при
чиной привлечения опытных кадров со стороны. И по
этому в последние годы в известных строительных ком
паниях Азербайджана много иностранных граждан и
молодых кадров, прошедших обучение за границей.
Как и во всех отраслях, развитие строительной от
расли зависит от обладающих современными знания
ми и деловым навыком кадров. В особенности, есть
большая потребность в высокоспециализированных
кадрах, обеспечивающих усовершенствование нового
современного стратегического управления, находяще
гося долгое время под руководством государственной
системы управления. В подготовке этих кадров ведущая
роль принадлежит научнопедагогическому потенциа
лу АзАСУ и действующим в Азербайджане современ
ным строительным организациям.
Для увеличения конкурентоспособности на между
народных и внутренних рынках руководители современ
ных предприятий должны обладать в части стратегичес
кого управления точной, оперативной, полной информа
цией, уметь формировать функциональную информа
ционную систему организации и осуществлять стратеги
ческое прогнозирование, обеспечивающее эффективную
реализацию ресурсов строительной организации.

2. www.azstat.org (Государственный Комитет Ста
тистики Азербайджана).
3. "Правила соблюдения инженерных коммуника
ций строительных предприятий", приказ (под номером
46) от 23 февраля 2015 года Кабинет Министров Рес
публики Азербайджан.
4. Приказ Президента Республики Азербайджан от
11 февраля 1997 года Закона Азербайджанской Рес
публики "О тендере" и приказ под номером 668 от 27
декабря 2001 года.
5. Приказ Президента Республики Азербайджан от
12 февраля 2010 года на основании изменений, внесен
ных в Закон Азербайджанской Республики "О государ
ственные купли и продажи". — Баку, 2010.
6. Закон "По приватизированию государственного
имущества в Азербайджанской Республике за 1995—
1998 гг. по условиям требования Государственной Про
граммы от (29 сентября 1995 г.).
7. Распоряжения Кабинета Министров Азербайд
жанской Республики "Меры по антимонополизации и
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GENESIS THEORIES OF LEADERSHIP
У статті наведено основи теорії соціального научання (Social learning theory), які можуть бути зас"
тосовані до формування лідерства в системі місцевого самоврядування. З'ясовано, що основні еле"
менти лідерства: лідер, група та ситуація в даній теорії розглядаються як сукупність елементів, які за
рахунок взаємодії створюють умови середовища, формують поведінку лідера та групи.
Розглянуто ситуаційну модель організаційної поведінки, що базується на теорії соціального на"
учання. З'ясовано, що для формування лідерства одного прямого научання не достатньо, потрібно
також застосовувати вікарне научання і научання на основі самоконтролю, а також самоефективність.
Доведено чіткій взаємозв'язок між самоефективністю і трудовими показниками. Розглянуто, оха"
рактеризовано та узагальнено принципи научання: покарання та підкріплення.
In the article the basic theory of social learning, which can be applied to the formation of leadership in the
local government system. It was found that the basic elements of leadership: the leader, the group and the
situation in this theory treated as a combination of elements that create interaction due to environmental
conditions, form and behavior of the leader of the group.
Considered situational models of organizational behavior, based on the theory of social learning. It was
found that for forming the direct leadership of one learning not enough, you must also apply Auxiliary learning
and learning based on self"control, and self"efficacy.
Proved a clear link between self"efficacy and labor indicators. We consider the principles described and
summarized learning punishment and reinforcement.

Ключові слова: лідерство, научання, наслідування, самоефективність, покарання, підкріплення, місце
ве самоврядування.
Key words: leadership, learning, imitation, selfefficacy, punishment, reinforcement, local government.

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

зидентові України, які здійснюються у межах комплекс
ного наукового проекту "Механізми державного управл
іння функціональною спроможністю кадрового потенці
алу органів державної влади й місцевого самоврядуван
Багаторічний період неспроможності органів влади ня в сфері організації надання якісних публічних послуг:
в Україні забезпечити фізіологічні потреби, потреби в теоретичне та методологічне їх забезпечення".
безпеці, повазі, в самовираженні громадян України, по
чав формувати новий образ мислення у людей, направ АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
лений на організацію свого життя власними силами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить, що
Система органів місцевого самоврядування Украї
ни, яка знаходиться найближче до громадян і відповід серед зарубіжних дослідників теорію соціального на
но до повноважень повинна забезпечувати належну жит учання розвивали та досліджували: Альберт Бандура [2],
тєдіяльність на відповідній території, відчуває нагальну Фред Лютенс [1], Тім Девіс [3], Мерилін Гіст та Тереза
необхідність організації своєї діяльності на нових заса Мітчелл [6], Деніс Орган [4], Едвард Торндайк [7], та ін.
Проте, незважаючи, що лідерство неодноразово
дах — засадах лідерства. Саме лідерство є найбільш
ефективним інструментом у період змін та криз. А для було предметом дослідження у наукових працях вітчиз
того, щоб лідерство застосовувати ефективно, необхі няних і зарубіжних дослідників, досліджень щодо зас
дно володіти відповідними теоретичними і практични тосування теорії соціального научання до організації
діяльності елементів системи місцевого самоврядуван
ми знаннями.
Науковці всього світу намагаються осягнути всі грані ня ще не проводилось.
феномену лідерства. До цих наукових доробок з форму
вання та розвитку лідерства долучилися і вітчизняні нау ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
ковці. Зокрема, дана стаття безпосередньо пов'язана із (ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є дослідження основ теорії соціаль
науковими дослідженнями кафедри регіонального управ
ління, місцевого самоврядування та управління містом ного научання та застосування їх у діяльності елементів
Національної академії державного управління при Пре системи місцевого самоврядування.
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Виходячи з мети, в статті вирішувалися наступні
завдання:
— з'ясувати основні засади теорії соціального на
учання для використання в діяльності елементів сис
теми місцевого самоврядування;
— проаналізувати ситуаційну модель організацій
ної поведінки, що базується на теорії соціального на
учання;
— розглянути пряме научання, вікарне научання
та научання на основі самоконтролю і самоефектив
ності;
— охарактеризувати принципи научання та запро
понувати їх використання в системі місцевого самовря
дування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для формування та розвитку лідерства в системі
місцевого самоврядування, на основі всесвітньо визна
них ефективних теорій, вбачаємо за доречне розгляну
ти теорію соціального научання (Social learning theory).
Вона асоціюється з іменами цілого ряду дослідни
ків, однак робота Альберта Бандури "Теорія соціаль
ного научання" краще всього представляє цей підхід. У
ній він притримується позиції, відповідно до якої пове
дінка найкращим чином пояснюється в термінах безпе
рервної взаємодії між когнітивними, біхевіористськими
і інвайронментальними детермінантами (зовнішніми
факторами).
Нагадаємо, що пізнання (cognition) складає базо
вий елемент когнітивного підходу — це акт сприйняття
деякої інформації. Когнітивний підхід оцінює людину з
більш високих критеріїв, ніж інші підходи. Він робить
акцент на позитивних і добровільних аспектах людсь
кої поведінки і використовує такі поняття, як очікуван
ня, потреби, винагорода. В рамках даного підходу акти
пізнання є передвісниками поведінки і представляють
собою вклад у образ думок людини, його сприйняття, ви
рішення проблем і процес обробки інформації. Едуард
Толмен— розробник теоретичного когнітивного підхо
ду, довів, що можна досягнути визначеної послідовності
дій, тобто певний акт веде до очікування того, що виз
начена подія приведе до певних наслідків [1, с. 19].
Когнітивний підхід є найоптимальнішим для розу
міння організаційної поведінки, що є важливим для цілей
даного дослідження. Біхевіористський підхід також дає
деяке розуміння предмету, проте, ймовірно, більш важ
ливий той вклад, який він може внести в передбачення і
контроль. Біхевіористський підхід стверджує, що час
тота проявів організаційної поведінки, яка викликала
позитивні або підкріплюючі реакції, буде посилювати
ся і збільшуватися, а організаційної поведінки, яка вик
ликала негативні наслідки або покарання, буде слабша
ти і зустрічатися з меншою частотою. Таким чином,
організаційну поведінку можна передбачати і контро
лювати на основі управління ситуаційними факторами
середовища. Якщо за допомогою концептуальної мо
делі організаційної поведінки необхідно досягнути всіх
трьох цілей — розуміння, передбачення і контролю, то
обидва підходи, і когнітивний, і біхевіористський, ста
ють життєво важливими. Стають важливими і внутрішні
причинні фактори, когнітивно орієнтовані, і зовнішні

Лідер
(включаючи його когнітивні
установки)

Поведінка
лідерів

Оточення
(включаючи
підлеглих і
макрозмінні)

Рис. 1. Трактування лідерства в теорії
соціального научання

фактори середовища, орієнтовані біхевіористські. Інши
ми словами, підхід соціального научання, який включає
як когнітивні, так і біхевіористські концепції, є підходя
щою концептуальною моделлю для організаційної по
ведінки, яка допоможе розумінню лідерства [1, с. 23].
З цього стає зрозумілим, що індивідуум і ситуація,
яка визначається середовищем, не функціонують як не
залежні елементи, але, в сукупності з поведінкою, взає
модіють, визначаючи характер поведінки. Альберт Бан
дура доводить, що "в основному саме посередництвом
своїх дій люди створюють умови середовища, які у
відповідь впливають на їх поведінку. Досвід, породже
ний поведінкою, також частково визначає те, ким стає
людина і що вона може робити; це у свою чергу, впли
ває на її наступну поведінку" [2, с. 345].
Таким чином, теорія соціального научання може
допомогти у створенні моделі безперервної взаємодії
між лідером (у тому числі його уявлень), оточенням
(включаючи підлеглих /послідовників і макрозмінні) і
самою поведінкою [1, с. 201]. Ця взаємодія показана
на рисунку 1.
Що стосується застосування теорії соціального на
учання до дослідження феномену лідерства, то для фун
кціонального аналізу використовують чотириступінча
ту ситуаційну модель С—О—П—Д (ситуація — організм
— поведінка — динаміка або наслідки).
Така модель організаційної поведінки, наведена на
рисунку 2, базується на підході соціального научання.
В моделі букви означають: С — стимул; О — організм;
П — поведінка; Д — динаміка. Стрілки демонструють
інтерактивну і загальну природу змінних середовища
(С і Д), когнітивних (О) і біхевіористських (П) змінних.
На рисунку показана теоретична база соціального на
учання, яка зв'язує ці змінні.
Сприйнята і розширена відповідно до моделі органі
заційної поведінки змінна С представляє ситуацію, яка
визначається організаційним середовищем. Змінна О є
когнітивним розумінням членів організації, яке здійснює
функцію посередництва між ситуацією, створеною ото
чуючим середовищем, і результатом організаційної по
ведінки. Змінна П представляє організаційну поведін
ку. Д — організаційну або групову динаміку і наслідки,
які мають місце внаслідок попередніх взаємодій особи
стих, поведінкових і інвайронментальних змінних.
Змінні функціонального аналізу С—О—П—Д мо
жуть бути або відкритими (видимими), або прихованими
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Найбільш близький до сучасних
поглядів на наслідування як на про
цес научання американський вчений
Когнітивні
Організаційна
Організаційна
Альберт Бандура, який доводить:
процеси опоповедінка
і поведінкова
Ситуація
"При тому, що поведінка може бути в
середкування,
динаміка і
визначена
деякій мірі змінена шляхом викорис
в яких беруть
наслідки
середовищем
участь члени
тання системи заохочень і покарань,
організації
научання буде вкрай трудомістким і
небезпечним, якщо буде грунтувати
ся лише на цій системі… Важко уяви
ти такий процес соціалізації, в якому
мова, звичаї, професійна діяльність,
Рис. 2. Концептуальна модель дослідження організаційної
сімейні, а також освітні, релігійні і
поведінки
політичні звичаї, які відносяться до
(невидимими), що відповідає теорії соціального научан культури, передаються кожному новому члену шляхом
ня. Успішне застосування функціонального аналізу С— вибіркового підкріплення випадкової поведінки без ви
О—П—Д в управління людськими ресурсами "залежить користання об'єктів наслідування, які є носіями зразків
від здатності лідера усвідомити відкриту чи приховану по поведінки в рамках даної культури. Більшість демонст
слідовність причин, які регулюють поведінку лідера і рованих людьми форм поведінки засвоєні — свідомо чи
підлеглих" [3, с. 231]. Зокрема, у даному випадку підлеглі несвідомо — під впливом прикладу" [2, с. 5].
відіграють активну роль і разом з лідером концентрують
Завдяки теорії соціального научання такий когнітив
увагу на своїй поведінці і поведінці інших, на факторах ний параметр особистості, як самоефективність, що
оточуючого середовища (як на причинах, так і на на визначається Альбертом Бандурою як "самосприйнят
слідках) і своїх опосередкованих судженнях.
тя особистістю того, наскільки вона спроможна долати
Проте теорія соціального научання виходить за рам проблеми по мірі їх виникнення" [2, с. 128] став одним
ки класичної теорій, визнаючи, що пряме научання, опо із ключових при визначенні лідерства в організації.
середковане попередніми стимулами і ситуаційними на
У дослідженнях Мерилін Гіст та Тереза Мітчелл з'я
слідками, не вичерпують проблему. Теорія соціального сували, що люди, які думають, що їм вдасться впоратися
научання стверджує, що можливе також вікарне научан із завданням (висока самоефективність), виконують його
ня, або наслідування, і научання на основі самоконтро краще, ніж ті, хто вважає, що не впорається з ним (низь
лю. Таким чином, теорія соціального научання визнає ка самоефективність) [6, с. 185]. Для дослідження лідер
класичні і оперантні процеси зумовлювання, проте ствер ства важливо, що низка досліджень продемонструвала
джує, що їх опис не повний, і додає до них наслідування чіткий взаємозв'язок між самоефективністю і трудови
і процеси самоконтролю, а також такий когнітивний па ми показниками, а також тенденцією зберігати спокій у
раметр особистості, як самоефективність (selfefficacy). стресовій ситуації. Іншими словами, є достовірні дані про
Доведено, що люди постійно научаються в інших. те, що працівники з високою самоефективністю мають
Подібний процес научання проходить у два етапи. На тенденцію наполегливо прагнути до мети і досягати її, не
першому — людина спостерігає, як діють інші, а потім страждаючи від стресу і "не перегораючи".
формує уявну картину цієї дії і її наслідків (заохочень і
Схематично підхід соціального научання зображе
покарань). На другому етапі людина відтворює засвоє но на рисунку 3.
ний образ дій і, якщо наслідки позитивні, повторює цю
Зокрема рисунку 3 показує, як члени організації
схему поведінки і в подальшому [1, с. 232]. Якщо ж на відіграють активну роль і разом з лідером концентру
слідки виявляться негативними, то людина не буде по ють увагу на своїй поведінці і поведінці інших, на фак
вторювати цю дію. Оскільки при набутті нової форми торах оточуючого середовища (як на причинах, так і на
поведінки замість зв'язків типу "реакція наслідок" має наслідках) і своїх опосередкованих судженнях.
місце когнітивне, символічне представлення змодельо
Але огляд теорії соціального научання буде непов
ваної діяльності, наслідування виходить за рамки пояс ним, якщо не зупинитися на принципах научання: пока
нень, які надає оперантний підхід. Зокрема Бандура ранні і підкріпленні, які відіграють ключову роль в про
прийшов до висновку, що наслідування (modeling) вклю цесі научання і в процесі формування лідерства.
чає такі взаємопов'язані підпроцеси, як увага, запам'я
Більшість експертів погоджуються з тим, що
товування, моторне відтворення, а також підкріплення. підкріплення важливіше покарання, і це є важливим
Деніс Орган з колегами стверджував: "у відповід принципом научання. Однак навколо обгрунтування
ності до теорії соціального научання моделювання може даного теоретичного положення розгорнулося багато
пояснити засвоєння поведінки, яке не можна пояснити наукових дискусій. Першим теоретичним обгрунтуван
ні оперантним, ні умовнорефлекторним зумовлюван ням принципу підкріплення при научанні, який донині є
ням" [4, с. 90].
провідним, став класичний закон американського пси
Інші дослідники підкреслюють, що первинною ос холога Едварда Торндайка закон ефекту.
новою вікарного научання є деякий "сценарій", який
За визначенням автора закон ефекта (law of effect)
когнітивно зберігається спостерігачем моделі поведін доводить: "Із декількох реакцій індивідуума на одну і ту
ки [5, с. 539]. Подібний сценарій (script) деяких проце ж ситуацію з більшою ймовірністю будуть повторені ті
дур є когнітивною структурою, або ж структурою для із них, які супроводжуються або за якими близько йде
розуміння поведінки і її відтворення.
задоволення (підкріплення)… ті ж, які супроводжують
С
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ся дискомфортом (покаранням)…
Члени організації
будуть повторені з меншою ймовір
ністю" [7, с. 244].
З точки зору практики більшість
Когнітивне
Члени організації
вчених визнають обгрунтованість
контролюють свою поведінку
уявлення про
цього закону. Бажані або підкріплю
у тій мірі, в якій вони
реальність
ючі результати підвищують інтен
розраховують на когнітивну
допомагає
підтримку, і управляють
сивність зворотної реакції і збільшу
направляти
відповідними сигналами і
ють вірогідність її повторення в май
організаційну
наслідками, пов'язаними з
бутньому. Небажані результати з не
поведінку
організаційним середовищем
гативними для індивідуума наслідка
ми ведуть до послаблення зворотної
реакції і зменшення вірогідності її по
Найбільш складна
поведінка формується
вторення в майбутньому.
при прямому
Оскільки позитивні наслідки (ви
спостереженні та імітації
нагорода і підкріплення) надзвичайно
поведінки інших в
суттєві для поведінки працівників, си
організаційному
Організаційна
Організаційне
стеми винагород стали вкрай важливі
середовищі
поведінка
середовище
для трудових показників і успіху
організації. Організація може волод
іти новітньою технологією, інновацій
Рис. 3. Підхід соціального навчання
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ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ МЕДИЧНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ (МАТЕРІАЛЬНІ, ТРУДОВІ,
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ECONOMIC RESOURCES HEALTH ORGANIZATION (MATERIAL, LABOR, INTELLECTUAL AND
FINANCIAL) THEORETICAL FOUNDATIONS THEIR ESSENCE AND VALUE TERMS (THE ISSUE
OF PRICING AND DETERMINING THE COST OF HEALTH SERVICES)
Охорона здоров'я — надзвичайно ресурсовитратна галузь, яка поглинає багато матеріаль"
них, фінансових, трудових та інших ресурсів, у раціональному використанні яких повинні бути
зацікавлені всі суб'єкти економічних відносин. Саме медична організація володіє матеріаль"
ними, трудовими і фінансовими ресурсами, які використовуються у процесі надання медичних
послуг.
У статті охарактеризовані економічні ресурси медичної організації, зроблено висновок про
доцільність розробки єдиної уніфікованої методики розрахунку вартості медичних послуг.
Health — industry, which consumes a lot of resources. It absorbs a lot of material, financial, labor
and other resources.All subjects of economic relations should be interested in the rational use of
resources. Medical organization has material, labor and financial resources that are used in the
provision of health services.
The article describes the economic resources of the medical organization. It determines the
feasibility of developing a single harmonized methodology for calculating the cost of health services.

Ключові слова: охорона здоров'я, економіка медичного закладу, економічні ресурси, ціноутворення,
вартість медичної послуги, лікувальнопрофілактичні заклади.
Key words: health, economics of medical institutions, economic resources, pricing, the cost of medical services,
health care settings.

