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BANKING INNOVATIONS AS EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE BANK MARKET NEED
У статті досліджується проблематика інноваційності у роботі українських банків. Основну увагу
приділено висвітленню питання важливості та необхідності інноваційної діяльності банків для
забезпечення їх ефективного розвитку на ринку. У статті проаналізовано і згруповано найваж#
ливіші світові тенденції банківських інновацій та окреслено основні напрями українських бан#
ківських інновацій за останні роки. Опрацьовано закордонний досвід інноваційних банківських
продуктів і технологій та виділено напрями головних глобальних банківських інновацій. Зроб#
лено окремий наголос на важливості соціальної складової у роботі банків та необхідної клієнто#
орієнтованості і партнерства у відносинах банк#клієнт. У підсумку здійснено короткий огляд
подальших перспектив інноваційної діяльності в українському банківському секторі в найближчі
роки.
The problems of Ukrainian banks work innovation are investigated in the article. The main attention
is paid to the issue of the importance and necessity of banks innovative activity for providing their
effective development in the market. Additionally, the most important world banking innovations
trends are analyzed and grouped in the article and the main directions of Ukrainian banking innovations
of recent years are outlined. Moreover, the foreign experience of innovative banking products and
technologies has been worked out and major global banking innovations directions are highlighted.
A separate emphasis is made on the importance of the social component of banks work and the
necessary of the customer orientation and partnership in the relationship between the client and the
bank. As a conclusion a brief overview of the future innovation activity in the Ukrainian banking sector
perspectives in the coming years is conducted.
Ключові слова: банки, банківські інновації, інтернетбанкінг, соціальні банківські інновації, технологічні
банківські інновації.
Key words: banks, banking innovations, Internet banking, social banking innovations, technological banking
innovations.

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

лення свого продукту чи послуг, то на конкурент
ному ринку неодмінно зазнає краху. Банківський
сектор, особливо чутливий до зміни попиту зі сто
рони своїх клієнтів, а конкуренція банківського
Будьякий бізнес прагне до розвитку. Коли ринку досиль жорстка і висока. Тому прагнення
бізнес перестає витрачати зусилля на вдоскона завоювати, а головне втримати своїх клієнтів по
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стає першочерговим завданням. А тому на перший
план виходить максимальне задоволення потреб
клієнтів.
У стосунках "банкклієнт" інноваційність пер
шого і можливість запропонувати щось, чого кон
куренти ще не можуть, або привернути увагу по
тенційних клієнтів новим способом стає надзвичай
но важливими. Таким чином, банківські інновації
є життєво необхідними для ефективного функціо
нування банку і його конкурентоздатності. В ціло
му, інноваційність виступає певним "двигуном"
розвитку цілого банківського сектору, оскільки
формує стратегічні напрями діяльності банкіських
установ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Тематиці банківських інновацій присвячено багато
досліджень і публікацій як українських, так і закордон
них економістів, що ще раз підтверджує актуальність
цього напряму дослідження. Варто згадати роботи
таких українських науковців, як Золотарьова О.В., Че
кал А.А. [2], Лапко О.О., Демченко А.М. [3], Пантєлєє
ва Н.М. [4], Рахман М.С., Мангушев Д.В. [5], Рошило В.І.
[6], Шмігельська З.К. [7], Шуба М.В., Рудник А.О. [8].
Також не можна обминути увагою доробки закордон
них спеціалістів, таких як Зиновьева Н.М., Юрина Е.В.
[1], T. Groenfeldt. [9], Kearney A.T. [10], Musara M., Fatoki O.
[11], Skinner C. M. [12, 13].
Проте інновації як сфера діяльності, а отже, і
банківські інновації зокрема, активно розвивають
ся. Те що було інноваційним декілька років тому,
зараз вже набуло масового характеру. А отже, важ
ливим є "тримати руку на пульсі" нових впроваджень
та ідей, особливо таких, які вже використовуються
закордонними банківськими установами, а у нас ще
маловідомі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Основні цілі, які ставляться у статті, полягають у
грунтовному дослідженні стану і тенденцій розвитку
інновацій у банківському секторі.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Інноваційність відіграє для банків надзвичайно важ
ливе значення, оскільки окреслює напрями подальшо
го розвитку усього банківського сектору в цілому. Саме
на інноваційних технологіях та ідеях базується страте
гічне орієнтування банківських установ, а отже бан
ківські інновації виступають і метою, і необхідною умо
вою довгострокового функціонування банківського
ринку.
Згідно з дослідженнями закордонних аналітиків
найважливішими глобальними тенденціями банкі
вських інновацій на 2017 рік є такі напрямки [12;
13]:
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1. Монетизація даних. Інформація виступає го
ловним ресурсом сучасного бізнесу. Банківська
аналітична інформація може значно розширити і до
помогти як самому банку, так і його клієнтам здо
бувати конкурентні переваги на ринку (південноаф
риканський банк "NedBank").
2. Соціальна цінність. Одним з яскравих при
кладів тенденції соціальної цінності є залучення
клієнтів до формування інноваційних напрямів ро
боти банку, покращення його клієнтоорієнтова
ності, створення єдиного з клієнтими бачення по
дальшого розвитку банку. Потреба більш індивіду
ального підходу до клієнтів, а не пропозиція стан
дартизованих пакетних рішень дуже актуальна в
іноземних банків, оскільки відповідає сучасним очі
куванням клієнтів (наприклад італійський банк
"Widiba").
3. Робототехніка. Досягнення робототехніки
дозволяє значно скоротити витрати банку, підви
щити і п ришвидшити с ервіс не обс лугову вання
клієнтів, адже роботи не втомлюються, не потре
бують відпустки і заробітної платні і головне їх
робота позбавлена емоційної людської складової.
В Японії, до прикладу, роботи починають заміня
ти касирів. А UBS AG швейцарська глобальна
фінансова компанія уже впровадила аналітичні
послуги в режимі реального часу на базі IBM's
Watson. Фактично Watson — це комп'ютерна сис
тема штучного інтелекту, що відповідає на запи
тання клієнтів.
4. Банківництво речей. В епоху "Internet of