ВСТУП

та зміцнення здоров'я населення, а також сукупність
Галузь знань про функціонування медичного зак економічних процесів, що відбуваються у медично
ладу як суб'єкта економічних відносин, раціональне му закладі, — складають економіку медичного зак
використання обмежених ресурсів з метою охорони ладу.
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Кінцеві економічні результати діяльності ЛПЗ ба
гато в чому залежать від його економічного, науко
вотехнічного, організаційного та кадрового потен
ціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми державного управління здоровоохо
ронною сферою досліджували українські науковці
М. Білинська, Д. Карамишев, В. Князевич, Н. Кризина,
В. Лехан, В. Лобас, Я. Радиш, Н. Рингач, І. Солоненко, А. Те
рент'єва, О. Федько, І. Хожило, О. Черниш, Н. Ярош.
На сьогоднішній день надзвичайно актуальною ви
явилась проблема ціноутворення в здорово охоронній
сфері та розробка методики розрахунку цін на медичні
послуги.

МЕТА РОБОТИ
Мета роботи полягає у висвітленні з позицій науки
державного управління економічних ресурсів медичної
організації у контексті проблеми ціноутворення та ви
значення вартості медичних послуг.
Об'єкт дослідження — система охорони здоров'я.
Предмет дослідження — економіка охорони здо
ров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Економічний потенціал ЛПЗ формується під впли
вом багатьох факторів: кваліфікації медичного персо
налу, попиту на медичні послуги, організаційнотехні
чного рівня матеріальної бази, потужності медичної ус
танови, динаміки основного і оборотного капіталу
тощо. Процес виробництва медичних послуг, як і будь
який виробничий процес, включає 4 основні елементи
[3]:
— робота (праця) — сукупність фізичних навичок і
розумових зусиль медичних працівників при наданні ме
дичних послуг;
— засоби праці — все те, що використовується при
виробництві медичних послуг (медичне обладнання, апа
ратура, умови праці);
— предмети праці — те, з чого складаються медичні
послуги (лікарські засоби та вироби медичного призна
чення);
— продукт праці — кінцевий продукт, що поєднує
предмет праці і працю медичного працівника (медична
послуга).
Сукупність ресурсів, які використовуються у фінан
совогосподарській діяльності лікувальнопрофілактич
них закладів (ЛПЗ) і засоби забезпечення виробництва
послуг охорони здоров'я, — це економічні ресурси ме
дичної організації, які діляться на матеріальні, трудові,
інтелектуальні та фінансові.
Матеріальні ресурси як базовий фактор будьякого
виробництва розподіляються на засоби праці (основні
фонди) і предмети праці (оборотні фонди).
Основні фонди використовуються у процесі вироб
ництва медичних послуг багаторазово, зберігають свою
____________________________

натуральну форму, переносять свою вартість на послу
ги охорони здоров'я частинами. Облік і планування ос
новних фондів здійснюється в натуральному та грошо
вому вимірі.
Грошова оцінка основних фондів включає по
вну балансову, відновлювальну та залишкову вар
тість.
Початкова вартість основних фондів — повна
балансова вартість (В б) розраховується за форму
лою:
Вб = Цз + Вт + Вм,
де Цз — ціна основних засобів, Вт — вартість транс
портування, Вм — вартість монтажу (чи будівельних
робіт).
Відновлювальна вартість (В в) встановлюється
під час переоцінки фондів для визначення грошо
вого виміру спрацьованості медичного обладнан
ня.
Залишкова вартість Вз — різниця між повною ба
лансовою вартістю і сумою спрацьованості основних
фондів (Вс).
Основні фонди у процесі виробництва, зберігаючи
свою натуральну форму, поступово зношуються. Част
кова втрата технікоекономічних властивостей і вартості
основних фондів проявляється у фізичній (матеріальній)
спрацьованості (Сф):
Сф = Тф/Тн х 100%,
де Тф і Тн — фактичний і нормативний термін
служби обладнання, що вказані у паспорті апарату
ри.
Моральна (економічна) спрацьованість облад
нання (С м) — це старіння і знецінення окремих еле
ментів основних фондів під впливом технічного про
гресу. Даний показник можна розрахувати за фор
мулою:
См = (Вб — Вв) / Вб х 100%.
Грошовий вимір фізичного і морального спрацюван
ня основних засобів — це амортизація, процес, коли
частина вартості спрацьованих основних засобів посту
пово включається у вартість медичних послуг, які нада
ються в ЛПЗ.
Розміри амортизаційних накопичень у відсотках до
балансової вартості обладнання називаються нормою
амортизаційних відрахувань (На), яка визначається за
формулою:
На = (Вб — Вл) / (Тн х Вб) х 100%,
де Вл — ліквідаційна вартість обладнання, виручка
від його реалізації (при необхідності вартості робіт з
його демонтажу).
У ринкових умовах переоцінка основних засобів
ЛПЗ здійснюється шляхом коректування балансової
вартості лікувальнодіагностичного обладнання на
інфляційний коефіцієнт.
Оборотні засоби включають кошти на розрахунко
вих рахунках у банку, в цінних паперах, в касі, а також у
вигляді боргів (дебіторська заборгованість)1; запаси си
ровини і матеріалів (лікарські засоби, вироби медично
го призначення, продукти харчування), паливо, комплек
туючі вироби, тару, запасні частини тощо. Іншими сло

1
Дебіторська заборгованість — сума доходів, що належить ЛПЗ від дебіторів (покупців і замовників). Кредиторська заборго
ваність — засоби, що тимчасово належать організації, але які підлягають поверненню відповідним фізичним і юридичним особам
(як правило, виникає з часом; наприклад, заборгованість заробітної платні або накопичений процент).
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вами, оборотні засоби можуть бути виражені як нату
ральній (матеріальній), так і в грошовій (вартісній) фор
мі.
Фінансові ресурси — сукупність грошових засобів
(як власних, так і залучених), які перебувають у госпо
дарському обороті та використовуються у процесі
підприємницької або господарської діяльності. Фінан
си виконують дві функції [2]:
— розподіл фінансів відбувається шляхом форму
вання грошових засобів та їх використання за цільовим
призначенням (статутний фонд, фонд розвитку вироб
ництва, амортизаційний фонд, фонд матеріального за
охочення);
— контроль фінансів дає можливість визначити,
наскільки своєчасно і повно гроші поступають і на
скільки ефективно використовуються.
Господарські засоби медичної установи (підприєм
ства) складаються: з активного і пасивного капіталу
(джерела, за рахунок яких дане майно придбалось і
формувалося). Активний капітал за складом і функціо
нальною роллю майна розподіляється на основний і
оборотний.
Фінансовостійкою вважається організація, яка за
рахунок власних засобів покриває засоби, що вкладені
в активи, не допускає неоправданої кредиторської та
дебіторської заборгованості і розплачується в термін
за своїми зобов'язаннями.
Трудові та інтелектуальні ресурси. Персонал ЛПЗ
можна кваліфікувати за наступними ознаками: про
фесія, спеціальність, кваліфікація, посада, звання. Про
фесійну придатність медичних працівників оцінюють за
відповідністю знань, фізичних і психічних якостей пра
цівника.
Структура кадрів ЛПЗ характеризується співвідно
шенням категорій медичних працівників до загальної
чисельності персоналу. Питома вага кожної категорії (і)
медичних працівників (Ypi): головний лікар, завідувач
відділення, лікарітерапевти, лікаріспеціалісти, се
редній і молодший медичний персонал — у загальній
чисельності персоналу ЛПЗ за звітний період можна
визначити за формулою:
Ypi = Pi / P,
де Pi — середньоспискова чисельність працівників
ікатегорії, Р — загальна середньоспискова чисельність
персоналу ЛПЗ.
ЛПЗ — складний господарський механізм, у ньому
одночасно можуть надаватися сотні медикодіагностич
них послуг, здійснюватися численні лікувальнопро
філактичні заходи, які мають різну економічну ефек
тивність.
Суспільна, соціальноекономічна ефективність
діяльності ЛПЗ повинна оцінюватися не за величиною
отриманого прибутку (від платної діяльності, від доб
ровільного медичного страхування (ДМС), а за ступе
нем соціальної захищеності пацієнтів, доступності ме
дичної допомоги. При цьому цілі та завдання управлін
ня ресурсами медичної установи повинні бути адапто
вані до умов господарювання, які постійно змінюють
ся.
Результати розвідки, що викладені вище, складають
основу підходів до визначення вартості медичних по
слуг.
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Ціноутворення — одна із найскладніших медико
економічних проблем охорони здоров'я. Ціни (тарифи)
представляють собою важливий елемент фінансуван
ня ЛПЗ на сучасному етапі, коли до традиційних бюд
жетних джерел долучаються засоби обов'язкового і
добровільного медичного страхування, особисті засо
би громадян при наданні платної медичної допомоги
[1].
Разом з тим, ціна — це основна категорія рин
ку, кінцевий вартісний показник, який характери
зує товар. Саме в ціні на товар отримують відоб
раження потреба в ньому, попит і доцільність об
міну.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Проведений автором аналіз теоретичних засад еко
номічних ресурсів медичної організації у контексті до
слідження проблеми ціноутворення та визначення вар
тості медичних послуг дає змогу зробити наступні вис
новки.
1. Сукупність ресурсів, які використовуються у
фінансовогосподарській діяльності лікувально
профілактичних закладів і засоби забезпечення ви
робництва послуг охорони здоров'я — це еко
номічні ресурси медичної організації, які діляться
на матеріальні, трудові, інтелектуальні та фінан
сові.
2. Фінансовостійкою вважається організація, яка
за рахунок власних засобів покриває засоби, що вкла
дені в активи, не допускає неоправданої кредиторської
та дебіторської заборгованості і розплачується в термін
за своїми зобов'язаннями.
Перспективи подальших досліджень вбачаються у
розробці єдиної уніфікованої методики розрахунку вар
тості медичних послуг.
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У статті проведено аналіз механізмів державного управління ефективністю функціонування
еколого"економічних систем (ЕЕС). На підставі узагальнення літературних даних сформульо"
вано основні завдання управління ЕЕС. Визначено принципи управління, проаналізовано недо"
ліки. Проведено групування питань, які необхідно вирішити для підвищення ефективності фун"
кціонування ЕЕС, екологізації діяльності промислового сектору, підвищення рівня соціальної
відповідальності господарюючих суб'єктів.
The article analyzes the mechanisms of state functioning performance management of ecological"
economic systems (EES). Based on the synthesis of published data main tasks of managing EES
were formulated. Principles of management shortcomings analyzed. A grouping issues to be
addressed to improve the functioning of the EES, greening the industrial sector, increased social
responsibility of businesses.

Ключові слова: екологоекономічна система (ЕЕС), природні ресурси, експлуатація, якість життя, су
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ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
Більшість сучасних наукових підходів до стійкого
існування екологоекономічних систем (ЕЕС) обгрунто
вують необхідність паралельного розвитку всіх їх скла
дових, тобто економічного зростання і стійкості природ
них систем. Дослідження доводять, що розвиток еко
логоорієнтованого бізнесу може дозволити істотно

змінити екологічну ситуацію в країні, перекласти на но
вий, сучасний рівень використання природних ресурсів,
підвищити якість життя. У той же час цілком очевидно,
що екологічні проблеми не можна вирішити без загаль
ного поліпшення економічного стану країни. Кількість
ресурсів, що використовуються, певною мірою харак
теризує ступінь економічного розвитку країни. Але по
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Управління ЕЕС

Управління соціальноекономічною
підсистемою

Управління економічною
підсистемою

Управління виробничотехнологічною
підсистемою

Управління
відновленням
природних ресурсів

Управління охороною
навколишнього
середовища

Управління
природокористуванням

Управління екологічною
підсистемою

Рис. 1. Схема управління екологоBекономічними системами

силення експлуатації природних ресурсів може приско
рити та поглибити процеси екологічної деградації. Тоб
то головною причиною деградації довкілля, а відтак, і
погіршення якості життя є ціннісні установки суспіль
ства, які розглядають ресурсні запаси природи лише як
засіб досягнення економічного добробуту. При цьому
не враховується, що перспектива стабільного суспіль
ного розвитку пов'язана з раціональним використанням
природних ресурсів, гармонійним розвитком природи і
суспільства. Утворюється замкнене коло, вихід з якого
потребує принципово нових підходів.
Ефективність функціонування ЕЕС має на увазі по
єднання економічної та екологічної ефективності з ме
тою створення більшого економічного добробуту з мен
шими втратами для довкілля [1]. Незбалансованість
розвитку призводить до зниження ефективності функ
ціонування обох підсистем, погіршенню якості природ
норесурсного потенціалу, зростанню витрат у госпо
дарському комплексі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Взаємозалежність двох підсистем ЕЕС, необхідність
їх балансування для підвищення ефективності функ
ціонування всієї ЕЕС розглядалася багатьма дослідни
ками. Можна навести роботи О.П. Сиромятнікової [2],
Н.П. Тихомірова [3], В.М. Трегобчука [4], С.Ю. Шарова
[5] та інші.
У той же час слід зазначити, що аналіз взаємодії
механізмів управління підсистемами ЕЕС проведено не
достатньо.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз механізмів державного
управління ефективністю функціонування ЕЕС з метою
формулювання завдань управління, визначення не
доліків існуючої системи та питань, які необхідно вирі
шити для подолання означених недоліків.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління якістю та ефективністю функціонуван
ня ЕЕС визначається комплексом економічних, соціаль
них, екологічних чинників, причому екологічний блок є
одночасно вихідним (оскільки саме наявністю природ
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них ресурсів, їх кількісним та якісним складом характе
ризується економічна підсистема, що склалася в ре
гіоні), але й результуючим, який безпосередньо впли
ває на якість життя населення [6].
Оскільки ЕЕС включає, як мінімум, дві підсистеми
— екологічну та економічну, які мають взаємний зв'я
зок та вплив, управління ЕЕС також поділяється на
управління відповідними підсистемами (рис. 1).
Деякі дослідники взагалі не поділяють управління
ЕЕС на окремі підсистеми, а повністю ототожнюють
управління ЕЕС та управління природокористуванням
(наприклад, робота [7]).
На нашу думку, систему управління ЕЕС можна роз
глядати, виходячи з мети управління її підсистемами, а
саме:
— з точки зору економічної системи — це управлі
ння функціонуванням виробничоюї сфери з метою
підвищення її прибутковості та в той же час запобігання
негативної дії на навколишнє середовище;
— з точки зору екологічної системи — це раціональ
не використання природних ресурсів і забезпечення еко
логічно сприятливих умов життєдіяльності людини.
У цілому мета управління ЕЕС полягає в здійсненні
процесів регуляції відтворення ресурсів для забезпечен
ня збалансованості існуючих потоків речовин, енергії,
інформації, в дії на певні форми саморегуляції системи
більш високого рівня [8].
Загалом управління ЕЕС являє собою сукупність
інструментів, механізмів, методів соціальноекономі
чного та екологічного управління. Можна стверджува
ти, що це діяльність органів державної влади, спрямо
вана на вирішення завдань по підвищенню ефектив
ності функціонування ЕЕС за умови посилення відпов
ідальності господарюючих суб'єктів за дотримання
норм екологічного законодавства в частині реалізації
заходів природоохоронного характеру і раціоналізації
природокористування. Характер системи управління
визначається поставленою метою і залежить від особ
ливостей конкретної території, що впливає на специф
іку природокористування і вимагає регіонального
підходу до організації систем управління природоко
ристуванням. Основні принципи управління ЕЕС наве
дені в таблиці 1.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Основні принципи управління ЕЕС
Принцип
Принцип погодженого
цілеполягання

Принцип виділеної
екологічної компетенції

Принцип ноосферного
розвитку

Принцип управління
екологічними знаннями

Принцип комплексності

Характеристика
Формує рух ресурсів підприємства для досягнення економічних цілей, погоджених з цілями
раціонального природокористування і екологічно стійкого розвитку. Кожна з підсистем у
регіональній ЕЕС реалізує свою мету, яка є підціллю по відношенню до мети усієї системи. У цьому
ланцюжку цілей, еколого-економічна мета підприємства має бути погоджена із стратегічними цілями
регіональних органів влади, на основі чого може бути створене регіональне «дерево екологоекономічних цілей»
Суть цього принципу в управлінні регіональними ЕЕС полягає в тому, що кожен суб'єкт управління
наділений точно окресленими екологічними функціями, а також ресурсним забезпеченням реалізації
кожної функції. При цьому для реалізації кожної функції закон встановлює відповідні обсяги
ресурсів і їх джерела.
Принцип виділеної екологічної компетенції на практиці розкривається при здійсненні екологічного
контролю на різних рівнях влади, де простежується не опрацювання нормативно-правової бази
Базується на розумінні того, що людина є частиною природи, що пояснює необхідність у новому
типі мислення усіх співробітників підприємства і керівників різних рівнів, коли враховуються
взаємозв'язки екологічних, економічних і соціальних проблем, включаючи розробку нових процедур
і механізмів управління ними. Принцип припускає господарську самостійність регіонів і підприємств
тільки у рамках певних екологічних обмежень і повинен сприяти створенню нової системи цінностей
і формуванню раціональних структур управління, виробництва і споживання
Цей принцип є інструментом екологізації економіки, коли еколого-економічні знання стають
джерелом зростання продуктивності, ефективності і підвищення конкурентоспроможності
регіональної економіки. Тобто, в управлінні ЕЕС зароджується нова функція управління, суть якої
полягає в акумуляції інтелектуальних активів, поширенні наявної екологічної інформації і її передачі
у рамках підприємства або регіону. Центром генерування екологічних знань на підприємстві
повинен являтися відділ розвитку, де люди можуть постійно обмінюватися екологічними знаннями і
інформацією. Цей принцип вимагає від усіх працівників підприємства формування екологічного
мислення
Припускає, що регіональна ЕЕС будучи об'єктом управління, розглядається як група взаємозв'язаних
між собою підсистем, екологічної і економічної. Тільки взаємодія двох підсистем забезпечить
еколого-економічний синергетичний ефект

Джерело: [2].