things" цілком логічним постає те, що і банки кро
кують до таких змін. Коли банківські операції ма
сово переходять в онлайн, то усі сфери повсягден
ного життя також зв'язуються з інтернетом, а отже,
з безготівковими розрахунками.
5. Розважальні транзакції. Популярний тренд
світових банків намагатися зробити банківські тран
закіцї більш "неформальними" і навіть веселими, а
також інтеграції банківських програм з Facebook,
Instagram та іншими (наприклад, аплікація Moven
при перевищенні банківських лімітів розбиває скло
екрану телефону власника).
6. Постійна доступність. Можливість здійснюва
ти банківські транзакції 24 години на добу 7 днів
на тиждень уже не інновація, але загальноприйня
та послуга банків. Проте банки йдуть далі на зустріч
своїм клієнтам, пропонуючу здійснювати зв'язок зі
своїми клієнтами через будьякі онлайн медіа такі,
як WeChat, Facebook Messenger, Google Hangouts
та інші.
7. Інтернетбанкінг. Це не лише банківські он
лайн платформи, це цілі "фінансові екосистеми", які
пропонуються клієнтам (наприклад виклик авто
банкомату від Idea Bank або банківський мобільний
додаток, який керується голосом, для водіїв від
CaixaBank). Особлива увага приділяється мобіль
ним додаткам, оскільки телефон стає основним
інструментом для здійснення більшості банківських
та інших розрахункових операцій.
8. Безкарткові розрахунки. Тенденція здійснювати
платежі без банківської картки лише за допомогою мо
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більного дадатку набуває все більшого поширення.
Деякі експерти прогнозують повну відмову від банківсь
ких карток у скорому часі.
9. Банківництво без банків. Перспективним на
прямом банківництва постає надання банківських
послуг без безпосередньої участі у цьому процесі
самих банківських установ. На ринок виходять так
звані FinTech компанії, які заміняють банки у на
данні колись зовсім банківських послуг. Такі ком
панії розробляють унікальні інноваційні пропозиції
і пропонують більш гнучкі і часто вигідніші умови
використання своїх продуктів. Наприклад, розроб
лення ощадних програм для телефонів, де програ
ма сама прораховує ваш дохід і відповідно визна
чає рівень заощаджень, який варто встановити, а
також напрям і варіанти вкладу цих заощаджень.
Відвідування банківського відділення і навіть само
стійний пошук найвигідніших варіантів вкладення
заощаджених коштів вже не є необхідними, оскіль
ки віртуальний фінансовий консультант може нада
вати такі послуги миттєво і навіть самостійно зніма
ти з вашого рахунку щомісячно необхідну суму
коштів для заощадження. Деякі аналітики навіть
вважають, що FinTech компанії представляють май
бутнє банківських послуг і можуть майже повністю
витіснити з ринку самі банки.
Напрям глобальних банківських інновацій свідчить,
що на перше місце у інноваційному розвитку виходять
не лише технічні досягнення, але й соціальна складо
ва. Можна виділити три основні складові глобальних
банківських інновацій:
1. Наростаюча автоматизація банківських про
цесів і перехід більшої частини банківської діяль
ності онлайн, в основному через мобільні додатки.
Поширення діжіталбанків, де всі банківські опе
рації здійснюються лише онлайн.
2. Пода ль ше п огли бл ен ня с тосу нк ів "ба нк 
клієнт" на більш партнерські та клієнтоорієнтовані
(наприклад, нагадування про дні народження та по
дарунки обрані для сім'ї чи друзів).
3. Інтеграція банківських операцій у нові сфери
життя клієнтів (наприклад переказ батьками ки
шенькових грошей на електронний гаманець своїх
дітей, який має вигляд іграшки).
За підсу мка ми останніх рок ів до найбільш
інноваційних банківських систем увійшли: Туреччи
на, Італія, Польща та Іспанія. Отже, європейські
банки впевнено тримають лідерство у впровадженні
банківських інновацій. Цікаві інноваційні продукти
впроваджують і в сусідній Росії. Варто лише згада
ти програму для школярів, за допомогою якої ос
танні можуть розраховуватися за їжу в шкільних
їдальнях використовуючи мобільний телефон, а
батьки контролююють суму і напрям використання
коштів дитини. А тому і українським банкам слід
більш активніше впроваджувати інноваційні продук
ти.
Основними напрямами українських банківських
інновацій в останні роки стали:
1. Інтернет та мобільний банкінг та значне роз
ширення банківських операцій, які доступні через
ці системи.