На нашу думку, до основних принципів управління
ЕЕС необхідно додати принцип врахування регіональних
особливостей. Програми екологоекономічного розвит
ку регіону необхідно розробляти на основі всебічного
аналізу стану ЕЕС, до якого входять вивчення економіч
них (економічна інфраструктура регіону, основні напря
ми економічної діяльності, наявність корисних копалин і
стан їх розробки, вік основних підприємств регіону та
показники ефективності їх функціонування, умови праці
з урахуванням рівня травматизму, професійної захворю
ваності тощо), соціальних (рівень заробітної плати та
безробіття в регіоні, забезпеченість житлом населення,
стан життєзабезпечуючих систем, розвиток побутової
інфраструктури тощо) і екологічних (забруднення атмос
ферного повітря, водних джерел, грунтів, ступінь еколо
гічної безпеки регіону, ознаки переходу основних вироб
ництв на екологоорієнтовані методи виробництва, впро
вадження природозахисних програм і оцінка їх ефектив
ності тощо) проблем. Такий аналіз має дати ясну карти
ну наявного стану ЕЕС, виявити "слабкі" місця, на кори
гування яких повинна бути спрямована програма.
Узагальнення літературних даних щодо управління
ЕЕС дало можливість сформулювати основні завдання
управління ЕЕС, до яких віднесено:
— впровадження принципів екологоорієнтованої
політики з метою розбудови соціально спрямованої,
екологічно безпечної структури національної економі
ки [9];
— формування державної і регіональної екологіч
ної політики України;
— удосконалення механізмів державного управ
ління ЕЕС;
— унормування правових засад державного управ
ління ЕЕС;
— розробка й впровадження програм екологічної
освіти, формування екологічної культури, яка б сприяла

свідомому ставленню до проблем охорони навколишнь
ого природного середовища, підвищенню відповідаль
ності за використання й відтворення природних ресурсів;
— впровадження засад екологічного інформуван
ня населення, спрощення доступу населення до еколо
гічної інформації, участь громадськості в процесі ухва
лення рішень та їх виконанні;
— визначення пріоритетних напрямів й інтенсифі
кація наукових досліджень з питань підвищення ефек
тивності функціонування ЕЕС, підготовка фахівців для
розробки й впровадження програм переходу на умови
екологоорієнтованої економіки.
Підвищення ефективності управління ЕЕС, на дум
ку С.Р. Жемадукової [10], вимагає від управлінської
системи наступних кроків:
— зміни парадигми розвитку від підтримки регіо
нального господарюючого комплексу до переходу на
рейки стійкого розвитку;
— раціонального використання регіональних ре
сурсів, у т.ч. природних;
— запровадження адекватної рентної плати за ви
користання загальнонаціональних природних ресурсів;
— розвитку методики та інструментарію регіональ
ного управління;
— зв'язок процесів господарського освоєння тери
торії з соціальним облаштуванням життєдіяльності на
селення.
У той же час аналіз стану системи управління регіо
нальними ЕЕС в Україні дозволив виявити ряд проблем
і недоліків, що не дають можливості підвищувати ефек
тивність їх функціонування. До таких нами віднесено:
— екологічна діяльність господарюючих суб'єктів
спрямована, в основному, на забезпечення поточних
природоохоронних показників з метою недопущення
штрафних санкцій з боку контролюючих органів. Тоб
то більшість підприємств не звертає уваги на необхід
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ність запровадження корпоративної соціальної відпов
ідальності в частині покращення екологічних характе
ристик території свого розташування;
— більшою мірою система управління екологічною
складовою ЕЕС заснована на ресурсному відході, коли
контролюються окремі елементи довкілля (водний, по
вітряний басейни, інколи — використання сировинних
ресурсів), тобто відсутній системний підхід. Це пояснює
недостатню увагу до екологічної складової при вико
нанні стратегічних планів розвитку регіональних ЕЕС;
— низька ефективність організаційних структур
управління екологічною діяльністю як на рівні під
приємств, так і на рівні регіонів. Навіть на рівні держави
органи влади, які мають забезпечувати управління еко
логічною складовою розвитку, мають доволі невисокий
статус і розглядаються скоріше як атрибут державного
управління, необхідний сьогодні для створення міжна
родного іміджу. Управлінська ж система підприємства
практично зовсім не спроможна виконувати еколого
орієнтовані вимоги господарювання;
— практично не виконуються вимоги Орхуської кон
венції щодо розповсюдження екологічної інформації.
В регіонах немає ЗМІ, які б поширювали дані про стан
навколишнього середовища, про виконання підприєм
ствами природоохоронного законодавства та покаран
ня винних в конкретних порушеннях, про можливості,
що надає НТП для виконання вимог раціонального при
родокористування тощо. Більш того, підприємства
однієї галузі не обмінюються інформацією про стан при
родоохоронної діяльності. Відсутній механізм розпов
сюдження екологоорієнтованих методів управління
підприємством.
На нашу думку, перелічені недоліки виникають,
перш за все, через недостатній рівень професійної еко
логоекономічної компетентності управлінських кадрів
і відсутність науковометодичного забезпечення в на
вчанні державних службовців екологоорієнтованій
діяльності.
Підвищення ефективності функціонування ЕЕС, еко
логізація діяльності промислового сектору, підвищен
ня рівня соціальної відповідальності вимагає вирішен
ня основних питань, які були поділені нами на наступні
групи:
1. Економічні:
— формування системи економічних інструментів
для стимулювання екологоорієнтованої діяльності
підприємств. У даному аспекті необхідно знайти мож
ливість ефективного поєднання таких видів економіч
них інструментів, як інструменти примушення (еко
логічні штрафи, платежі), заохочення (пільгові креди
тування та оподаткування, механізми спеціального
ціноутворення) та інструменти управління (екологічне
страхування, вигідна амортизаційна політика по відно
шенню до екологоорієнтованих підприємств, торгівля
квотами тощо);
— вдосконалення системи фінансування приро
доохоронних заходів. Актуальними напрямками вдос
коналення механізму фінансування екологічної сфе
ри відповідно до ринкових реформ, на думку [9], є
розширення позабюджетних джерел, знаходження
нових форм фінансування екологічної складової роз
витку ЕЕС, які поєднували б примусові й заохочу
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вальні форми впливу, раціональне формування сум
екологічних платежів, використання принципів ВАТ
(Best Available Technology — найкраща з доступних
технологій) тощо;
— перегляд сум платежів за техногенний вплив на
довкілля. Аналіз, проведений І.С. Синякевичем в роботі
[11], показує, що частка екологічних податків в Україні
складає 0,008 % від загальної суми державних податків,
що значно менше, ніж у розвинених країнах світу;
— залучення іноземних інвестицій для вдосконален
ня екологоекономічної діяльності підприємств;
— формування ринку екологічних послуг. До таких
послуг можуть бути віднесені як послуги з ліквідації вже
наявних результатів техногенного навантаження (очис
тка забруднених компонентів довкілля, відновлення біо
різноманіття, переробка накопичених відходів вироб
ництва та споживання і т.п.), так і запровадження нових
екологоорієнтованих технологій;
— розробка сучасних форм екологічного страху
вання діяльності підприємств.
2. Правові:
— оновлення нормативноправових документів, ре
гулюючих функціонування ЕЕС. В даний час спостері
гається неузгодженість чинних нормативних документів
як на міжгалузевому рівні, так і в межах однієї галузі.
Багато правил, інструкцій, стандартів розроблено 25 —
30 років тому. Велика частина нормативноправової
бази, створеної за радянських часів, ще й досі активно
використовується, незважаючи на її невідповідність
новим господарським відносинам. Особливо це сто
сується документів, методичного забезпечення щодо
оцінки екологічної безпеки [9];
— перегляд податкового законодавства: форми та
розмір усіх платежів за антропогенної дії повинні спри
яти зниженню забруднення довкілля і споживання при
родних ресурсів.
— регулювання усього комплексу екологоправо
вих стосунків в суспільстві, в т.ч. правових основ роз
повсюдження інформації екологічного характеру, по
відомлення громадян про стан навколишнього середо
вища, реальні та потенційні загрози тощо;
— запровадження нових товарів, обладнання, тех
нологій, що відповідають вимогам міжнародних стан
дартів ISО 14000.
3. Інформаційна:
— створення центру та засобів розповсюдження
екологічної інформації.
— розробка механізму інформаційного забезпечен
ня взаємодії підприємств і органів влади щодо реалі
зації екологічних проектів;
— поширення і доступність екологічної інформації;
— формування інформаційної бази для управління
процесами в ЕЕС.
4. Організаційна:
— створення координуючого органу, відповідаль
ного за екологічну діяльність учасників екологоеконо
мічної інтеграції;
— розробка механізму реалізації регіональних еко
логоекономічних програм;
— розробка порогових значень (кількісні і якісні)
екологічного стану діяльності підприємств, вихід за межі
яких викликає загрозу екологічній небезпеці [2];
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— створення центру екологічної освіти з організа
цією і проведенням наукових семінарів, конференцій,
круглих столів з питань екологоекономічного розвит
ку підприємств.
5. Інституційна:
— забезпечення підготовки і перепідготовки управ
лінських кадрів у сфері екологоорієнтованого управлі
ння ЕЕС;
— підготовка фахівців з різних спеціальностей з
урахуванням знань екологоекономічного розвитку ре
гіону;
— розвиток співпраці вищих навчальних закладів з
підприємствами з метою впровадження учбових про
грам задля підготовки фахівців необхідної спрямова
ності;
— залучення нових розробок фахівців НДІ та вищих
навчальних заходів в галузі екологічних технологій у
виробництво.

ВИСНОВКИ
Відповідно, всі ці питання мають вирішуватися на
рівні ЕЕС, оскільки залежать від особливостей конк
ретної території, що впливає на специфіку природо
користування і вимагає регіонального підходу до
організації систем управління природокористуван
ням. У регіонах вже існують інституції, які перейма
ються питаннями управління охороною навколишнь
ого середовища, раціонального природокористуван
ня, економічним розвитком території. Але брак ко
ординації дій цих структур, неузгодженість їх планів
та заходів роблять функціонування ЕЕС недостатньо
ефективними.
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ВСТУП

няних дослідників можна назвати Г. Башнянина, А. Галь
чинського, М. Михальченко, С. Мочерного, О. Соскіна,
А. Філіпенко, російських — А. Бузгаліна, С. Глазьєва,
А. Колганова, В. Кудрова. Закордонні вчені — це Л. Ба
льцерович, Я. Корнаї, Д. Норт, А. Ослунд.
Вирішальну роль у перегляді класичних уявлень
про механізм економічного зростання відіграв відомий
економіст Джон Мейнард Кейнс. Він відстоював не
обхідність державного регулювання економіки. На
противагу класичній теорії ринкового саморегулюван
ПОСТАНОВКА ЗАВДЯННЯ
ня та державного невтручання в економіку він запро
Питанням формування і трансформації соціально понував альтернативну макроекономічну теорію, в ос
економічних систем та моделей економічного розвитку нові якої лежить державне регулювання економіки [1,
присвячено досить багато наукових праць. Серед вітчиз с. 346]. На відміну від теорії Дж. Кларка, А. Маршала
Кінцевою метою всіх економічних реформ є забез
печення усталених темпів економічного зростання в
країні. Тільки на шляху економічного зростання мож
ливим є досягнення динамічної макроекономічної рівно
ваги та стабілізації фінансової системи, досягнення ви
робничої та розподільчої ефективності споживання ре
сурсів, побудова обгрунтованої структури економіки
країни.
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[3], А. Пігу [5] та інших, Кейнс дійшов висновку, що всі
проблеми макроекономічного розвитку високорозви
неного капіталістичного суспільства слід шукати не
стільки у сфері пропозиції, скільки у сфері попиту [2,
с. 136, 221, 240].
Динаміка економічного зростання в країні залежить
не стільки від кількісних, скільки від якісних або струк
турних аспектів стимулювання сукупного попиту з боку
держави: "…величина мультиплікатора залежить від
того, як новий дохід, що виникає в результаті збільшен
ня ефективного попиту, розподіляється між різними ка
тегоріями споживачів" [1, с. 278]. Інструменти держав
ного впливу та "…загальна воля, що впроваджена в по
літиці держави, повинна бути спрямована на підсилення
та укріплення стимулів до інвестування і, наскільки це
безпечно, стимулювати середню схильність до спожи
вання…" [1, с. 345]. "Держава повинна здійснювати свій
керуючий вплив на схильність до споживання частково
шляхом відповідної системи податків, частково фіксу
вання норми проценту і, можливо, іншими шляхами" [1,
с . 346].
У сучасній економічній літературі представлено два
основних напрями теорії економічного зростання: кей
нсіанська (неокейнсіанська) та неокласична [2].
Неокейнсіанськими називають ті моделі економіч
ного зростання, які, як і кейнсіанська теорія взагалі,
грунтуються на попиті. В цих моделях розглядають прин
ципи економічного розвитку країн, що характеризують
ся певною нестабільністю, а також досліджуються про
блеми безробіття та відставання обсягів фактичного
ВВП від потенційно можливого.
Один із факторів попиту — інвестиції, які мульти
плікативно збільшують рівень доходу. Водночас інвес
тиції самі обумовлюються зростанням доходу (ефект
акселератора).
Неокласичні моделі економічного зростання дослі
джують особливості абстрактних моделей стабільної
економіки, що мають тенденцію до повної зайнятості,
досконалої конкуренції та характеризуються абсолют
ною гнучкістю цін на фактори виробництва.
Фактично сьогодні українська економічна модель
являє собою еклектично поєднані елементи різних мо
делей, яким притаманні відповідні сценарії розвитку.
Адже метою наукового дослідження є доведення
необхідності формування конкурентоспроможного
внутрішнього ринку та забезпечення платоспроможно
го попиту, що повинно бути обрано державною владою
у межах інерційного сценарію розвитку як пріоритет для
України й покладено в основу стратегії економічного
розвитку країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 2014 році Україна пережила безпрецедентне по
єднання політичної, фінансовоекономічної та банківсь
кої кризи. Основними виклики та загрозами фінансової
безпеки держави ми бачимо наступні:
1. Посилення розбалансованості бюджетної сфери.
Це зумовлено зниженням ВВП в поєднанні з різким зро
станням витрат бюджету, детермінованим девальвацією
національної валюти. Тиск на бюджетну систему й на
далі посилюватиметься внаслідок необхідності обслу
говування державного боргу.

2. Ослаблення системи державного регулювання та
контролю у фінансовобюджетній сфері. Як наслідок,
істотно погіршився стан фінансовобюджетної дисцип
ліни, розширилася сфера та зросли обсяги фінансових
порушень, збільшилися розміри недонадходжень до
бюджету податків, зборів і обов'язкових платежів, по
слабилася відповідальність у фінансовоекономічній
сфері. Незадовільний стан фінансовобюджетної дис
ципліни в країні є наслідком низки проблем, що не ви
рішувалися протягом тривалого часу.
3. Негативні очікування суб'єктів ринку банківських
послуг. Наслідком цього є звуження ресурсної бази
банків, скорочення та погіршення якості активів, поси
лення ризиків ліквідності й неплатоспроможності фінан
сових установ, проблеми з їх капіталізацією. Суттєвими
загрозами стабільності банківської системи стали
складність процедури докапіталізації, відсутність аль
тернативних способів збільшення капіталу, труднощі
управління проблемними активами.
4. Дестабілізація національної грошової одиниці у
формі девальвації. Це стало наслідком посилення кри
зових макроекономічних тенденцій і зовнішніх дисба
лансів, а також обмежених можливостей НБУ щодо
підтримання пропозиції на валютному ринку економіч
ними методами на тлі формування значного дефіциту
валютних надходжень та погіршення ринкових очіку
вань. За 2014 р. офіційний курс гривні знизився віднос
но долара США на 97,3 %, євро — на 74,2 %, російсь
кого рубля — на 23,7 %.
Підвищення економічної безпеки України залежить
від можливості невідкладної реалізації принципово
нової економічної моделі розвитку.
Які сценарії розвитку можливі для України?
1. "Інерційний" сценарій. Цей сценарій розвитку пе
редбачає використання наявного в ресурсного потен
ціалу на підставі екстенсивного типу економічного зро
стання, інерційним шляхом, при збереженні "status quo"
в структурі економіки і факторах її розвитку. При тако
му сценарії, заходи державного управління будуть зор
ієнтовані на залагодження конфліктів і усунення нега
тивних соціальних наслідків кризових ситуацій, що ви
никають внаслідок консервації хронічних проблем роз
витку держави.
"Інерційний" сценарій розвитку буде супроводжу
ватися наростанням системних ризиків, негативні на
слідки впливу яких у довгостроковому періоді будуть
неухильно посилюватися. Очікується стійке зниження
ефективності соціальноекономічного розвитку. На тлі
ймовірного незначного зростання продуктивності праці
і відносно високих показників економічного зростання
очікуються погіршення показників соціального розвит
ку та рівня життя, підвищення рівня тінізації економіки.
Ризики розвитку "інерційного" сценарію — втрата ке
рованості соціальноекономічним комплексом, загро
зи екологічних і техногенних катастроф, неадекватність
державних фінансів зростаючому рівню соціального
навантаження на бюджет, наростання процесів еконо
мічної і соціальної стагнації, посилення етнонаціональ
ної конфліктогенності, ослаблення міжрегіональних
виробничокоопераційних зв'язків.
2. "Мобілізаційний" сценарій. При "мобілізаційно
му" сценарії орієнтація на мобілізацію потенціалу адмі
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ністративноуправлінської вертикалі сприяє цілеспрямо
ваної концентрації фінансової вигоди від природних
ресурсів і геостратегічного положення. Ця модель при
ваблива тим, що не потребує складної і політично об
тяжливою реорганізації державного апарату, дозволяє
ефективно використовувати наявний кадровий потен
ціал і відпрацьовану культуру державного управління.
"Мобілізаційний" сценарій ефективний як антикризової
тактики і створює ілюзію досягнення необхідного стій
кого результату при мінімальних витратах часу і ре
сурсів.
Разом з тим концентрація на цілях антикризового
менеджменту, відмова від формування посткризової
моделі сталого розвитку, спроби оптимізації сформо
ваної моделі економічного і соціальнополітичного роз
витку, відмова від політики, спрямованої на зміна і підви
щення статусу, переорієнтація інвестиційних потоків у
сектори, які мають виключно короткострокову і серед
ньострокову віддачу, не дають адекватної відповіді на
виклики, з якими стикається Україна.
Ризик розвитку "мобілізаційного" сценарію — згор
тання економічної ініціативи та активності. Фінансово
економічної віддачі від заходів механічної консолідації
і концентрації господарськоресурсного потенціалу
буде недостатньо для здійснення економічного прори
ву та подолання економічного відставання, призупинен
ня процесів декапіталізації, деградації економічної та
соціальної інфраструктури, відставання міжнародної
конкурентоспроможності економічного комплексу. По
силюватиметься секторальна залежність від зовнішніх
інвесторів і ТНК, виникне ризик перетворення економі
ки в об'єкт зовнішнього управління з боку великих гео
економічних сил.
3. "Модернізаційний" сценарій. Цей сценарій ба
зується на ефективному використанні існуючого ре
сурсного потенціалу на принципах інтенсивного типу
економічного зростання. Зокрема, передбачається,
що будуть реалізовані кроки, спрямовані на підви
щення конкурентоспроможності економіки на основі
інновацііонноінвестиційної моделі економіки, со
ціально збалансованої й екологічноорієнтованої
політики випереджального розвитку, створення ком
фортного і безпечного середовища для проживан
ня людини.
Реалізація сценарію передбачає усвідомлення об
меженої ефективності суто державних інструментів по
літики розвитку в сучасному відкритому ринковому
суспільстві і визнання, що соціальноекономічний роз
виток — результат спільних дій органів державного
управління, бізнесу і територій. Орієнтиром має стати
створення умов для підприємницької активності грома
дян, інноваційного розвитку і досягнення нової якості
життя.
Пріоритетами розвитку в рамках "модернізаційно
го" сценарію повинні стати:
— соціально орієнтоване, екологічно безпечне еко
номічне зростання, стійкість якого базується на ефек
тивному використанні всіх видів наявного потенціалу;
— підвищення конкурентоспроможності госпо
дарського комплексу;
— досягнення нової якості економічного зростан
ня за рахунок переходу до інноваційноінвестиційної мо
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делі, впровадження наукоємних технологій, інновацій,
інших складових "економіки знань";
— ослаблення територіальних диспропорцій со
ціальноекономічного розвитку;
— раціональне використання природноресурсно
го та енергетичного потенціалу, переваг геополітично
го і географічного розташування;
— випереджальний розвиток сфер і галузей регіо
нальної економіки, що створюють мультиплікативний
ефект і стимулюючих суміжні виробництва.
У межах "модернізаційного" сценарію розвитку по
винні відбуватися:
— інтенсивне впровадження сучасних моделей
управління та реформування економіки;
— створення нових регіональних кластерів, які за
безпечать нову якість економічного зростання і наро
щування експортного потенціалу;
— трансформація соціальної та політичної моделі
розвитку, переорієнтація її на цілі і завдання, які забез
печать соціокультурну інтеграцію та економічний і со
ціальний самовідновлення;
— нарощування потенціалу співпраці і кооперації
регіонів.
На противагу економічній моделі виживання, у
якій ресурси спрямовуються на підтримку нежиттєз
датної застарілої, а отже, ресурсовитратної виробни
чої структури, у новій моделі економічного розвитку
Україна зобов'язана скористатись унікальним істо
ричним шансом і досягти відчутного збільшення ВВП
на новій технологічній основі, розвантажити ключові
дисбаланси та забезпечити інклюзивний розвиток, у
якому підвищення рівня доходів охоплює всі категорії
громадян.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на наш погляд, базовими умовами еко
номічного росту є формування конкурентоспроможно
го внутрішнього ринку та забезпечення платоспромож
ного попиту, про що йдеться у подальшому дослідженні.
Подальшими кроками формування нової моделі
бюджетноподаткової політики, що дозволить ефектив
но вирішувати нагальні проблеми суспільного розвитку
та забезпечить фінансову основу реалізації реформ,
мають стати:
— вдосконалення інституційного середовища фун
кціонування бюджетноподаткової системи з урахуван
ням принципів соціальної справедливості, економічної
ефективності, фіскальної достатності, розбудови адмі
ністративно простого оподаткування, формування
ефективної системи видатків. Важливим є формування
дієвої системи контролю за ефективним використанням
бюджетних ресурсів. Означене має сприяти стверджен
ню соціального миру та відновленню економічного роз
витку в державі;
— формування оптимальної структури видатків
бюджету. Раціональний розподіл видатків бюджету за
статтями має відбуватися з мінімальними втратами у за
безпеченні рівня та якості суспільних благ і послуг за
такими принципами: узгодженість нормативноправово
го забезпечення; збалансованість рівнів бюджетної си
стеми; цільове спрямування з урахуванням реальної по
треби; прозорість. Запровадження повноцінної систе
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ми планування і оцінки виконання державного бюдже
ту за результатами потребує вдосконалення системи
ключових показників ефективності, зокрема результа
тивних показників ефективності надання державних
послуг та має відбуватися в межах системи державного
планування та прогнозування;
— збільшення частки капітальних видатків бюдже
ту. Інвестування у великі інфраструктурні проекти дасть
змогу забезпечити дієздатність важливих секторів еко
номіки, сприятиме зростанню кількості робочих місць
усіх категорій кваліфікації іпозитивно вплине на фор
мування дохідної частини бюджету (надходження по
датку на прибуток, податку на доходи з фізичних осіб
тощо), а відтак, і на виконання державою соціальних
зобов'язань;
— підвищення прозорості в управлінні державними
фінансами та ефективності їх розподілу і використан
ня.Запровадження середньострокового бюджетного
прогнозування та планування і системи стратегічного
планування, у тому числі шляхом запровадження три
річної бюджетної декларації та стратегічних планів
міністерств (у межах граничних сум середньостроково
го бюджету) з переглядом наявної системи державних
цільових програм на основі системи державного плану
вання та прогнозування. Потребує запровадження ви
конання відповідними структурними підрозділами
органів влади оцінки реалізації стратегічних та опера
тивних планів цих органів, досягнення стратегічних
цілей;
— продовження реформи у сфері здійснення дер
жавних закупівель. Процес здійснення державних за
купівель повинен стати максимально прозорим та ура
ховувати загальні принципи конкуренції. Корупційна
складова під час здійснення державних закупівель має
бути ліквідована. Законодавче визначення особливості
процедур державних закупівель у сферах, в яких вони
проводяться за процедурою одного учасника, в тому
числі має передбачити заходи, спрямовані на недопу
щення бюджетних правопорушень;
— реформування державного фінансового контро
лю та бюджетних відносин. Необхідно створити систе
му противаг існуючим загрозам у бюджетній сфері, зок
рема: посилити контроль за сплатою податків, зборів
та обов'язкових платежів до бюджету в повному обсязі;
стабілізувати стан фінансовобюджетної дисципліни і
зменшити кількість та обсяги порушень; удосконалити
систему відповідальності учасників бюджетного проце
су; посилити координуючу роль держави у цьому про
цес;
— подальше налагодження координації фіскальної
та монетарної політики країни. Упродовж 2014 та в по
точному році роль валютнокурсової та грошовокре
дитної політики при формуванні та виконанні бюджету
суттєво зросла, що посилює необхідність їх узгоджен
ня. В умовах відтоку депозитів з банківської системи
держава податковими інструментами має вилучати над
лишок готівки з обігу, щоб уникнути розгортання спіралі
інфляційнодевальваційних процесів. Для стабілізації
валютного курсу, підтримки платіжного балансу доціль
но запровадження фіскальних заходів: запровадження
збору з операцій з купівлі іноземної валюти з подаль
шим зростанням ставок від 0,5 до 2,0%; розширення

бази оподаткування військовим збором 1,5 % на опе
рації з валютними цінностями; збільшення ставок опо
даткування пасивних доходів з 15 % до 20 %+1,5 %
військового збору; законодавче затвердження додат
кового імпортного збору (5—10 %); зниження порогу
контрольованих операцій та розвиток системи контро
лю трансферного ціноутворення. Зазначені кроки та
кож сприятимуть наповненню бюджету та активізації
процесів імпортозаміщення шляхом розвитку вітчизня
ного виробництва;
— подальша реалізація реформи бюджетної децен
тралізації, що потребує розширення прав місцевих
органів влади, зміцнення їх бюджетної самостійності та
визначення відповідальності. Для цього нагальним пи
танням є розробка Кабінетом Міністрів України спільно
з профільними міністерствами механізму перерозподі
лу повноважень та відповідальності з управління регіо
нальним розвитком на нижчі рівні ієрархії за принци
пом субсидіарності відповідно до вимог Європейської
хартії місцевого самоврядування. Крім того, Міністер
ству регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України, Міністерству
фінансів України із залученням експертів НАН України
необхідно розробити методику визначення рівня само
достатності регіону та механізму надання державної
підтримки регіонам залежно від рівня самодостатності.
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PAN\EUROPEAN EXPERIENCE COUNTERACTION OF ILLEGAL MIGRATION

У статті проаналізовано загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції. Розкрито
основний зміст міжнародних нормативно"правових актів спрямованих на координацію дій у
сфері протидії нелегальній міграції. З'ясовано, що усі західноєвропейські держави все більше
усвідомлюють велику небезпеку нелегальної імміграції для Європи. Встановлено, що поняття
європейських кордонів поступово втрачає своє суттєве значення, а окресленість кордонів між
окремими членами Євросоюзу стає виразною і принциповою. Зазначено, що проблема неле"
гальної міграції стала актуальною для європейських країн після завершення Другої світової
війни. Доведено, що нелегальна міграція в Україні є гострою проблемою, що впливає на стан
правопорядку, економічну ситуацію і на міжнародний імідж не тільки нашої держави, а й бага"
тьох інших. Встановлено, що у Європейському Союзі розглядається можливість створення
спільної європейської прикордонної служби, яка б взяла на себе відповідальність за захист
зовнішніх кордонів Шенгенської зони.
The article analyzes the European experience of combating illegal migration. Revealed the main
content of the international legal acts directed on coordination of actions in the sphere of combating
illegal migration. Found out that all Western European States have become increasingly aware of the
greater danger of illegal immigration to Europe. It is established that the notion of European borders
gradually lose their essential value, and the definition of boundaries between the individual members
of the European Union becomes a coherent and principled. It is noted that the problem of illegal
migration has become urgent for European countries after the Second world war. It is proved that
illegal migration in Ukraine is an acute problem affecting law and order, economic situation and
international image, not only our country but many others. It is established that in the European Union
the possibility of creating joint European border service, which would assume responsibility for the
protection of the external borders of the Schengen area.

Ключові слова: міграційні процеси, нелегальна міграція, загальноєвропейський досвід, міжнароднопра
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Європейський Союз все більше зосереджується на
вирішенні власних проблем, бо їх занедбання, ймовір
но вже найближчим часом може призвести до напруже
них ситуацій. Усі західноєвропейські держави все
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більше усвідомлюють велику небезпеку нелегальної
імміграції для Європи. Міграційна ситуація, що склала
ся в Європі на початку нового тисячоліття, характери
зується надзвичайно великими обсягами міграції взагалі
та нелегальної, зокрема. Зростає кількість мігрантів, які
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перетнули кордони Європейського Союзу незаконним
шляхом. У результаті постійних воєнних конфліктів у
світі, стихійних лих та катастроф надзвичайно виріс на
плив біженців.
Специфічною рисою сучасної міграції є збільшен
ня частки жінок (до 47,5%) та дітей в міграційному
потоці. Досить розповсюдженим явищем є незаконне
переміщення жінок, дівчат та дітей з метою сексуаль
ної експлуатації. За оцінками експертів, щорічно на
світовий ринок інтимних послуг потрапляє від 700 тис.
до 4 млн чол. Слід також зазначити соціальноеко
номічні наслідки нелегальної імміграції для Європи.
Нелегали, які готові працювати на будьяких умовах,
зводять нанівець соціальні гарантії, які існують в євро
пейських країнах, (мінімальний рівень заробітної пла
ти, максимальна тривалість робочого дня), а також
потребують величезних фінансових витрат на прикор
донний контроль, створення таборів для біженців, на
соціальні та медичні послуги, утримання під вартою,
депортацію [3].
Отже, засилля нелегальних іммігрантів є викликом
європейській безпеці які можуть бути як реальними, так
і потенційними, що виникають на різноманітних рівнях.
Усе це є логічним продовженням "закриванням кордонів
Європи" та її окремих членів стали вимоги про обмежен
ня вільного пересування людей у Шенгенській зоні че
рез побоювання великої кількості мігрантів прибувших
із Сирії.
Зазначимо, що можливим наслідком європейсь
ких суперечностей є сумнівне майбутнє Шенгенської
зони. Тому поняття європейських кордонів поступо
во втрачає своє суттєве значення, а окресленість кор
донів між окремими членами Євросоюзу стає вираз
ною і принциповою. Із 26 країн, що приєднались до
Шенгенської угоди, чимала кількість вкрай негатив
но ставиться до вільного пересування мігрантів у ме
жах ЄС.
З метою ефективного регулювання міграційни
ми процесами, країнами Європейського Союзу було
розроблено єдину політику, фінансові інструменти
та механізми, що спрямовані на удосконалення ме
ханізмів міграційними процесами на національному
та наднаціональному рівнях. Це амбітна мета має
бути реалізована в форматі реалізації зовнішньої
політики ЄС, що має назву "Європейська політика су
сідства".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
вивченням цієї проблематики займались авторитетні
українські вчені Ю. Бузицький, І. Березовський, А. Ба
бенко, С. Бритченко, О. Войцехівський, В. Іващенко,
В. Коваленко, В. Кривенко, О. Кузьменко, В. Куц, О. Джу
жа, Ю. Кравченко, О. Малиновська, А. Мозоль, О. На
дьон, А.Черняк, С.Чехович, Т.Назарова, В.Новік, С.Пи
рожков, О. Піскун, І. Прибиткова, С. Ратушний, Ю. Рима
ренко, В. Трощинський, В. Шаповал В. Шакун, М.О. Шуль
га та ін.
Однак, незважаючи на загальний підвищений
інтерес до мігра ційних п роце сів, дослідже ння
складних, багатоаспектних і актуальних наукових та

прикладних проблем щодо протидії нелегальній
міграції для вітчизняної науки державного управ
ління, потребують додаткового вивчення для по
глибленого розуміння його сутності, динаміки, спе
цифічних ознак.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати загальноєвропейсь
кий досвід протидії нелегальній міграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегічні підходи до процесу реформування си
стеми системи державного управління мігаційними
процесами та створення ефективного механізму про
тидії нелегальній міграції закладені в Стратегії націо
нальної безпеки України від 26 травня 2015 р. № 287/
2015, яка спрямована на забезпечення прав і свобод
громадян, ефективний контроль за міграційними про
цесами, боротьбу з нелегальною міграцією, захист
національного ринку трудових ресурсів, сприяння
запровадженню безвізового режиму з Європейським
Союзом. Отже, проблема протидії нелегальній
міграції є однією з головних загроз національній без
пеці України. Тому є необхідність проаналізувати за
гальноєвропейський досвід протидії нелегальній
міграції [7].
Доведено, що високий рівень міграційних про
цесів є невід'ємною рисою сучасної людської цивілі
зації. Тому фактично всі країни світу залучені в
міграційні процеси на національному та наднаціональ
ному рівнях. Мільйони людей перетинають державні
кордони з метою пошуку роботи, навчання, відпочин
ку, спілкування з родичами, а також рятуючись від
різного роду переслідувань та надзвичайних ситуацій
і війн.
Міграційні процеси є відповідною реакцією на
відмінності в умовах та рівні життя, а також не
сприятливі фактори середовища існування. З точ
ки зору розвитку людства, міграція є позитивним
явищем, оскільки з її допомогою відбувається по
долання відмінностей у рівні життя, задовольня
ються потреби економіки, відбувається соціокуль
турний обмін, духовне взаємозбагачення. Однак
особливістю сучасної міжнародної міграції є ви
сокий рівень нелегальної міграції. Так, за даними
Міжнародної організації з міграції, загальна кіль
кість мігрантів у світі становить близько 175 міль
йонів осіб [1, т. 1, с. 3].
На теперішній час у жодній країні світу немає
прямих методів, за допомогою яких можна було б
визначити точну кількість перебуваючих у них не
легальних іммігрантів на той чи інший період часу
[2, с. 50].
Основна мотивація нелегальної міграції населення
передусім зумовлена економічною нерівністю держав.
Не у всіх випадках і не всі бажаючі можуть іммігрувати і
влаштуватися на роботу в обраній країні призначення
легальним чином.
Ці обставини безпосередньо впливають на сам ха
рактер міграції, бо іноді люди просто змушені в по
шуках роботи іммігрувати в розвинені країни, і легі
тимність такої імміграції в ситуації, що склалася їх
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мало цікавить. Тим самим процес нелегальної ім
міграції в сучасний період демонструє існуюче в
міжнародному праві протиріччя між правом кожної
людини вільно виїжджати з країни і правом кожної
держави охороняти свої інтереси і інтереси своїх гро
мадян.
Існування нелегальної міграції також є результа
том прогресуючої диференціації доходів різних груп
населення, сильної регіональної відмінності в рівні
соціальноекономічного розвитку, соціальної не
рівності та диспропорції економічного розвитку. Пе
решкоджаючи вирівнювання умов для ринкової кон
куренції, нелегальна імміграція сприяє наповненню
ринку праці некваліфікованої робочої силою, що
може вплинути на продуктивність праці і його якість.
Нелегальна імміграція, як явище, тягне за собою
безліч негативних наслідків, які зачіпають як самих
нелегалів, так і держави, в які вони незаконно іммігру
ють [5, с. 106].
Враховуючи той факт, що нелегальні мігранти уни
кають будьякого обліку (що неминуче спричинило б
прийняття до них заходів примусу), їх чисельність може
бути оцінена тільки з тією чи іншою мірою достовір
ності.
Міжнародна організація праці зазначає, що неле
гальні мігранти становлять від 10 до 15% загального
обсягу міграційних потоків [3, с. 185]. Високий рівень
незаконної міграції спостерігається як у розвинених,
так і в окремих країнах, що розвиваються. За оцінка
ми міжнародних експертів, у США знаходиться понад
5 мільйонів незаконних мігрантів, а у Франції та Німеч
чині число нелегальних мігрантів перевищує 4
мільйонів осіб [4, с. 156]. Слід зазначити, що з метою
протидії нелегальній міграції ООН були розроблені
міжнародноправові акти, серед яких особливо мож
на виділити:
— Конвенцію щодо рабства, підписану в Женеві
25 вересня 1926, із змінами, внесеними Протоколом
від 7 грудня 1953 року;
— додаткову Конвенцію про скасування рабства,
работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних з рабством
від 7 вересня 1956 року;
— Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та
експлуатацією проституції третіми особами від 21 бе
резня 1950 схвалену резолюцією 317 (IV) Генеральної
Асамблеєю ООН від 2 грудня 1949 року;
— Конвенцію про зловживання в галузі міграції і про
забезпечення трудящиммігрантам рівності можливос
тей звернення від 4 червня 1975 року;
— Конвенцію ООН з морського права від 10 грудня
1982 року;
— Конвенцію ООН проти транснаціональної орга
нізованої злочинності від 15 листопада 2000 та прото
коли до неї: Протокол про попередження і припинення
торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покаран
ня за неї; Протокол проти незаконного ввезення міг
рантів по суші, морем та по повітряними шляхами, в яко
му закріплені положення, які покликані забезпечувати
гуманне поводження і повний захист прав мігрантів [6,
с. 103—106].
Проблема нелегальної міграції стала актуаль
ною для європейських країн після завершення Дру
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гої світової війни. Спочатку залучення іноземної ро
бочої сили західноєвропейськими країнами розгля
далося як тимчасове явище, здатне ліквідувати брак
трудових ресурсів, необхідних для відновлення
економіки після війни. Але, з 60х років минулого
сторіччя трудова міграція, в тому числі і нелегаль
на, стала постійним і невід'ємним чинником соціаль
ноекономічного і політичного розвитку Європи.
Потоки мігрантів направляються, насамперед, у
Францію, Німеччину, Австрію та інші розвинені
країни.
Починаючи з 1989 року, стався небувалий ріст неле
гальної міграції в ЄС вихідців з країн Східної Європи та
СРСР, який в умовах безробіття і економічної стагнації
змусив державичлени Європейського Союзу констату
вати про вичерпання можливостей залучення іноземної
робочої сили.
Внаслідок вищезазначених процесів, за останні
двадцять років чисельність нелегальних мігрантів
у Європі зросла з 1,5 до 5 мільйонів осіб. У зв'язку
з цим, істотною рисою кінця XX століття стає поси
лення імміграційної політики: одна за одною дер
жавичлени Європейського Союзу запроваджують
обмежувальні заходи на в'їзд і перебування іно
земців.
Відмова Європейського Союзу від політики
"відкритих дверей" щодо біженців та іммігрантів з
третіх країн і перехід до колективної захисту своїх
кордонів була закріплена Маастрихтським догово
ром 1992 року. У цьому договорі вперше міграція
була оголошена проблемою, що представляє "за
гальний інтерес" для країнчленів спільноти [8].
Стратегічні підвалини щодо реформування
міграційної та візової політики були закладені у Ам
стердамському Договорі 1997 року у якому було
чітко визначено компетенцію інститутів ЄС у сфері
міграційної та візової політики, де у розділі IV були
визначені засади проведення прикордонного конт
ролю та візової політики та сформульовані заходи з
протидії незаконній міграції, включаючи репатріацію
нелегально проживаючих осіб.
З'ясовано, що 28 травня 2001 Рада Європи прий
няла Директиву 2001/40/ЕС "Про взаємне визнан
ня рішень про видворення громадян третіх країн". У
цій Директиві зазначено, що рішення про видворен
ня іноземцянелегала, винесене одним з держав
членів ЄС, підлягає виконанню іншими державами на
території яких в подальшому може виявитися дана
особа.
Також вживаються комплексні політикодипло
матичні заходи з посилення охорони зовнішніх кор
донів Євросоюзу, як важливої складової протидії не
легальній міграції.
На сьогодні умови в'їзду іноземців в ЄС регулюються
Регламентом Ради від 15 березня 2001 "Про встановлення
переліку третіх країн, громадяни яких повинні мати візу та
країн, громадяни яких звільняються від віз". Таким чином,
регламент заснував так звані "чорний і білий" списки гро
мадян третіх країн.
У листопаді 2001 року Європейська Комісія ви
ступила з пропозицією щодо створення Європейсь
кого прикордонного корпусу (European border
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guard). Досягнуто консолідованих домовленостей
про охорону зовнішнього кордону ЄС спільними зу
силлями, шляхом проведення міжнародних прикор
донних операцій у взаємодії з національними при
кордонними структурами.
У лютому 2002 року Рада Європи ухвалила План
глобальних дій проти нелегальної міграції та торгівлі
людьми. Документом передбачається:
— удосконалення візової політики;
— обмін інформацією та її аналіз ефективності
заходів що спрямовані на регулювання міграційних
процесів;
— удосконалення системи контролю на кордо
нах;
— створення Європейської візової ідентифікац
ійної системи.
— розробку єдиної стратегії Євросоюзу по бо
ротьбі з незаконною міграцією.
На основі Плану глобальних дій проти нелегаль
ної міграції та торгівлі людьми Європейська Комісія
ЄС навесні 2002 року представила для обговорення
"Зелену книги про репатріацію осіб, які незаконно
проживають в ЄС". Цим документом передбачалось
реалізація єдиної політики норм та принципів, що
спрямовані на реадмісію нелегальних мігрантів до
країн походження та інтеграцію націона льних
імміграційних політик в єдину політику Євросоюзу.
З метою уніфікації кримінального законодавства
в сфері протидії нелегальній імміграції в ЄС було
прийнято:
— 28 листопада 2002 року Директива Ради ЄС
№ 2002/90/ЕС "Про визначення допомоги незакон
ному в'їзду, транзиту і перебуванню";
— 28 листопада 2002 року Рамкове рішення Ради
ЄС 2002/946/ПВД "Про підвищення стандартів кри
мінальної відповідальності з метою покарання за до
помогу незаконному в'їзду, транзиту і перебуванню";
— 25 листопада 2003 року Директива Ради
2003/110/ЕС "Про сприяння транзиту в рамках за
ходів по видворенню повітряним шляхом";
— 25 листопада 2003 року Рамкове рішення Ради
ЄС "Про організацію спільних рейсів на цілях вид
ворення громадян третіх країн, які нелегально пе
ребувають на території двох або більше держав
членів".
Також у 2003 році в Європейському Союзі було
запроваджено дактилоскопічну базу даних осіб не
легальних мігрантів. Метою створення такої бази є
запобігання отримання притулку одним і тим же осо
бам відразу в декількох країнах ЄС. Дактилоскопі
руванню піддаються всі особи, що шукають притул
ку на території країн ЄС старше 14 років.
Зазначимо, що упродовж 2005—2007 років зав
дяки вжитим політикодипломатичним зусиллям
було укладено угоди про реадмісію між ЄС та Шрі
Ланкою, ГонгКонгом, Макао, Албанією, Боснією і
Герцеговиною, Македонією, Чорногорією та Сер
бією, Росією та Україною.
Також Європейському Союзу вдалося укласти
попередню домовленість з Китаєм про повернення
китайських громадян, які приїхали до ЄС в якості ту
ристів і залишилися нелегально.