2. Безкарткові розрахунки через мобільний те
лефон.
3. Активізація присутності в соціальних мере
жах.
4. Доступність терміналів самообслуговування.
5. Режим роботи "24/7".
6. Електронна решта (послуга, коли решта в ко
пійках переводиться на рахунок чи поповнює моб
ільний телефон клієнта).
7. Індивідуалізація потреб клієнтів (застосу
вується переважно для VIPклієнтів банку).
Проте погоня за технологічними новинками
може містити свої пастки. Адже інноваційна техно
логія може бути просто не сприйнята споживачами,
а вкладені кошти не окупляться. Отже, необхідно,
щоб банківська інновація була економічно доціль
ною для банку і корисна для клієнтів. Так, багато
св ітов их діжіталбанків, тобто банків, п оч али
відкривати відділення у вигляді кав'ярень чи вільних
просторів, куди клієнт може прийти випити кави і
поспілкуватися з менеджером про свої потреби чи
притензії. Жодних банківських операцій в таких
відділеннях не проводиться, лише налагоджується
співпраця між банком та клієнтами.
Багато експертів стверджують, що попри техно
логічні інновації, домінантну роль у майбутньому
все ж будуть відігравати інновації соціальні. І ук
раїнським банкам доведеться також вчитися стави
ти своїх клієнтів на перше місце в пріоритетності
своїх цілей і налагоджувати тісніші взаємозв'язки.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
Отже, попри складну і не завжди прогнозовану
економічну ситуацію сам е банківські інновації
здатні бути тим інстурументом, що може забезпе
чити подальший розвиток українського банківсько
го сектору. А оскільки конкуренція на ринку банкі
вських послуг висока, то вчасне впровадження інно
ваційних рішень стає важливим елементом конку
рентної боротьби.
Світові тенденції банківських інновацій харак
теризуються цікавими технічними новинками і праг
ненням сформувати тісні та довготривалі відноси
ни з клієнтами. Варто відмітити, що українські бан
ки також слідують цим тенденціям, і деякі світові
банківські інновації вже успішно використовують
ся на українському ринку.
Тому важливими є подальші дослідження у цьо
му напрямі, адже впровадження банківських інно
вацій дуже динамічний процес. До того ж не всі
інноваційні рішення набувають масового характе
ру, а успішні банківські інноваційні рішення в од
них країнах, можуть пройти непоміченими в інших.
Отже, важливими є подальші розвідки подальших
банківських інновацій в Україні.
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FINANCIAL SAFETY INDICATORS AS COMPONENTS OF FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS'
MONITORING
Метою статті є визначення індикаторів фінансової безпеки для використання їх як компонент
моніторингу у господарській діяльності учасників фінансового ринку. Об'єктом дослідження є
процес забезпечення фінансової безпеки учасників фінансового ринку при їх функціонуванні в
умовах впливу дестабілізуючих факторів. Предметом дослідження виступає інструментарій
фінансової безпеки учасників фінансового ринку. Складено ER#діаграму моніторингу фінансо#
вої безпеки учасників фінансового ринку, визначені основні завдання моніторингу фінансової
безпеки у сфері стратегічного та оперативно#тактичного управління. За даними досліджень по#
казників фінансового стану учасника фінансового ринку і показників стану його системи фінан#
сової безпеки визначено попередній перелік індикаторів фінансової безпеки. Складено перелік
найбільш типових правил і процедур моніторингу фінансової безпеки учасника фінансового
ринку.
The purpose of the article is to identify financial security indicators for their use as a monitoring
component in the financial activities of participants in the financial market. The object of the study is
the process of ensuring the financial safety of financial market participants in their operation under
the influence of destabilizing factors. The subject of the study is the instrument of financial security
of financial market participants. The ER#chart of financial security monitoring of participants of the
financial market is made, the main tasks of monitoring financial security in the field of strategic and
operational#tactical management are defined. According to researches of indicators of the financial
status of a participant in the financial market and indicators of the state of its financial security system,
a preliminary list of financial security indicators has been identified. A list of the most common rules
and procedures for monitoring the financial security of a participant in the financial market is
compiled.
Ключові слова: фінансова безпека, моніторинг, учасник фінансового ринку, загрози, ERдіаграма.
Key words: financial security, monitoring, financial market participant, threats, ERdiagram.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ

Сучасна швидкозмінна ситуація на фінансовому
ринку вимагає від його учасників негайного і адекват
ного реагування на зовнішні та внутрішні негативні впли
ви. Своєчасне виявлення загроз у діяльності учасників
фінансового ринку є одним з найбільш суттєвих чинників
їх фінансової стійкості, запорукою вдалого та плідного
бізнесу. Це зумовлює необхідність постійного фінансо
вого моніторингу позиції гравців ринку, їх зовнішнього
конкурентного оточення і внутрішнього фінансового
стану.

Метою статті є визначення індикаторів фінансової
безпеки для використання їх як компонент моніторингу
у господарській діяльності учасників фінансового рин
ку.
Об'єктом дослідження є процес забезпечення фі
нансової безпеки учасників фінансового ринку при їх
функціонуванні в умовах впливу дестабілізуючих фак
торів.
Предметом дослідження виступає інструментарій
фінансової безпеки учасників фінансового ринку.
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Оточення учасника
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Рис.1. ERдіаграма моніторингу фінансової безпеки учасників фінансового ринку
Джерело: власна розробка.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Процес фінансового моніторингу та його різнови
ди досить широко описані у вітчизняній та зарубіжній
літературі. Вагомий внесок у розробку теоретичних та
методичних засад фінансового моніторингу у своїх нау
кових працях зробили такі вчені, як Л. К. Воронова,
І.О. Кульній, С.І. Пирожков, В.М. Барановський, А.О. Єпі
фанов, М.М. Єрмошенко та ін. Проте, на наш погляд,
місце і роль моніторингу у фінансовій безпеці учасників
фінансового ринку, питання внутрішнього та зовнішнь
ого контролю з метою забезпечення їх сталої діяльності
висвітлені не в повному обсязі.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНОЇ РАНІШЕ
ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Відповідно до Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
фінансовий моніторинг визначається як сукупність за
ходів, які здійснюються суб'єктами фінансового моні
торингу у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

або фінансуванню тероризму, що включають проведен
ня державного фінансового моніторингу та первинно
го фінансового моніторингу [1]. Виділено первинний,
обов'язковий та внутрішній види фінансового моніто
рингу [1].
У Вікіпедії та у [2] фінансовий моніторинг розумі
ють як "діяльність організацій, що здійснюють операції
з грошовими коштами або іншим майном, по виявлен
ню операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і
інших операцій з грошовими коштами або іншим май
ном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів,
отриманих злочинним шляхом, фінансування терориз
му, розповсюдженню зброї масового знищення" Фінан
совий моніторинг тут поділяється на обов'язковий і
внутрішній.
Кульчій І.О. у [3] виділяє динамічний, конкурентний,
порівняльний, комплексний, базовий (фоновий) та про
блемний моніторинг.
На наш погляд, у науковій літературі не достатньо
висвітлені питання організації процесу моніторингу з ме
тою забезпечення фінансової безпеки учасників фінан
сового ринку. Це зумовлює необхідність подальших
досліджень у цьому напрямі.

Моніторинг фінансової безпеки
Сфери
моніторингу
Стратегічне
управління
Оперативнотактичне
управління

Призначення
моніторингу

Суб’єкти
моніторингу

Об’єкти
моніторингу

Рівні
моніторингу

Ризикменеджмент

Регулятор
фінансового
ринку

Фінансовий
стан

Індикатори
фінансового
стану

Макрорівень

Операційнийменеджмент
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фінансового
ринку

Стан системи
фінансової
безпеки

Оцінки
майнового
стану
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Фінансовий
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Мікрорівень
Структурна
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Фінансової
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фінанасової
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Ефективність
Продуктивність
Стійкість

Ліквідності
Платоспроможності
Ділової активності

Рис. 2. Індикатори фінансової безпеки учасників фінансового ринку
як компоненти моніторингу
Джерело: власна розробка.
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Таблиця 1. Індикатори фінансового стану
№ п/п
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3

Індикатор
Норм. знач.
Формула розрахунку
1. Індикатори майнового стану підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів
зменш.
ф.1 р.032/ф.1 р.031
Коефіцієнт оновлення
збільш.
ф.5р.260(гр.5)/ф.1р.031(гр.4)
менш. ніж
Коефіцієнт вибуття
ф.5р.260(гр.8)/ф.1р.031(гр.3)
к-т 1.2
2. Індикатори ліквідності підприємства
Коефіцієнт покриття
>1
ф.1 р.260/ ф.1р.620
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,6-0,8
ф.1(р.260-Σ(р.100-140))/ ф.1р.620
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0, збільш.
ф.1(р.220+230+240)/ ф.1р.620
Чистий оборотний капітал
>0, збільш.
ф.1 (р.260 - р.620)
(тис. грн)
3. Індикатори платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
Коефіцієнт платоспроможності
>0,5
ф.1р.380/ ф.1р.640
(автономії)
Коефіцієнт фінансування
<1, зменш. ф.1(р.430+480+620+630)/ф.1р.380
Коефіцієнт забезпеченості
>0,1
ф.1 (р.260 - р.620)/ф.1р.620
власними оборотними засобами
Коефіцієнт маневреності власного
>0, збільш.
ф.1 (р.260 - р.620)/ф.1р.380
капіталу
4. Індикатори ділової активності підприємства
ф.2р.035/
Коефіцієнт оборотності активів
збільш.
ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2
ф.2р.035/ ф.1(Σ(р.520-р.600)гр.3+
Коефіцієнт оборотності
збільш.
+Σ(р.520-р.600)гр.4)/2
кредиторської заборгованості
Коефіцієнт оборотності
ф.2р.035/ ф.1(Σ(р.150-р.210)гр.3+
збільш.
дебіторської заборгованості
+Σ(р.150-р.210)гр.4)/2
Строк погашення дебіторської
зменш.
трив. періоду/ к-т 4.3
заборгованості (днів)
Строк погашення кредиторської
зменш.
трив. періоду/ к-т 4.2
заборгованості (днів)
Коефіцієнт оборотності
ф.2р.040/ ф.1(Σ(р.100-р.140)гр.3+
збільш.
матеріальних запасів
+Σ(р.100-р.140)гр.4)/2
Коефіцієнт оборотності основних
ф.2р.035/ ф.1(р.031(гр.3)+
збільш.
засобів (фондовіддача)
+(р.031(гр.4))/2
ф.2р.035/ ф.1(р.380(гр.3)+
Коефіцієнт оборотності власного
збільш.
+(р.380(гр.4))/2
капіталу
5. Індикатори рентабельності підприємства
ф.2р.220 або р.225/
Коефіцієнт рентабельності активів >0, збільш.
ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2
Коефіцієнт рентабельності
ф.2р.220 або р.225/
>0, збільш.
ф.1(р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2
власного капіталу
Коефіцієнт рентабельності
>0, збільш.
ф.2р.220 або р.225/ ф.2 р.035
діяльності
Коефіцієнт рентабельності
ф.2 (р.100 (або р.105)+090-060)/
>0, збільш.
продукції
ф.2 (р.040+070+080)
6. Індикатори прибутковості
Коефіцієнт прибутковості акцій
ф.2р.320/рин. вартість 1 акції
Коефіцієнт дивідендного доходу
ф.2р.340/рин. вартість 1 акції
Коефіцієнт виплати дивідендів
ф.2р.340/ ф.2 р.320

Джерело: [4].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Автори [6; 10; 11 та ін.] загалом визначають моніто
ринг як комплекс наукових, технічних, технологічних,
організаційних та інших засобів, які забезпечують систе
матичний контроль (стеження) за станом та тенденціями
розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Спираючись на вищезазначене, автор вважає за по
трібне уточнити цей термін з точки зору його викорис
тання у понятійному апараті фінансової безпеки. Отже,
моніторинг фінансової безпеки учасників фінансового
ринку — комплекс заходів систематичного контролю
їх зовнішнього та внутрішнього середовища з метою ви
явлення і оцінки впливів дестабілізуючих факторів та
загроз їх нормальному функціонуванню.

На думку автора, для опису моніторингу фінансо
вої безпеки учасників фінансового ринку доцільно ско
ристатися інфологічним методичним підходом на ос
нові семантичної мережі з використанням ERдіаграм
(рис. 1).
У результаті аналізу наукових джерел [1—4, 6—10
та ін.] з урахуванням методик, описаних В.С. Понома
ренком у [11] та І.Є. Семенчою у [12] визначено, що мо
ніторинг фінансової безпеки є зв'язком між окремими
типами сутностей: "система фінансової безпеки",
"фінансовий стан" та "оточення". При цьому за резуль
татами моніторингу системою фінансової безпеки відбу
вається коригування фінансового стану учасника фінан
сового ринку, тобто існує ланцюг зворотного зв'язку між
об'єктами проблемної сфери (учасником фінансового
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Таблиця 2. Індикатори стану системи фінансової безпеки
№ п/п

Індикатор

1

Ефективність
системи безпеки

2

Окупність

3

Швидкодія

3

Частота
моніторингу
Можливість
модернізації та
розширення
Сумісність з
іншими системами