З метою удосконалення системи європейської
прикордонної безпеки, у червні 2005 року у Варшаві
(Польща) почало працювати нове Європейське аген
тство з охорони зовнішніх кордонів ФРОНТЕКС
(FRONTEX). Агентство здійснює координацію діяль
ності державчленів ЄС з охорони кордонів і бере
участі у розробці єдиних стандартів з питань зміц
нення прикордонної безпеки. У середньостроковій
перспективі Європейська комісія планує організува
ти роботу Європейської системи морського патру
лювання (Евросур), яка має за мету протидію неза
конній міграції на морі.
Встановлено, що 15 березня 2006 року країна
ми Європейського Союзу було запроваджено Шен
генський кодекс про кордони, що визначав механіз
ми реалізації єдиної наднаціональної політики зі
створення безвізової Європи. В рамках прийнятого
міжнародного документа було встановлено ряд по
ложень, які стосувалися процедури в'їзду та розг
ляду прохань про імміграцію та порядку надання
притулку, а також видворення не громадян ЄС та
осіб, які звернулися за наданням притулку.
З'ясовано, що з метою ефективної протидії не
легальній міграції, в Європейському Союзі були ство
рені спеціальні агентства, такі як Європейська пол
іція (далі — Європол) і Європейська юстиція (далі
— Євроюст). Обидва агентства виконують завдання
з питань координації та взаємодії між поліцейськи
ми, прикордонними та іншими правоохоронними
структурами у країнах ЄС. Європол є підрозділом
організаційного механізму Євросоюзу, що організує
співробітництво поліцій і судових органів у кримі
нальноправовій сфері. З самого початку свого існу
вання до компетенції Європолу були віднесені питан
ня щодо протидії незаконному ввезенню мігрантів
та торгівля людьми.
Крім Європолу, важливу роль у протидії неле
гальній міграції відіграє спеціальне відомство —
Євроюст, що складається з прокурорів та офіцерів
поліції. Для реалізації своїх цілей Євроюст виконує
такі завдання:
— звернення до компетентних органів держав —
членів Європейського Союзу із запитами про пору
шення кримінальних справ і притягнення до відпові
дальності за фактами конкретних злочинів,
— створення об'єднаних слідчих бригад з метою
протидії злочинним проявам;
— надання інформаційної підтримки розсліду
ванням кримінальних справ;
— удосконалення співробітництва між компетен
тними органами держав шляхом сприяння наданню
правової допомоги і видачі злочинців.
Сьогоднішнє негативне ставлення європейців,
причому не тільки до біженців, а й до інших імміг
рантів, поступово зростає. Якщо раніше в Європі го
ворили тільки про "відчинені двері" та необхідність
допомогти шукачам кращої долі, то зараз такі лозун
ги починають втрачати популярність, і чужоземці де
далі більше небезпідставно асоціюються з майбутні
ми загрозами для всього Європейського Союзу.
Неприйняття чужої ментальності — це не вада
європейських народів, а їх історична особливість.
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Політичні гасла ЄС не можуть довго грунтуватися на
толерантності, і цьому є просте пояснення: євро
пейські нації моноетнічні, а не транзитивні, як при
міром Канада чи США.
Спільна проблема мала б згуртувати європейсь
ку спільноту, та, попри необхідність здійснення ско
ординованих кроків і прийняття к омпромісних
рішень, лідери ЄС продовжують сперечатися один з
одним через обов'язок розміщувати непроханих го
стей із Сирії та інших країн у яких відбуваються
збройні конфлікти [10].
Саме тому у Європейському Союзі розглядаєть
ся можливість створення спільної європейської при
кордонної служби, яка б взяла на себе відпові
дальність за захист зовнішніх кордонів Шенгенської
зони. У зв'язку із ситуацією біженців із Сирії дипло
мати і чиновники ЄС всерйоз розглядають можливість
створення такої структури у Європейському Союзі, і
надати їй повноваження контролю над зовнішніми
кордонами країнчленів Шенгенської зони, які на сьо
годні охороняються національними прикордонними
службами кожною із країн. Зокрема ЄС хоче переда
ти контроль над зовнішніми кордонами Шенгенської
зони агенції Frontex, роль якої полягає, в основному,
у координації роботи національних прикордонних
відомств, що має бути підкріплена постійно діючою
спільною прикордонною службою та спільною бере
говою охороною.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що не
зважаючи на чималі зусилля, які вживаються євро
пейськими державами щодо попередження та змен
шення масштабів нелегальної імміграції, їх ефек
тивність значно знижується через слабку координа
цію та взаємодію на наднаціональному рівні.
Більшість законодавчих та нормативноправо
вих актів ЄС, спрямованих на регулювання міграц
ійної політики, носять рамковий характер. Тому
вперше від виникнення Шенгенської зони з'явила
ся думка (і вже знайшла підтримку) повернути тим
часовий контроль на внутрішніх кордонах Євросо
юзу. Але події у Сирії змусили спільно діяти майже
всіх членів ЄС. Тому нагальним питанням для країн
Європейського Союзу є удосконалення наднаціо
нальних механізмів щодо протидії незаконній міг
рації.
Перспективою подальших розвідок даної про
блематики, є на наш погляд дослідження щодо спри
яння добров ільном у пов ерне нню нелегальних
мігрантів до держав їх походження.
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STATE POLICY CONCERN NATIONAL IDENTITY IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL\LEGAL
ASPECTS
Розглянуто особливості чинників формування та реалізації державної політики у контексті консо"
лідації українського суспільства. Здійснено детальний аналіз чинного вітчизняного законодавства
щодо національної ідентичності у історичній ретроспективі. Доведено, що політичні інститути є не лише
маркерами внутрішньополітичної боротьби, але й виступають детермінантами міждержавних відно"
син та характеру співпраці держав. Обгрунтовано, що політика держави щодо національної ідентич"
ності має бути спрямована на збереження суспільної стабільності, повинна сприяти пошуку інтегра"
тивних компонентів суспільного розвитку, знімати з порядку денного надмірну політизацію історич"
них подій та попереджати загострення суспільних протиріч, узгоджувати регіональне бачення істо"
ричного минулого із загальнонаціональним.
Зазначається, що ставлення суспільства до подій та постатей минулого часто змінюється, найчас"
тіше спільноти коригують своє ставлення для того, щоб мати можливість опертися на нього у вирі"
шенні актуальних завдань сьогодення або реалізації проектів на майбутнє. Наголошується на важ"
ливій ролі та функціях політики пам'яті, яка здатна як сприяти консолідації суспільства навколо за"
гальнозначущих історичних подій, так і збільшити розкол суспільства. Визначаються недоліки та пер"
спективи покращення державного управління у цій сфері.
We consider specific factors in the formation and implementation of state policy in the context of
consolidation of Ukrainian society. In addition, we did detailed analysis of the current domestic legislation
on national identity in historical retrospective. In the article proved that, political institutions are not only
markers of political struggle, but also often determinants of international relations and cooperation of nature.
It was stressed, that the policy regarding national identity should be aimed at maintaining social stability,
should contribute to finding integrative component of social development, remove from the agenda the
excessive politicization of historical events and prevent aggravation of social contradictions, to coordinate
a regional vision of national historical past.
It is reported that public attitudes to the events and personalities of the past changes frequently, most
communities adjust their attitude in order to be able to rely on it in resolving the pressing problems of today
or projects for the future. It is noted the important role and functions of the politics of memory that is able to
both facilitate the consolidation of society around the universally historical events and increase the division
of society. Identify gaps and improve the prospects for governance in this area are determined.

Ключові слова: громадянська ідентичність, державні інституції, державні органи влади, державна по
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В останні роки зміцнення національної ідентичності гро
мадян України перетворилося на актуальну проблему. Сус
пільство охоплене загальною кризою ідентичності, наслідки
якої впливають на можливості влади сприяти мобілізації
громадян та їх консолідації для вирішення завдань стратег
ічного характеру. Актуальність теми обумовлена також
відсутністю державної концепції щодо формування націо
нальної ідентичності, недостатньою кількістю теоретико

методологічних праць із всебічним висвітленням та аналі
зом проблеми формування дієвої державної політики, спря
мованої на розвиток української національної ідентичності,
окресленням шляхів її впровадження.
Самоідентифікація українців значною мірою залежить від
того, як держава структурована економічно і соціально, які
має регіональні культурні особливості, які відмінності спос
терігалися під час ключових історичних процесів, як виявля
лася специфіка формування соціальних інститутів. І, зреш
тою, яким чином формується політика держави щодо націо
нальної ідентичності та якою, власне, є національна ідея?
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Загалом ідентичність особистості має формуватися
внаслідок: усвідомлення суспільного блага, цінностей сусп
ільства; залученості у політичний процес, і, як наслідок, ото
тожнення себе із суб'єктами політичного процесу, їх ідей
нозмістовними позиціями; відмежування себе та своєї гру
пи від носіїв іншої ідентичності; співвіднесення себе із дер
жавними інститутами та усвідомлення себе як суб'єкта пол
ітичного процесу [7, с. 73].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА
ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку вітчизняної та зарубіжної
науки проблеми формування та розвитку національної іден
тичності є не лише пріоритетними напрямами дослідження,
але й набувають нових форм та змістів наукових пошуків.
Вони тісно пов'язані з загальними теоретикопрактичними
аспектами державотворення та інституціонального розвит
ку.
Так, окремі аспекти національної ідентичності є важ
ливою складовою наукових рефлексій як зарубіжних
(Р. Брубейкер, К. Вердері, Ю. Габермас, Е. Гелнер, Е. Гоб
сбаум, Л. Грінфелд, Д. Лангевіше, О. Малинова, Е. Сміт та
ін.), так і вітчизняних (О. Антонюк, Г. Касьянов, А. Колодій,
В. Кремень, В. Крисаченко, В. Лісовий, О. Майборода,
Л. Нагорна, М. Розумний, М. Попович, Р. Шпорлюк та ін.)
дослідників.
Поряд з цим сучасному науковому дискурсу бракує дос
ліджень щодо необхідних теоретичних та прикладних пере
думов формування державної політики ідентичності.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
(МЕТИ) СТАТТІ
Мета статті полягає у виявленні основних чинників спри
яння зміцненню української національної ідентичності як
необхідної основи для консолідації суспільства та форму
вання дієвої державної політики у всіх сферах людського
буття.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ
Сьогодні абсолютно аксіоматичним є твердження про
безпосередній зв'язок державного будівництва та процесів
формування національної самосвідомості. Так, держава
постає своєрідним репрезентантом національної спільноти,
її особливим інструментом, відображаючи та концентрую
чи пріоритетні цінності відповідної соціальнополітичної
спільноти, основні параметри її ціннісносвітоглядних впо
добань. З іншого боку, вона постає потужним чинником
формування національної ідентичності та, відповідно, мо
дератором національної спільноти, насамперед, використо
вуючи політичні механізми інтеграції (на основі спільного
громадянства), утверджуючи демократичний конституційно
правовий порядок.
Якщо представити інституціональну модель національ
ної ідентичності як набір етнокультурних, політичних, еко
номічних, цивілізаційних характеристик, то варто, мабуть,
виявити відповідну кореляцію та зміст цих чинників, де дер
жава мусить постати не лише в ролі своєрідного регулятора
їх взаємодії. Вона має виступати активним учасником сус
пільних "спілкувань" та дебатів, принаймні до моменту до
сягнення необхідного рівня національної ідентичності, коли
цей процес виявиться незворотним.
Після проголошення незалежності у 1991 р. Україна
опинилися у пошуках власної ідентичності. Втім, важливо
зазначити, що незалежна Україна не ідентифікувала себе
як етнічна держава. Р. Шпорлюк слушно зазначав: "То була
юрисдикція, територіальна та адміністративна одиниця, що,
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за фактом, була правонаступницею Української ССР. Її гро
мадяни були різного етнічного походження, володіючи
різною мірою українською та російською, а також іншими
мовами" [12].
Зовсім не випадково українське громадянство упродовж
усіх років незалежності демонструвало протилежні пол
ітичні, соціальні та культурні настанови. Апелюючи до цьо
го, науковці та й політики вживали визначення "розколоте"
або "роз'єднане суспільство", мотивуючи тим, що у ньому
поєднуються різні політичні, національні, соціокультурні,
регіональні, релігійні, мовні відмінності, а також наявне нео
днозначне бачення геополітичного майбутнього держави.
Важливо наголосити при цьому, що ідентичність може бути
як чинником консолідації, так і одним з джерел політичних
конфліктів. Тому на початку становлення державності не
обхідно було розпочати процес формування громадянської
ідентичності, яка б сприяла збереженню цілісності молодої
держави, але цього зроблено не було. На рівні держави та
її інституцій не було розроблено концепції формування гро
мадянської ідентичності. Вона безпосередньо не ставала
предметом серйозних наукових розвідок та соціологічних
досліджень для вироблення певної стратегії. Щоправда, вже
на початку розбудови незалежної держави почали з'явля
тися законодавчі документи, які визначили правовий зміст
поняття "громадянства України", підстави і порядок його на
буття та припинення, повноваження органів державної вла
ди, що беруть участь у вирішенні питань громадянства Ук
раїни, порядок оскарження рішень з питань громадянства,
дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових
і службових осіб [2, с. 3].
Закон України "Про громадянство України" (1991 р.)
зафіксував, що: "Громадянство України визначає постійний
правовий зв'язок особи та Української держави, що знахо
дить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках" [2]. Од
нією з головних гарантій прав і свобод людини, яка закріп
лена законодавчо, виступає інститут відповідальності дер
жави перед особою. Йдеться про встановлення механізму
публічноправової відповідальності, який передбачає її ре
алізацію і доступність для громадян. Це дає можливість
зменшити тиск держави на суспільство і підвищити контроль
за діями держави, рішеннями законодавчих і виконавчих
органів влади та посадових осіб. Однак вже у новій редакції
2001 р. закону України "Про громадянство України" було
випущено термін "постійний". Внаслідок цього упродовж
тривалого часу інститут відповідальності держави перед
особою не функціонував, що загострювало кризові явища.
У Конституції України встановлені гарантії мирного
співіснування та розвитку громадян України всіх національ
ностей шляхом сприяння консолідації та розвитку українсь
кої нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а та
кож розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної са
мобутності всіх корінних народів і національних меншин
України (ст.11) [3]. Значним доповненням до Конституції у
питанні забезпечення етнокультурних прав став Закон Ук
раїни "Про національні меншини в Україні", яким держава
гарантує усім громадянам рівні політичні, соціальні, еко
номічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток
національної самосвідомості й самовиявлення. Забезпечу
ючи права осіб, які належать до національних меншин, дер
жава виходить з того, що вони є невід'ємною частиною су
спільства [4]. Однак зазначений Закон України містить за
надто багато загальних положень і не конкретизує шляхи
та інструменти забезпечення етнокультурних інтересів мен
шин.
До законодавчих актів, які гарантують реалізацію прав
і свобод громадян України належать: "Декларація про
державний суверенітет України", "Декларація прав націо
нальностей України", "Про громадянство України", "Про ос
віту", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про
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біженців", "Про правовий статус іноземців". Важливими до
повненнями виступають "Рамкова конвенція про захист на
ціональних меншин", "Європейська хартія регіональних мов
або мов меншин", інші нормативноправові акти та міжна
родні договори, згода на обов'язковість дотримання яких
надана Верховною Радою України.
Наявність великої кількості законодавчих актів ще не
означає їх виконання і дотримання. Зокрема, законодавство
щодо національних меншин тривалий час не змінювалося і
носить декларативний характер. О. Майборода слушно заз
начав: "Ми не знаємо пріоритетів багатьох меншин щодо їх
етнічної і громадянської ідентичності. Це принципове питан
ня, бо у демократичному суспільстві не має бути розмежу
вань, коли значна частина ставить етнічну ідентичність по
над громадянську" [11].
Постанова Верховної Ради України "Про прийняття за
основу проекту Закону України "Про внесення змін до дея
ких законів України щодо участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики, вирішенні питань місце
вого значення" передбачала розроблення належного пра
вового механізму реалізації громадянами своїх конституц
ійних прав на участь в управлінні державними справами та
вирішенні питань місцевого значення. Цей законопроект
розроблено Міністерством юстиції на виконання доручен
ня Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 15285/
1/105 (до доручення Президента України від 29 березня
2005 р. № 11/167) та Указу Президента України від 15 ве
ресня 2005 р. № 1276 "Про забезпечення участі громадсь
кості у формуванні та реалізації державної політики", в роз
виток положень ст. 38 Конституції України з урахуванням
Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № R(2001)19
від 6 грудня 2001 р. "Про участь громадян у місцевому пуб
лічному житті" та Концепції сприяння органами виконавчої
влади розвитку громадянського суспільства, схваленої роз
порядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2007 р. № 1035. Врахування такого переліку документів
навряд чи забезпечить реальну участь громадськості у фор
муванні та реалізації державної політики.
Крім цього повною мірою реалізувати своє право обго
ворювати та приймати закони й рішення загальнодержав
ного та місцевого значення громадянам України перешкод
жає застаріле законодавство про референдуми, яке фак
тично блокує використання методів прямої демократії. Для
взаємодії влади і громадянського суспільства у 2007 р.
В. Ющенко створив Раду з питань розвитку громадянсько
го суспільства громадськості. Однак вона так і не розпоча
ла свою роботу. Друга спроба у січні 2012 р. також вияви
лася невдалою.
Таким чином, упродовж перших двох десятиліть неза
лежності у офіційних документах йшлося про "громадян",
"громадянство", "громадськість", "національні меншості",
"права і свободи громадян", "права національностей" і жод
ним чином не розглядалася "національна ідентичність". Крім
того, не було створено спільного національного проекту,
навколо якого могли б об'єднатися громадяни України.
Замість цього виявилася тенденція спекулювати на трагеді
ях, формуючи відчуття спільності в біді [6].
У першій Стратегії національної безпеки України (зат
верджено Указом Президента України від 12 лютого 2007
р. № 105/2007) наголошувалося, що забезпечення націо
нальної єдності та соборності Української держави усклад
нює низка негативних чинників, у тому числі "ціннісносвітог
лядне розшарування українського суспільства, яке зумов
люється культурноісторичними відмінностями окремих ре
гіонів України і поглиблюється внаслідок спекуляцій щодо
цієї проблематики з боку певних внутрішньо і зовнішньо
політичних сил, зокрема екстремістського спрямування".
Слушно зазначалося, що посилюється негативний зовнішній
вплив на інформаційний простір України, що загрожує роз

миванням суспільних цінностей і національної ідентичності
[6]. Але у новій редакції Стратегії національної безпеки Ук
раїни (указ Президента України від 8 червня 2012 року №
389/2012) положення щодо зовнішніх впливів зникло.
Важливим механізмом формування національної іден
тичності могла б стати державна стратегія гуманітарного
розвитку України. Упродовж останнього десятиліття науко
вцями і політиками були підготовленні десятки "стратегій",
"концепцій", "програм" гуманітарного розвитку, які не пе
ретворилися на дієвий інструмент розвитку нації. Деклара
тивно зазначалося, що вони формуються на загальнолюдсь
ких цінностях свободи, рівності, солідарності, терпимості,
поваги до природи, спільного міжнародного обов'язку,
сформульованих у Декларації Тисячоліття Організації Об
'єднаних Націй, затвердженій резолюцією 55/2 Генераль
ної Асамблеї від 8 вересня 2000 р. А також враховують
загальнонаціональні цінності українського суспільства такі,
як: формування спільної ідентичності, політична стабіль
ність, толерантність, соціальна справедливість, економічний
і правовий захист людини [9].
Важливою інституцією у реалізації гуманітарної по
літики могла б стати Громадська гуманітарна рада при Пре
зидентові України, яка практично не функціонувала впро
довж п'яти років. Для збереження ідентичності української
нації, політичної і державної єдності України детермінан
том виступає повноцінне функціонування української мови
в усіх сферах суспільного життя. Проте навіть за часи пре
зидентства В. Ющенка в державі не зазнав змін Закон Ук
раїнської РСР "Про мови в Українській РСР".
Новообраний Президент України П. Порошенко слуш
но вважає, що після Революції Гідності українська мова ста
ла одним із маркерів формування громадянської національ
ної ідентичності [10].
У вересні 2011 р. було підготовлено проект Концепції
загальнодержавної цільової соціальної програми патріотич
ного виховання населення на 2013—2017 рр., де зазнача
лося необхідність "… формування громадянської ідентич
ності, відчуття належності до рідної землі, народу; визнан
ня духовної єдності поколінь та спільності культурної спад
щини; утвердження почуття патріотизму, відданості у
служінні Батьківщині" [5]. Серед основних причин гострої
постановки проблеми патріотичного виховання громадян
України автори Концепції назвали системну кризу ідентич
ності [5]. Проектом передбачалося, починаючи з 2013 р.
щорічно виділяти 40 мільйонів гривень на патріотичне вихо
вання населення з бюджету. Великий сумнів викликали і оч
ікувані від реалізації проекту результати. Зокрема, згідно з
проектом передбачені концепцією заходи мали збільшити
кількість українців, що вважатимуть себе патріотами, з 31%
у 2013 р. до 48% у 2017 р. [5]; кількість громадян, яка пи
шатиметься українською мовою, за 4 роки мала зрости з
17% до 35% тощо [5].
Натомість події осені — зими 2013—2014 рр., анексія
Криму, війна на сході України з Росією, утвердження обра
зу "ворога" спричинили сплеск патріотизму. Дедалі частіше
у риториці тодішнього кандидата в Президенти П. Порошен
ка звучав патріотизм як головний чинник громадянської
ідентичності: "Не лише створення ефективної, мобільної,
високопрофесійної армій, а й патріотичної" [8; 11]. Він
підкреслював: "Сьогодні, як народ, ми єдині та могутні, як
ніколи. Ворог, сильний, жорстокий, підступний, загартував
і зцементував націю як ніхто. Той, хто хотів нас роз'єднати
та послабити, ще більше об'єднав нас і зміцнив" [1].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, на нашу думку, після здобуття незалежності пе
ред Україною постало завдання формування нової ідентич
ності, яка найкраще сприяла б процесам консолідації украї

79

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
нського суспільства. Цінністні пріоритети почали суттєво
змінюватися у нестабільному, перехідному суспільстві, роз
миваючи існуючу систему ідентичностей. Внаслідок змін
державних, політичних та громадських інститутів а також
соціальної реальності в цілому, сформована в попередні
десятиріччя радянська ідентичність помітно деформувала
ся, однак продовжувала існувати. Тому маємо підстави зро
бити такі висновки:
1. Державна політика у сфері формування національ
ної ідентичності була ситуативною, спонтанною і фрагмен
тарною, носила маніпулятивний характер; концепції, стра
тегії, програми, які розроблялися, у більшості випадків не
затверджувалися, або не реалізовувалися.
2. У масовій свідомості громадян України закріплюва
лось уявлення про "вторинність" гуманітарної сфери, ніве
лювалася гуманітарна складова державної політики. Декон
цептуалізація, а також відсутність стратегічного документа,
який би чітко окреслював орієнтири розвитку цієї важливої
галузі, стимулювали хаотичні процеси в гуманітарному про
сторі країни, нескоординовану і недалекоглядну діяльність
відомств, відповідальних за гуманітарну сферу, її "ручне"
управління по "залишковому" принципу фінансування.
3. Політизація питань офіційної мови державних уста
нов, міждержавних союзів, історичної пам'яті, культурної
спадщини, інформаційної політики постають перешкодою
для національного порозуміння та формування національ
ної ідентичності.
4. Відсутність цілеспрямованої інформаційної підтримки
культурних процесів у державі, які б посилювали і статус дер
жавної мови, і ефективну політику історичної пам'яті негатив
но вплинула і на формування національної ідентичності.
Перспективи подальших наукових розвідок полягають
у дослідженні організаційноправових та державноуправ
лінських засад побудови та впровадження державної пол
ітики ідентичності сучасної України, яка потребує виваже
ного поєднання етнічного, регіонального, державного ком
понентів ідентичності, формування у громадян України на
лежності до єдиної спільноти і держави.
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IMPROVEMENT OF THE GOVERNMENT REGULATION OF INNOVATIONS AND INVESTMENT
ACTIVITY IN UKRAINE
У статті підкреслено значення інновацій та інноваційної діяльності в умовах глобалізації як
основоположної складової ефективного розвитку економіки та формування конкурентних пе"
реваг на зовнішніх ринках для України. Наведено визначення інновацій та інноваційної діяль"
ності відповідно до чинного законодавства. Проаналізовано статистичні дані щодо наукоємності
ВВП країни за останні десятиліття. Обгрунтовано необхідність дослідження та державного уп"
равління інноваційно"інвестиційною діяльністю як комплексною системою. Проведено аналіз
найбільших державних інвестиційних проектів України у 2016 році та вивчено аналітичні дані
щодо загального обсягу та приросту іноземних інвестицій в економіку України за 2006—2015
роки. Визначено недоліки сучасної державної політики у сфері інноваційно"інвестиційної діяль"
ності та сформульовано пропозиції щодо її удосконалення з використанням світового досвіду
щодо стратегічного державного управління інноваційно"інвестиційною діяльністю.
The value of the innovation as a fundamental component of effective economic development and
creating competitive advantages in foreign markets for Ukraine in the context of globalization has
been investigated in the article. This definition of the innovation accordance with applicable law has
been reviewed. The statistics on knowledge intensity of GDP over the past decade has been analyzed
as well. The necessity of public administration of innovation and investment activities as an integrated
system has been improved. The major State investment projects in Ukraine in 2016 and analytical
data on total growth and foreign investment in Ukraine in 2006—2015 have been analyzed also. The
shortcomings of modern state policy in the field of innovation and investment have been detected
and proposals on its improvement with the use of world experience in strategic government innovation
and investment activities have been formulated.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інвестиції, інноваційноінвестиційна діяльність, дер
жавне регулювання, глобалізація.
Key words: innovation, investment, innovationinvestment activity, government regulation, globalization.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації та конкуренції на зовнішніх
ринках, інноваційна діяльність та впровадження новітніх
технологій набувають все більшого значення як не
від'ємна частина формування ефективного виробницт
ва та зростаючої економіки.
Як зазначають О. Жовтанецька та Г. Никифорук,
значення інновацій у сучасній економіці надзвичайно
швидко зростає. І якщо ще донедавна впровадження
інновацій було крайнім заходом у жорстокій конкуренції
на ринку, то тепер вони стали необхідністю функціону
вання будьякого підприємства в ринкових умовах. Інно
вація веде не лише до зниження собівартості, ціни та

зростання прибутку, але й до створення нових потреб,
підвищення іміджу, до відкриття і захоплення нових
ринків [1, c. 319].
За таких умов для України необхідним кроком є
формування інноваційно орієнтованої економіки, здат
ної забезпечити конкурентні переваги на зовнішніх рин
ках та переорієнтувати країну з виробництва сировин
них матеріалів у виробника якісної готової продукції.
Проте, інноваційна діяльність неможлива без достат
нього капіталовкладення, тобто інвестицій, тому акту
ально проводити комплексне дослідження інноваційно
інвестиційної діяльність у їх взаємозв'язку. Отже, до
слідження інноваційноінвестиційної діяльності, стиму
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1,4
1,2

наукоємності ВВП, тобто питома вага об
сягу виконаних наукових і науковотех
0,98 0,93
0,95
0,9
0,9
нічних робіт у ВВП складає лише 0,7%,
1
0,81
0,8
0,79
0,7
що є одним з найнижчих показників за
0,8
останні десятиліття (рис. 1). Для по
0,6
рівняння частка ВВП, яка витрачалася на
0,4
НДДКР, за підрахунками експертів в
0,2
СРСР складала: у 1950 р. — 0,99 %; 1955
0
р. — 1,38 %; 1960 р. — 1,77 %; 1965 р.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* — 2,30 %; 1970 р. — 2,49 %; 1975 р. —
2,91 %; 1980 р. — 3,00 %, 1985 р. —
Роки
* — дані наведені без урахування тимчасово окупованої території
3,11 %; 1990 р. — 2,89 % [4, c. 82].
Таким чином, інноваційна діяльність
Рис. 1. Питома вага обсягу виконаних наукових
в
Україні
переживає критичний період та
і науковоBтехнічних робіт у ВВП, %
потребує активного втручання з боку
Джерело: [5].
держави з метою її стимулювання.
лювання інновацій та сам процес державного управлін Необхідність управління інноваційною діяльністю, з од
ня та регулювання є одним з ключових питань для ного боку, пов'язана із зростаючим значенням інновацій
України.
для стабілізації соціальноекономічного розвитку сус
пільства та зміцнення національної безпеки, з іншого —
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
обумовлена обмеженістю ринкових механізмів в галузі
І ПУБЛІКАЦІЙ
отримання та впровадження науковотехнічних резуль
Питанням стимулювання та державного управління татів. Крім цього, необхідність управління нововведен
інноваційно інвестиційною діяльністю присвячено нями в Україні спричинена кризовими тенденціями в
ряд наукових досліджень, над якими працювали І. Ло науці, виробництві та потребою прискорення відновлю
бас, В. Гейць В., І. Лукінова, П., Саблук, В. Іваницька, вального економічного зростання [1, c. 320].
О. Попович, Ю. Сафонов, О. Жовтанецька, Г. Никифо
Як зазначає В. Конащук, інновації не можуть існу
рук, В. Любімов, А. Яценко, О. Нюнько.
вати без інвестицій [6]. Тобто однією з основних умов
переорієнтації економіки країни на інноваційну модель
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
розвитку є здійснення достатнього фінансування. Ос
Метою статті є дослідження сучасного стану впро новою такого фінансування може бути бюджет Украї
вадження інновацій в Україні, вивчення джерел фінан ни, проте у 2016 році Міжвідомча комісія з питань дер
сового забезпечення інноваційної діяльності та обсягів жавних інвестиційних проектів відібрала лише 10 про
іноземних інвестицій в економіку України. Аналіз інно ектів, а саме:
ваційноінвестиційної політики України, визначення її
1. Реконструкція рентгенрадіологічного відділення
недоліків та напрямів удосконалення.
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійчен
ка НАМН України".
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО
2. Реставрація з реабілітацією та пристосуванням
ДОСЛІДЖЕННЯ
клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.
Сучасний етап розвитку постіндустріальної (інфор акад. А.П. Ромоданова НАМН України" по вул. Плато
маційноінновативної) економіки віддає пріоритет акти на Майбороди (Мануїльського), 32 у м. Києві.
візації інноваційної діяльності у наукомістких видах
3. Будівництво сучасного лікувальнодіагностично
діяльності, формуванню інноваційної моделі розвитку го комплексу Національної дитячої спеціалізованої лі
економіки, спрямованої на підвищення добробуту на карні "Охматдит".
селення [2].
4. Реконструкція і розширення Національного інсти
Таким чином, саме інновації та інноваційний розви туту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у м. Києві.
ток стають основним фактором формування конкурен
5. Реставрація та пристосування Маріїнського пала
тних переваг як підприємств, галузей, так і країни в ціло цу.
му. Відповідно до законодавства України інновації —
6. Створення Культурномистецького та музейного
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конку комплексу "Мистецький арсенал".
рентоздатні технології, продукція або послуги, а також
7. Реконструкція автомобільних доріг у Львівській
організаційнотехнічні рішення виробничого, адмініст області.
ративного, комерційного або іншого характеру, що
8. Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС".
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і
9. Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка".
(або) соціальної сфери.
10. Реконструкція гідротехнічних споруд захисних
Інноваційна діяльність трактується як діяльність, що масивів дніпровських водосховищ [9].
спрямована на використання і комерціалізацію резуль
Аналізуючи наведені інвестиційні проекти, бачимо,
татів наукових досліджень та розробок і зумовлює ви що більшість з них не носять інноваційний характер. Та
пуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг ким чином, в умовах кризи та складної економічної си
[3].
туації в країні, держава нездатна забезпечити достатнє
Проте сьогодні Україна зіштовхується з проблемою фінансування для втілення інноваційних проектів. Отже,
занепаду інноваційної діяльності. Так, у 2014 році рівень основою для впровадження інвестицій у інноваційний
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розвиток можуть стати або власні 70
57,1
ресурси підприємств або іноземні 60
55,3
50,3
інвестиції.
45,7
44,8
50
42,9
Відповідно до аналітичних да
40
35,6
них у 2015 році в економіку України 40
29,5
іноземними інвесторами вкладено 30
21,6
1042,4 млн дол. США та вилучено 20
351,3 млн дол. США прямих інвес
7,9
6,1
5,5
5
4,7
4,8
4,4
тицій (акціонерного капіталу). На 10
1,8
рисунку 2 спостерігаємо, що за ос 0
танні два роки відбулось значне -10
-2,8
зменшення іноземних інвестицій та
-11,4
негативний приріст у 2014 році склав -20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,4 а у першому півріччі 2015 2,8
млрд дол. США відповідно.
Прямі іноземні інвестиції
Приріст
Окрім того, інвестиції спрямову
Рис. 2. Обсяг та приріст прямих іноземних інвестицій
ються у вже розвинені сфери еконо
в економіку України у 2006—2015 роках, млрд дол. США
мічної діяльності. На підприємствах
Джерело: [5].
промисловості зосереджено 31,5 %
загального обсягу прямих інвестицій в Україну, в устано
Стратегія активного втручання в інвестиційну діяль
вах фінансової та страхової діяльності — 25,9 %[5].
ність передбачає визнання державою інвестиційної діяль
Дані результати свідчать, що зовнішні інвестиції в ності переважаючим фактором економічного зростання
інноваційну майже не здійснюються і є епізодичними. економіки різних країн та забезпечує провідну роль у
Отже, виникає потреба пошуку нових джерел фінансу визначенні масштабів, термінів і пріоритетів інноваційно
вання інновацій та формування комплексної державної го розвитку. При цьому держава не тільки опосередко
політики інноваційноінвестиційного розвитку.
вано бере участь у реалізації інвестиційних програм, але
О. Нюнько досліджуючи теоретикометодологічні й сприяє активному їх фінансовому забезпеченню. Крім
засади наявної моделі державного управління інновац того, активне втручання держави спостерігається у на
ійноінвестиційною діяльністю систематизував її недо данні суттєвих пільг як підприємницьким структурам, так
ліки:
і вищим освітнім закладам, котрі самостійно виконують
— відсутність системного державноуправлінсько НДДКР (Японія). Держава бере участь в інвестиційному
го підходу до процесів, що відбуваються в інвестицій процесі як прямо через державний сектор економіки, так
ноінноваційній сфері, а саме: системності в законодав і побічно через свої інституції: органи виконавчої влади
чонормативному полі інноваційноінвестиційної діяль та місцевого самоврядування, Національний банк, Фонд
ності, створення сприятливого інвестиційного середо державного майна, Антимонопольний комітет.
вища, розробка дієвих соціальноекономічних програм,
Стратегія децентралізованого регулювання харак
стимулів для суб'єктів господарювання;
теризується більш опосередкованою участю держави в
— неузгодженість між різними нормативноправо інвестиційному розвитку окремих організацій та суб'єк
вими актами та їх надмірна кількість, адже сфера інно тів господарювання. Це означає менший ступінь цент
ваційноінвестиційної діяльності в Україні регулюється ралізації управління інвестиційними процесами з боку
низкою Законів України та підзаконних актів, які містять держави. Держава реалізує свою інвестиційну політику
значні протиріччя;
шляхом створення нововведень у державному секторі.
— відсутність єдиної стратегічноорієнтованої інно З метою створення початкового попиту на нововведен
ваційноінвестиційної моделі розвитку України з метою ня державою виділяються відповідні ресурси. Для впро
досягнення сталого розвитку держави. Так, основними вадження цієї стратегії передбачаються податкові пільги
напрямками інноваційноінвестиційної діяльності, які та інші преференції щодо інвестиційної діяльності.
законодавчо визначенні, є важка промисловість, інфор
У стратегії децентралізованого регулювання ініціа
маційні технології, сільське господарство, транспорт, а тива переходить до суб'єктів господарювання. Держа
соціальне задоволення людини віднесене на останній ва використовує податкові та інші стимули для інвести
щабель;
ційного розвитку та створює сприятливі правові, інвес
— хаотичність і недостатність обсягів та напрямів тиційні, технікоекономічні умови для цієї діяльності.
фінансування інноваційної діяльності [7].
Найбільше розповсюдження стратегія отримала у США,
Отже, першою необхідною умовою удосконалення Великобританії та інших країнах.
Змішана стратегія розповсюджена у країнах із по
державного управління інноваційноінвестиційною діяль
ністю є формування певної стратегії. У світовій практиці тужним державним сектором, відносно якого держава
за рівнем і формам підтримки інвестиційної діяльності з проводить активну інвестиційну політику, пряме та не
боку держави прийнято виділяти: державні стратегії ак пряме регулювання. Що стосується приватного секто
тивного втручання; децентралізованого регулювання; ра, то переважаючою виступає стратегія децентралізо
змішані. При цьому використовуються специфічні мето ваного регулювання. Ця стратегія використовується у
ди державного забезпечення інвестиційної діяльності: Франції, Швеції.
В Україні спостерігаються окремі риси кожної із
методи створення інвестиційного клімату, а також мето
наведених стратегій, але в чистому вигляді не можна з
ди стимулювання попиту і пропозиції на інвестиції.
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певним ступенем достовірності стверджувати про домі
нування якоїнебудь із наведених стратегій. [8, c. 328].
Також на державному рівні повинні максимально
повно використовуватися всі важелі та стимули активі
зації інноваційноінвестиційного процесу, створювати
ся сприятливі умови для сталого розвитку національних
підприємств та збільшення частки їх власних накопи
чень, провадитися заходи з підвищення зацікавленості
підприємств та організацій в активізації інноваційно
інвестиційних процесів та створюватися можливості їх
фінансового забезпечення [10].
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EXPERT ANALYSIS OF EFFECTIVENESS PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS
IN THE AREA OF SAFETY MANIPULATION WITH SOLID WASTES