4
5

Надійність

6

Захищеність

7

Відновлюваність

Формула розрахунку
Опис складових
Індикатори ефективності
ЗВ лз
ЗВ лз – можлива максимальна
→1
К еф =
вартість втрат від попереджених
ЗВ з
та ліквідованих суттєвих загроз
за період;
ЗВ з – загальна вартість втрат від
суттєвих загроз за період
ЗВсистеми – загальна вартість
ЗВ лз
К ок =
→ max
системи фінансової безпеки
ЗВсистеми
учасника фінансового ринку

t шв = t зн +t лікв → min

t зн – час виявлення загрози
системою в результаті
моніторингу;
t лікв – час на видачу і реалізацію
управлінських рішень з ліквідації
загрози
Індикатори продуктивності
Час між замірами і-го індикатора
ν мон. → min
Експертна оцінка

–

Експертна оцінка

–

Індикатори стійкості
t бр – час безвідмовної роботи
t бр → max
технічних засобів системи за
даними виробника
К ат – загальна кількість
К ат
→ max
К зах =
шкідливих атак на систему;
К сбс
К сбс – кількість збоїв системи
t повпр → min

t повпр – час повернення системи в
працездатний стан у випадку
збою

Джерело: розробка автора.

ринку і його системою фінансової безпеки). Зв'язки
"моніторинг" і "коригування" також взаємозалежні, бо
мають спільні атрибути "швидкість", "частота", "по
тужність". Зв'язок "вплив" типу М:М між типами сутнос
тей "оточення" і "фінансовий стан" вказує на існування
множини позитивних і негативних факторів, які можуть
впливати не тільки на одного, а й на всю множину учас
ників фінансового ринку. Моніторинг фінансової безпе
ки здійснюється на всіх циклах життєдіяльності учасників
фінансового ринку, на всіх етапах ризик менеджменту і
на всіх стадіях антикризового управління (рис. 2).
Завданням моніторингу фінансової безпеки у сфері
стратегічного управління є прогнозування, визначення
і оцінка негативних впливів і загроз зовнішнього і внут
рішнього оточення учасника фінансового ринку у дов
гостроковій перспективі з метою їх своєчасної мінімі
зації або ліквідації.
Завданням моніторингу фінансової безпеки у сфері
оперативнотактичного управління діяльністю учасни
ка фінансового ринку є експресконтроль, експрес
аналіз і експресоцінка зовнішнього і внутрішнього се
редовища з метою оперативного реагування на наявні
загрози і прийняття управлінських рішень по їх мінімі
зації і ліквідації.
Індикатори фінансової безпеки учасників фінансо
вого ринку можуть застосовуватись як компоненти мо
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ніторингу в механізмах ризикменеджменту, операцій
ного, фінансового менеджменту, менеджменту персо
налу та маркетингу. За даними попередніх досліджень
автора [5 та ін.] індикатори фінансової безпеки можуть
бути визначені з показників фінансового стану учасни
ка фінансового ринку (табл. 1) і показників стану його
системи фінансової безпеки.
Індикатори стану системи фінансової безпеки учас
ника фінансового ринку можуть бути розраховані за
даними не тільки фінансової, а й інших форм звітності,
даних технічної документації на обладнання системи,
тощо. Автором пропонується базовий перелік індика
торів системи фінансової безпеки учасника фінансово
го ринку. Він наведений в таблиці 2.
Заходи моніторингу фінансової безпеки здійсню
ються на усіх рівнях діяльності структурних підрозділів
учасника фінансового ринку щодо їх функцій і завдань
та включають відповідні правила і процедури, найбільш
типовими серед яких є:
1) моніторинг розподілу повноважень та обов'язків,
ретельний підбір персоналу, що зменшує кількість втрат
через його непрофесіоналізм або корупцію;
2) моніторинг аутентифікації персоналу, котрі
здійснюються шляхом отримання дозволу на виконан
ня певних операцій через процедуру ідентифікації, по
годження та затвердження;
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THE EXPERIENCE OF THE COUNTRIES OF EASTERN EUROPE IN THE INSTITUTIONAL
PROVIDING OF SOCIAL POLICY OF THE STATE
У роботі розглянуто досвід країн Східної Європи в інституційному забезпеченні соціальної політики дер#
жави. У процесі дослідження зазначено, що соціальну політику сучасного світу не можна розглядати у
відриві від глобальних змін і глобальних викликів, від яких залежить інституційний статус держави та за#