У роботі здійснено експертний аналіз результативності механізмів державного управління у
сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами. Наведено окремі рекомендації
щодо покращення результативності даних механізмів у зазначеній сфері.
The paper is devoted to expert analysis of effectiveness public administration mechanisms in the
area of safety manipulation with solid wastes. The specific recommendations for improving existing
mechanisms in such area are given.

Ключові слова: тверді побутові відходи, механізми державного управління, техногенна безпека, екс
пертна оцінка.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні об'єктивно існує проблема відсутності
дієвої державної політики у сфері запобігання виникнен
ню аварій та надзвичайних ситуацій у сфері поводження
з твердими побутовими відходами (ТПВ) [1]. Загально
державним підтвердженням існуючої проблеми є факт
віднесення цієї проблематики до переліку "актуальних
загроз" держави та суспільства, визначених у п. 3.9
"Стратегії національної безпеки України" відповідно до
Указу Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015
[2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Незважаючи на постійно зростаючий інтерес науковців
у галузі державного управління до сфери поводження з ТПВ
[3—8], гострота проблеми залишається та потребує систем
них наукових досліджень з урахуванням вимог сьогодення
[9; 10].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для отримання коректних результатів стосовно ефек
тивності впливу механізмів державного управління на без

85

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Питання анкетиBопитування стосовно результативності впливу механізмів
державного управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами
1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

*

*

*

*

*

*
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Наявність об’єктових систем безпеки та моніторингу у сфері поводження з ТПВ
Наявність регіональних систем безпеки та моніторингу у сфері поводження з ТПВ
Наявність державної (-их) систем безпеки та моніторингу у сфері поводження з ТПВ
Наявність міських структур управління поводженням з ТПВ у тому числі:
4.1 організаційний аспект
4.2 економічний аспект
4.3 мотиваційний аспект
Наявність регіональних структур управління поводження з ТПВ, у тому числі:
5.1 організаційний аспект
5.2 економічний аспект
5.3 мотиваційний аспект
Наявність державної структури управління поводження з ТПВ, у тому числі:
6.1 організаційний аспект
6.2 економічний аспект
6.3 мотиваційний аспект
Наявність єдиної державної політики у сфері безпеки поводження з ТПВ
Наявність законодавчої бази для ефективного функціонування систем безпеки та моніторингу у сфері поводження з ТПВ:
8.1 об’єктового рівня
8.2 регіонального рівня
8.3 державного рівня
Наявність функціональної бази (інструкцій, метод вказівок тощо) для ефективного функціонування систем безпеки та моніторингу у
сфері поводження з ТПВ:
9.1 об’єктового рівня
9.2 регіонального рівня
9.3 державного рівня
Ефективність розмежування повноважень між окремими інститутами держави (міністерства, відомства, органи обласної та районної
адміністрації) у сфері безпеки та проведення моніторингу поводження з ТПВ
10.1 об’єктовий рівень
10.2 міський рівень
10.3 регіональний рівень
10.4 державний рівень
Оцінка повноти інформації, що надходить до підрозділів ДСНС України з різних джерел щодо стану безпеки в сфері поводження з
ТПВ
11.1 об’єктовий рівень
11.2 міський рівень
11.3 регіональний рівень
11.4 державний рівень
Оцінка ефективності використання інформації, підрозділами ДСНС України при прийняті рішень та ліквідації НС пов’язаних з
поводженням з ТПВ, що надходить від систем безпеки або моніторингу:
12.1 об’єктовий рівень
12.2 міський рівень
12.3 регіональний рівень
12.4 державний рівень
Оцінка ефективності використання інформації, що надходить від систем безпеки та моніторингу стану поводження з ТПВ при
формуванні та прийнятті управлінських рішень в системі державного управління
13.1 об’єктовий рівень
13.2 міський рівень
13.3 регіональний рівень
13.4 державний рівень
Оцінка рівня оптимального співвідношення ефективність/(*) діяльності підрозділів, які функціонально забезпечують безпеку
(моніторинг) у сфері поводження з ТПВ:
Об’єктовий рівень:
14.1 компетентність
14.2 чисельність
14.3 структурність
Регіональний рівень: (ГУ ДСНС України)
14.4 компетентність
14.5 чисельність
14.6 структурність
Регіональний рівень: (Департаменти, управління при Облдержадміністраціях)
14.7 компетентність
14.8 чисельність
14.9 структурність
Регіональний рівень: (Підрозділи інших міністерств, відомств)
14.10 компетентність
14.11 чисельність
14.12 структурність
Державний рівень: ( ДСНС України)
14.13 компетентність
14.14 чисельність
14.15 структурність
Державний рівень: (інші міністерства та відомства )
14.16 компетентність
14.17 чисельність
14.18 структурність
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Продовження таблиці 1
15

16

17

18

19

20

Оцінка якості підготовки кадрів для проведення заходів державного управління (управління) безпекою (моніторингом) у сфері
поводження з ТПВ:
15.1 у системі ВУЗів ДСНС України
15.2 у системі ВУЗів з державного управління
15.3 у системі ВУЗів України
Оцінка адаптованості законодавчого та правового поля України для проведення ефективного державного управління у сфері безпеки
поводження з ТПВ:
16.1 об’єктовий рівень
16.2 міський рівень
16.3 регіональний рівень
16.4 державний рівень
Оцінка адаптованості законодавчого та правового поля України з державного управління у сфері безпеки поводження з ТПВ до
загальноєвропейських вимог:
17.1 об’єктовий рівень
17.2 міський рівень
17.3 регіональний рівень
17.4 державний рівень
Оцінка наявного технічного стану систем безпеки та моніторингу за станом ТПВ:
18.1 об’єктовий рівень
18.2 міський рівень
18.3 регіональний рівень
18.4 державний рівень
Оцінка наявного потенціалу для забезпечення ефективності державного управління у сфері безпеки поводження з ТПВ в зоні АТО:
19.1 об’єктовий рівень
19.2 міський рівень
19.3 регіональний рівень
19.4 державний рівень
Якщо система безпеки та моніторингу поводження з ТПВ потребує вдосконалення, то яку модель, на Вашу думку, доцільно було
використати як базову: (ЄС – європейського союзу, СНГ – країн СНГ, У – індивідуальну українську модель)
При удосконалені систем безпеки та моніторингу об’єктового рівня:
20.1 законодавче та правове поле
20.2 технічне оснащення
20.3 методологічне забезпечення
20.4 мотиваційний аспект
20.5 система підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
При удосконалені систем безпеки та моніторингу регіонального рівня:
20.6 законодавче та правове поле
20.7 технічне оснащення
20.8 методологічне забезпечення
20.9 мотиваційний аспект
20.10 система підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
При удосконалені систем безпеки та моніторингу державного рівня:
20.11 законодавче та правове поле
20.12 технічне оснащення
20.13 методологічне забезпечення
20.14 мотиваційний аспект
20.15 система підготовки та підвищення кваліфікації кадрів

пеку у сфері поводження з твердими побутовими відхода
ми було проведене комплексне експериментальне дослід
ження, метою якого була, поперше, розробка розгорнуто
го, всебічно охоплюючої анкети; подруге, формування про
фесійної команди експертів; потретє, обробка результатів
відповідей експертів, визначення коефіцієнтів впливу окре
мих напрямів державного управління на загальний стан про
блеми безпеки поводження з твердими побутовими відхо
дами, порівняння з даними статистичного аналізу, з метою
визначення ефективності дослідження; почетверте, ство
рення рекомендацій щодо подальших напрямів досліджень
стосовно удосконалення ефективності механізмів держав
ного управління у сфері безпеки поводження з твердими
побутовими відходами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні не існує однозначних підходів до формуван
ня експертної думки з тієї чи іншої проблеми. Під час форму
вання процедури опитування було зроблено припущення, що
за функціональним призначенням механізми державного
управління поділяються на економічні, мотиваційні, органі
заційні, політичні, правові, але залучені у якості експертів
фахівці можуть досить порізному тлумачити функціональне
призначення механізмів без конкретизації та практичного
втілення останніх. Тому питання мали досить конкретний виг
ляд та структуровані за принципом найбільш повного охвату
існуючої проблеми, що дало змогу виключити особистий
вплив експертів на їх подальшу обробку. Подруге, авторсь
кий підхід до опитування мав за мету визначити не тільки існу

Таблиця 2. АнкетаBопитування стосовно впровадження заходів, спрямованих
на удосконалення механізмів державного управління у сфері безпеки поводження
з твердими побутовими відходами
Номер
питання
анкети
(таблиця 1)

Оперативне
«О3»

«О4»

Орієнтовний термін необхідного впровадження
Відсутність наявних
Стратегічне
передумов сьогодення
«О5»
«С3»
«С4»
«С5»
«В3»
«В4»
«В5»
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ючий стан речей у дослідній
Таблиця 3. АнкетаBопитування рівня компетентності експертів
галузі, а й можливі шляхи
дослідження
удосконалення відповідних
Рівень освіченості (компетентності) у формуванні механізмів державного управління
механізмів державного уп
у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами
равління.
Особистий
частково
постійно
експерт з
експерт з
освіченість
пересічний
Виходячи з вищенаведе
номер експерта
за проф.
за проф.
окремих
більшості
відсутня
громадянин
ного, була розроблена анке
обов’яз.
обов’яз.
питань
питань
таопитування, яка містить
«0»
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
наступні питання (табл. 1).
Зазначимо, що запропоновані питання, крім 20, були
Динаміка впровадження заходів, спрямованих на
оцінені по п'ятибальній шкалі, а саме: 0 — затрудняюсь з удосконалення механізмів державного управління у
відповіддю, 1 — відсутні, 2 — декларуються, 3 — присутні сфері безпеки поводження з твердими побутовими відхо
окремі елементи, 4 — функціонують як окремі елементи, 5 дами, визначалась за наступною схемою експерименту
(табл. 2).
— функціонують як система.

Таблиця 4. Зведений показник результативності механізмів державного управління у сфері
безпеки поводження з твердими побутовими відходами за підсумками експертного
дослідження
захід
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2
13.3
13.4
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
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Загальна оцінка ефективності
2
3
4
+
+
+
+
+
+

1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Модель ЄС
Х
Х

+
+
+
Модель СНГ

Х
Х
Х

захід
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2
17.3
17.4
18
18.1
18.2
18.3
18.4
19
19.1
19.2
19.3
19.4

Модель У

Х
Х
Х
Х

5

20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15

Загальна оцінка ефективності
2
3
4
+
+
+
+

1

5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Модель ЄС
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Модель СНГ

Модель У
Х

Х
Х
Х
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14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15

О5
О4С5
О5
О4С5
О5
О5
О4С5
О4С5
О4С5
О5
О5
О5
О4С5
О4С5
О4С5

14.16
14.17
14.18
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2

О5
О5
О5
О4С5
О4С5
О4С5
О5
О5
О5
О5
О5
О5
О5
О5
О5

оцінка

О5
О5
О4С5
О4С5
О5
О5
О5
О5
О5
О5
О4С5
О5
О5
О5
О5

захід

оцінка

11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14

захід

О5
О4С5
О5
О5
С5
О4С5
О5
О5
О4С5
О3С4
О3С4
О3С4
О3С4
О4С5
О4С5

оцінка

оцінка

7
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

захід

захід

О5
О4С5
С5
О5
О5
О5
О5
О5
О5
О5
О5
О4С5
О4С5
О4С5
О4С5

оцінка

оцінка

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3

захід

захід

Таблиця 5. Аналіз динаміки впровадження заходів з удосконалення механізмів державного
управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами

17.3
17.4
18
18.1
18.2
18.3
18.4
19
19.1
19.2
19.3
19.4

О5
О5
О4С5
О5
О4С5
О4С5
О4С5
О5
В
В
В
О5

сперта та " K ij " — відповідна оцінка заходу механізмів дер
жавного управління. Зведений аналіз стану безпеки повод
ження з твердими побутовими відходами представлено у
таблиці 4.
Оцінка питання 20 є досить цікавим результатом. Ек
сперти враховували як законодавчий та мотиваційний
прогрес країн ЄС, так і відповідні технічні переваги (на
приклад, переваги космічного спостереження) окремих
країн СНД у частині забезпечення моніторингу регіо
нальної безпеки. Обробка результатів щодо динаміки
впровадження запропонованих заходів наведена у таб
лиці 5.
Проведений аналіз дозволяє сформувати основні реко
мендації щодо подальшого практичного формування за
ходів з удосконалення механізмів державного управління у
сфері безпеки поводження з твердими побутовими відхо
дами та розробити обгрунтовану програму поетапного їх
впровадження.
До загальних рекомендацій слід віднести наступне:
— у державі відсутня ефективна система механізмів
державного управління у сфері безпеки поводження з твер
дими побутовими відходами;
— необхідно визначення концептуальних засад по
формування дієвих механізмів державного управління
із залученням найефективніших досягнень як у сфері
безпеки, так і у сфері управління цією галуззю. Зокре
ма, досвід країн ЄС (прогресивне законодавство, моти
вація, ефективне територіальне управління, громадсь
кий контроль, безперервний цикл підвищення кваліфі
кації кадрів тощо), досвід країн СНД (технічне оснащен
ня, ефективне формування регіональної площини управ
ління, формування державного космічного моніторингу
тощо);
— удосконалення механізмів державного управління
повинно бути направлено, впершу чергу, на чітке розмежу
вання повноважень, а, вдругу, на посилення (правової та
економічної) відповідальності;
— необхідно формування поетапної програми вдоско
налення механізмів з урахуванням регіональних особливо
стей та потреб територіальних громад;
— необхідно суттєве посилення роли громадськості у
j
j
28
Oc "К i "
вирішенні питань безпеки поводження з твердими побуто
k
O i = ∑ 28
(2),
вими відходами;
j=1
O cn
∑
— необхідно впровадити принципово новий підхід до
n =1
питання моніторингу накопичення відходів, локалізації їх
де O cj — відповідна сумарна оцінка компетентності j ек негативних наслідків, в зоні АТО — безпосередньо на рівні

Експертам було запропоновано визначитися із терміном
об'єктивної можливості (об'єктивної необхідності) застосу
вання заходів, наведених у табл. 1. Це стосується, насампе
ред, заходів, що, за думкою експертів, підпадають під кате
горію оцінки (1—2).
Застосовуючи метод "лавинного кому" [11], було пер
шочергово обрано 6 експертів, опитування яких та посліду
ючий аналіз їх компетентності надав змогу визначитися із
28 експертами (7 шагів формування: 1—6; 2—14; 3—19; 4—
22; 5 — (3/25); 6 — (1/26); 7— (2/28); 8 — (0/28)). Ос
танній 7 шаг формування надав 2 нових експертів, опиту
вання яких не надало нових. Згідно із зазначеним методом,
процедуру формування експертної групи вважаємо завер
шеною.
Надалі було проведено аналіз рівня компетентності ек
спертів [12] (табл. 3) за трьома оцінками (особиста — "суб
'єктивнооптимістична" О1, колегіальна — "суб'єктивноре
алістична" О2, практична — "об'єктивнореалістична" О3).
Такий підхід у тандемі з виключенням найбільш одіоз
них суджень у оцінці дає змогу вирівняти загальні вагові
коефіцієнти думок експертів та стверджувати про відповід
ний рівень адекватності застосованої процедури експертно
го аналізу.
Загальна оцінка рівня компетентності експерта O c виз
начається як відповідна сума оцінок, помножених на вагові
коефіцієнти (1):
(1),
O 1 = K 1O 1 + K 2 O 2 + K 3 O 3
де вагові коефіцієнти приймаємо: К1 =0,2; К2 =0,3; К3
=0,5.
Як і передбачалось, запропонований підхід до комп
лектування експертної групи надав можливість сформувати
групу експертів з досить рівними оціночними показниками
на рівні 3,6 (фахівці пов'язані з проблематикою за функцій
ними обов'язками та частково експерти з окремих питань),
що забезпечує достатній рівень об'єктивності опитування та
подальших висновків.
Після анкетування та проведення детальної обробки ре
зультатів опитування була сформована O ik загальна оцінка
результативності механізмів державного управління у сфері
безпеки поводження з твердими побутовими відходами:
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GENESIS AND THE CURRENT STATE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM
LAND RESOURCES OF UKRAINE
У статті проаналізовано історичні передумови та сучасний стан розвитку системи державного управл"
іння земельними ресурсами України. У процесі аналізу системи державного управління земельними ре"
сурсами України в історичному аспекті виділені такі хронологічні рамки: найдавніші часи, часи давньо"
руської державності, Козаччини, селянської реформи 1961 року, аграрної реформи Столипіна, радянсь"
кої влади, незалежної України. На підставі грунтовного аналіз діючого Земельного кодексу України дове"
дено, що він характеризує новий етап у розвитку земельного законодавства України, закріплює принци"
пово нові підходи до реформування земельних відносин, містить положення, які є актуальними для су"
часного етапу становлення ринкової системи в Україні. Визначено, що через відсутність науково обгрун"
тованої концепції земельних перетворень, відповідної системи державного управління земельними ре"
сурсами багато завдань земельної реформи не було виконано, а її виконання супроводжувалось цілою
низкою проблем на всіх рівнях управління. Запропоновано принципову схему механізмів державного уп"
равління земельними ресурсами, спрямованих на забезпечення збалансованого й гармонійного вико"
ристання, відтворення та охорони потенціалу землі.
The article analyzes the historical background and current state of development of public land management
Ukraine. In an analysis of the public land management in Ukraine marked the historical aspect of such
chronological framework: ancient times, the times of ancient statehood, Cossack, peasant reform of 1961,
Stolypin agrarian reform, the Soviet authorities, independent Ukraine. Based on the analysis of the current Land
Code of Ukraine proved that it characterizes a new stage in development of land legislation of Ukraine, establishes
new approaches to land reform, contains provisions that are relevant to the current stage of development of the
market system in Ukraine. It was determined that the lack of science"based concepts of land reforms, an
appropriate system of state management of land resources many problems of land reform has not been
implemented, and its performance was accompanied by a number of problems at all levels of government. The
article deals with the mechanisms of government land in the context of sustainable development.

Ключові слова: державне управління, земельні ресурси, історичні передумови, сучасний стан, земельна
реформа, механізми державного управління.
Key words: public management, land resources, historical background, current state, land reform, governance
mechanisms.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В Україні на сучасному етапі земельної реформи, яка з
реформування власності значною мірою перетворюється в
реформу державного управління, варто виходити з того, що
землю необхідно розглядати як обмежений, що підлягає
деградації природний ресурс, без раціонального викорис
тання якого неможливий подальший економічний і соціаль
ний розвиток суспільства. У цьому зв'язку набувають акту
альності дослідження становлення та розвитку системи дер
жавного управління земельними ресурсами на кожному
етапі людської історії, що дозволить визначити тенденції й
закономірності її сьогоденного функціонування та напрями
розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
В основу дослідження покладено наукові напрацювання
з проблематики управління земельними ресурсами на різних
етапах еволюції публічного управління земельними відно
синами таких дослідників, як Ю.Д. Гуцуляк [1], Ю.Ф. Дехтя
ренко [6], Д.С. Добряк [4], О.С. Дорош [7], А.Г. Мартин [5],
А.М. Третяк [7] та інших. Однак наукові розробки згаданих
учених стосувалися здебільшого окремих аспектів управлі
ння земельними ресурсами без урахування хронологічних
рамок розвитку системи державного управління земельни
ми ресурсами на території сучасної України.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета дослідження полягає в проведені аналізу історич
них передумов становлення системи державного управлі
ння земельними ресурсами України та обгрунтуванні на
прямів вдосконалення механізмів державного управління
земельними ресурсами та регулювання земельних відносин.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Якщо аналізувати земельні відносини в Україні в най
давніші часи від появи людини на території сучасної Украї
ни, то мабуть зарано вести мову про державне управління
земельними ресурсами. В "Давньокам'яну добу" ("Па
леоліт") земля була лише просторовою базою розміщення
людей, а не засобом виробництва та об'єктом управління.
Все управління земельними ресурсами обмежувалося вибо
ром вожака первісного людського стада місця розташуван
ня житла. Ні землеробством, ні тваринництвом в цей період
люди не займались, оскільки обходились "дарами приро
ди". З настанням в Х—VII тисячоліттях до н.е. "Середньока
м'яної доби" ("Мезоліту"), на території сучасної Україні по
чало з'являтися кочове населення, яке жило головним чи
ном з полювання та рибальства. Тодішнє населення Украї
ни вже освоювало землю для задоволення своїх потреб в
продуктах харчування. Управління земельними ресурсами
мало виключно прагматичний характер. Головний принцип
управління земельними відносинами цього періоду: "кожен
сам собі господар на землі" [2, с. 95—96].
У VII—ІІІ тисячолітті до н.е. настала "Новокам'яна доба"
("Неоліт"), яка характеризується якісними змінами в еконо
мічному, соціальному і культурному житті наших предків. У
цей час відбулася "неолітична революція" — перехід люд
ства від засвоєння дарів природи (полювання та збираль
ництва) до виробництва (землеробства та скотарства). На
території України в цей час досягла надзвичайного розквіту
так звана "Трипільська культура". В цей період люди поча
ли займатися землеробством, що викликало потребу у ви
борі земельних ділянок для спільної землеобробки чи буд
івництва житла [2, с. 63]. Тобто, в цей час з'явилася нагаль
на потреба в системі публічного управління земельними ре
сурсами. Але відсутність письмових пам'яток не дозволяє
дослідити цю систему управління.
Після занепаду Трипільської культури почалася "Брон
зова доба", що відзначилося підняттям культури землероб
ства, появою відтворювального високорозвиненого скотар
ства, інтенсифікацією сільського господарства. В цю добу
почалося одночасне заселення території сучасної України
різними племенами. Земля як головний засіб виробництва
в сільському господарстві була головною причиною бороть
би племен — почалися війни за родючіші землі. Проте
відсутність впорядкованої системи публічного управління
земельними ресурсами зберігала стихійність у землекорис
туванні [2, с. 57].
З ХII—VIII ст. до н.е. в історії людського розвитку почи
нається доба обробки заліза. Залізні знаряддя підвищува
ли продуктивність праці, що створювало можливість інтен
сифікації використання земельних ресурсів та, як наслідок,
появи обміну продуктами праці між землеробами і скотаря
ми. Найзначнішим державним утворенням цього часу на те
риторії сучасної України була держава скіфів. Землекорис
тування в Скіфії вже передбачало певні управлінські опе
рації з окремими земельними ділянками: ділянку, яка після
кількох років використання втрачала родючість, вилучали з
обігу (так звана "перелогова система"). А такі дії вже потре
бували певної системи організації земельних відносин. Крім
цього, за часів скіфів на землю почали розповсюджуватися
відносини власності. Переважна більшість землі належала
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громадам, які щороку перерозподіляли її для використан
ня між окремими родинами. Але у скіфів з'явилася приват
на власність на землю, що становить особливість земель
них відносин в цей час [2, с. 63, 70].
У І ст. до н.е. — І ст. н.е., після витіснення скіфів зі степів
Північного Причорномор'я сарматами, на території сучас
ної України з'явилися племена Пшеворської та Зарубинець
кої археологічних культур. Ці племена розташовувалися на
Волині, Подністров'ї, Поділлі і на Закарпатті. Права управл
іння господарським життям людей цього періоду (в тому
числі — земельними ресурсами) належали загальним збо
рам всіх дорослих членів племені — "вічам". Саме вічі прий
мали рішення про те, кому, скільки і в якому місці надати
землю у користування, регламентували спосіб використан
ня землі. В цей час навіть мало місце виготовлення планів і
карт (хоч і надзвичайно примітивних), розроблялися проек
ти меліорації земель тощо.
У системі управління земельними ресурсами протягом
V—VII ст. значна увага приділялась формуванню сільських
територіальних громад під назвою "верв". Такі громади яв
ляли собою сукупність самостійних родиндворищ, об'єдна
них сусідством та економічними зв'язками. Земельні відно
сини того часу характеризувалися поступовим утверджен
ням довічного спадкоємного володіння землею, яке давало
право користуватися нею на власний розсуд, без права про
дажу і передачі в оренду. У системі управління земельними
відносинами почала формуватися система сплати податку
за використання земель [3, с. 302—304].
За часів Давньої Русі поступово відбувалася заміна пат
ріархальної родової громади сільською або так званою су
сідською територіальною громадою. Її члени вже були по
в'язані між собою не родинними відносинами, як раніше, а
господарськотериторіальними. В основі відносин між людь
ми, у процесі використання земель лежало давнє звичаєве
право. Проте розвиток феодальних відносин, прийняття
християнства і культурне зближення з Візантією зумовили
запозичення візантійського права. На цей час припадає ство
рення першої редакції "Правди Руської", яку започаткував
Ярослав Мудрий. У центрі уваги цього документу були пи
тання про власність на землю і майно, відносини між верхо
венством і підданими, соціальний статус окремих категорій
населення. Важливою складовою в системі управління зе
мельними ресурсами на території Київської Русі був розви
ток існуючих і створення нових міст, сіл і хуторів.
На історичному шляху розвитку суспільства феодаліза
ція общинних земель привела до трансформації данини у
феодальну ренту в формі відробітків. Але в процесі розвит
ку продуктивних сил держави з'ясувалось, що ця форма
оподаткування носила обмежений характер в господарській
еволюції держави. На заміну їй прийшла грошова рента, яка
у ХІІ—ХІІІ ст. поширилась по всій Русі. У системі управління
земельними ресурсами важливе значення приділялося
структурі земельних, в тому числі сільськогосподарських
угідь, розглядалися питання, стосовно розв'язання земель
них і майнових спорів, складання проектів організації тери
торії, картографічного забезпечення тощо.
Із втратою державності Україна упродовж кількох
століть перебувала під управлінням Литви та Польщі. Дот
римуючись зразків західних держав, Великі Литовські князі
запровадили створення системи удільних князівств, князі
яких не мали ніяких особистих прав: вони залишались
підлеглими Великому князю. Протягом другої половини
ХІV—XV ст. на українських землях набуває широкого роз
витку магнатське і шляхетське землеволодіння.
Протягом другої половини ХІV—ХV ст. було уніфікова
но правовий статус селян, в результаті чого їх стали назива
ти "панськими". Як результат цього, почало руйнуватись
селянське землеволодіння, посилилась феодальна за
лежність селян, поширився процес їх закріпачення, почала
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складатись багатогалузева система господарства. У системі
управління земельними ресурсами важливе значення мало
містобудування, надання багатьом містам "магдебурзького
права", що, власне, забезпечувало громадянам більшу са
мостійність і незалежність від органів державної влади. Уп
равління земельними ресурсами було спрямоване на задо
волення інтересів пануючого класу за рахунок поневоленої
частини суспільства.
Наслідком визвольної боротьби українського народу
проти польськошляхетського панування було утверджен
ня так званої "козацької власності" на землю. Вона визна
чалась як корпоративна, оскільки належала корпорації ко
заків Війська Запорозького. Козаки одержували землю у
власність, якою раніше володіли, лише після вступу до ко
зацького війська. Підкреслюється службовий характер зе
мельної власності, оскільки вона була обтяжена відбуван
ням військового примусу на користь Війська Запорозького.
Козаки мали право вільно купувати і продавати землю, зас
новувати нові поселення.
Особливим етапом в еволюції державного управління
земельними відносинами є період гетьманства Івана Мазе
пи (1687—1709 рр.), який видав майже 1000 універсалів з
питань земельних справ, які здебільшого сприяли зростан
ню старшинського землеволодіння. За період гетьманства
Мазепи, Скоропадського, Полуботка, Апостола, Розумовсь
кого старшині, монастирям і частково купецтву було нада
но сотні сіл з десятками тисяч дворів. За їх універсалами
козацька земля могла надаватись будькому з видачею
відповідного документа (грамоти) на право на землю. У си
стемі управління земельними ресурсами вони стежили за
належним справлянням податків за використання землі.
Однак подальший розвиток земельних відносин цим шля
хом в українській держави перервало скасування її автономії
в кінці XVIII ст. Скасувавши гетьманство у 1765 році, Кате
рина ІІ видала маніфест про генеральне межування, тобто
точне визначення в натурі меж землеволодінь козаків, се
лян, церкви тощо. В Україну знову повернулися феодальні
порядки. Незважаючи на боротьбу українських селян з ве
ликими землевласниками, зростання феодального земле
володіння продовжувалося.
Через невідповідність виробничих відносин характеру
продуктивних сил у суспільстві царизм був змушений розв'
язати проведенням селянської реформи 1861 року, яка нео
днозначно була сприйнята селянами і порізному оцінена
вченимиісториками, економістами, керівниками та держав
ними діячами всіх рівнів. Реформа 1861 року готувалася
протягом тривалого часу (майже п'ять років) в умовах над
звичайно гострих суперечностей. Важливу роль у перероз
поділі земельної власності в період селянської реформи
відіграло визнання землі товаром. Особливо пожвавилися
купівляпродаж землі після створення у 1882 році Селянсь
кого поземельного банку. Запроваджувалась оренда землі,
хоча на перших етапах вона мала досить кабальні умови —
майже половину врожаю доводилося віддавати орендодав
цеві Але все ж таки ця форма землекористування швидко
поширювалася, що давало змогу селянам розвивати своє
господарство.
Напередодні 1905 року в Російській імперії склалася
надзвичайно складна політична та економічна ситуація. У
період запеклої боротьби селян із поміщиками земельне
питання ще більше загострилося. За вирішення його взявся
тодішній голова Ради Міністрів П.О.Столипін. Аграрна ре
форма цього періоду увійшла в історію під його іменем. Сто
липінська реформа мала надзвичайний вплив на розвиток
земельних відносин та селянського господарства. Відбули
ся значні зміни в формах господарювання: від тисячолітньої
громадівської форми у Росії здійснювався перехід до се
лянського господарства на основі приватної власності на
землю. Підвищилася продуктивність праці, збільшилося ви

робництво сільськогосподарської продукції. Селянство по
вірило у незворотність земельної реформи, оскільки відчу
вало різнобічну державну підтримку: організаційну, матер
іальну, фінансову, консультативну. На жаль, розраховані на
20 років перетворення земельних відносин в аграрній сфері
були перервані через десять років від їхнього початку, при
чому в мирних умовах вони відбувалися лише сім років.
Лютнева революція 1917 р. не вирішила земельного
питання. Навпаки, воно ще більше загострювалося. В червні
1917 р. Тимчасовий уряд скасував столипінську програму
аграрної реформи. Замість неї була висунута ідея нової аг
рарної реформи, яка б враховувала ситуацію та розклад полі
тичних сил на той період. Право й порядок одержання селя
нами земель були встановлені Декретом про землю 8 лис
топада 1917 р. та селянським наказом, складеним на основі
242 місцевих селянських наказів. Декретом скасовувалася
приватна власність на землю, а це означало, що вона не
могла відчужуватися ніяким способом, у тому числі купів
леюпродажем, орендою і заставою. Селяни одержали в ко
ристування землю, яка стала повністю державною власні
стю. Таким чином, відбулося примусове вилучення держа
вою земель, що знаходились у приватній власності, причо
му спочатку поміщицьких, а згодом і земель, які перебува
ли у приватній власності селян, насамперед заможних, так
званих куркулів.
У подальшому земельна політика Радянського уряду
України виходила з ідей, сформульованих у Положенні про
соціалістичне землевпорядкування і про заходи переходу
до соціалістичного землеробства, обговореного та схвале
ного 20 лютого 1919 року. У цьому законодавчому акті на
ціоналізація землі отримала найчіткіше і завершене право
ве оформлення, де першою статтею скасовувалася приват
на власність на землю і вся земля в межах УРСР вважалася
єдиним державним фондом.
Важливою віхою у земельних відносинах стала Декла
рація про державний суверенітет України від 16 липня 1990
року, яка проголосила, що земля є власністю українського
народу. За період здійснення земельної реформи в Україні
пройдено складний шлях від інвентаризації та перерозпод
ілу державних земель до реформування земельних відно
син, реструктуризації на засадах приватної власності. В ре
зультаті змінилися умови, що визначають форму і зміст зем
левпорядних дій: ліквідована монополія державної влас
ності на землю, а процес реформування охопив землекори
стування в усіх галузях економіки і суспільного життя. Нова
система земельних відносин забезпечує рівність прав влас
ності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних
громад і держави відповідно до Конституції України.
Радикальні зміни, що відбулися в аграрному секторі за
роки реформи, закріпив Земельний кодекс України, прий
нятий Верховною Радою 25 жовтня 2001 року. Він став прин
ципово новим правовим актом, який врегулював такі фун
даментальні питання земельного законодавства, як право
власності та інші права на землю, межі й гарантії таких прав,
їх обмеження й обтяження, а також роль держави та органів
місцевого самоврядування у регулюванні земельних відно
син.
За порівняно короткий строк в Україні, в основному,
створено земельне законодавство, відповідно до якого
відбувається реформування земельних відносин. З метою
розвитку положень нового Земельного кодексу прийнято
понад 50 законодавчих та інших нормативноправових актів.
Разом з тим, незважаючи на значний обсяг прийнятих за
конів та підзаконних актів у галузі реформування земель
них відносин, органи, які уповноважені проводити земель
ну реформу мають деякі труднощі:
— низка законодавчих актів суперечливі, що ускладнює
їх реалізацію, а, відповідно, і проведення земельної рефор
ми;
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— перерозподіл земель, надання та
Екологічна складова сталого
закріплення їх у власність та користуван
землекористування
ня вимагають значних обсягів робіт із
землеустрою і технічному закріпленню
меж, що в значній мірі залежать від об
Організаційносягів фінансування.
правовий
Крім того, існуюче законодавство
України у сфері регулювання земельних
відносин ще не в повній мірі орієнтова
не на вирішення питань землекористу
Механізми
вання в умовах ринкових трансформац
державного
ійних процесів.
управління
Інноваційний
Інституційний
Слід підкреслити, земельна рефор
земельними
ма як процес цілеспрямованого й по
ресурсами
слідовного вдосконалювання системи зе
мельних відносин і методів їхнього регу
лювання почала проводитись без попе
редньої підготовки. Були відсутні науко
Фінансовоекономічний
во обгрунтована концепція й програма
земельних перетворень, законодавча й
Економічна складова
нормативна база, не було системи дер Соціальна складова сталого
сталого
землекористування
землекористування
жавного управління земельною рефор
мою, правового, економічного й організа
ційного механізмів управління земельни
ми ресурсами та розвитку земельних
Рис. 1. Система механізмів державного управління
відносин. Саме це призвело до того, що
земельними
ресурсами в контексті забезпечення сталого
багато завдань земельної реформи не
землекористування
було виконано, а її виконання супровод
жувалось цілою низкою проблем на всіх рівнях — держав
2. Давня історія України: у 3 т. — Т. 2.: Скіфськоантич
ному, регіональному, місцевому.
на доба / Ред.: П.П. Толочко. — К.: Наук. думка, 1997. —
Розробка зазначених вище механізмів є першочерго 496 с.
вим завданням та основою подальших дій в напрямі збере
3. Давня історія України: у 3 т. Т. 3. Слов'яноРуська доба
ження та відтворення земельних ресурсів України. Принци / Ред.: П.П. Толочко. — К.: Наук. думка, 2000. — 695 с.
пова схема механізмів державного управління земельними
4. Добряк Д.С. Сучасний стан земельної реформи
ресурсами, спрямованих на забезпечення збалансованого та перспективи розвитку земельних відносин в Україні /
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5. Мартин А.Г. Регулювання ринку земель в Україні:
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монографія / А.Г. Мартин. — К.: Аграр Медіа Груп, 2011.
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— 254 с.
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