гальний суспільний прогрес. Обгрунтовано необхідність використання досвіду країн Східної Європи в інсти#
туційному забезпеченні соціальної сфери, який буде спрямовано на створення наукового підгрунтя для
розроблення та реалізації дієвої соціальної політики в Україні з урахуванням чинників глобального по#
рядку та національних особливостей соціально#економічного розвитку. Визначено, що українське сусп#
ільство змушене формувати нову систему статусів, враховуючи завдання та існуючі ризики інтеграції Ук#
раїни до соціального простору ЄС. Запропоновано створення інституційного середовища, в якому успі#
шна політика соціальної якості здатна забезпечити стабільну генерацію високоякісного людського та соц#
іального капіталу. Доведено, що Україна повинна забезпечити поступову інтеграцію у спільний соціаль#
ний простір об'єднаної Європи з його цінностями, стандартами та нормами соціального розвитку.
The work examines the experience of the countries of Eastern Europe in the іnstitutіonal providing of social
policy of the state. In the process of research it is determined that the social policy of the modern world can not
be considered in isolation from global changes and global challenges on which the іnstitutіonal status of the
state and the general social progress depends. The necessity of using the experience of the countries of Eastern
Europe in the іnstitutіonal providing of the social sphere is substantiated which will be aimed at creating a scientific
basis for the development and implementation of effective social policy in Ukraine taking into account the factors
of the global order and the national features of social and economic development. It is determined that the
Ukrainian society is forced to form a new system of statuses taking into account the tasks and existing risks of
Ukraine's integration into the social space of the EU. It is proposed to create an іnstitutіonal environment in
which a successful social quality policy can ensure the stable generation of high#quality human and social capital.
It is proved that Ukraine should ensure gradual integration into the common social space of a incorporated
Europe with its values, standards and norms of social development.
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ВСТУП
Соціальну політику сучасного світу не можна розглядати у
відриві від глобальних змін і глобальних викликів, від яких зале
жить інституційний статус держави та загальний суспільний про
грес. Глобальні проблеми розвитку, пов'язані із погіршенням
стану довкілля, поглибленням нерівності, збереженням значних
ризиків бідності й соціального відторгнення, соціальними та
військовими конфліктами, поширенням тероризму, — немож
ливо розв'язати, не об'єднавши зусилля всього людства.
Україна, прагнучи інтегруватися до європейського про
стору та будуючи власну стратегію розвитку, має чітко ус
відомлювати як свої можливості, так і зовнішні чинники
впливу. Вибір можливих альтернатив є надто складним
завданням, але провідною ідеєю соціальної політики має
залишатися прагнення до більшої справедливості суспіль
ства та забезпечення сталого розвитку, який не погіршує
умови та можливості для прийдешніх поколінь.
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Сьогодні Україна перебуває у надто складних умовах
(військовий конфлікт, погіршення економічної ситуації,
значна соціальна напруга), які суттєво ускладнюють мож
ливості реалізації соціальної політики та формують поле
невизначеності [1, с. 5]. Отже, розуміння сучасної соціаль
ноекономічної ситуації в Україні, формування нових пріо
ритетів і тактик їх досягнення неможливі без знання її ви
токів і проблем сьогодення. Необхідно не тільки науково
осмислити трансформації функцій держави та їх причини,
зокрема в соціальній сфері, а й оцінити їх наслідки та вплив
на якість і швидкість суспільних перетворень. Моделюван
ня можливих наслідків політичних рішень як на об'єктив
ний стан суспільного розвитку, так і на суб'єктивне сприй
няття населення дає змогу зрозуміти і відмінності сучас
них соціальних, економічних, політичних процесів в Україні
від тих, що спостерігаються в інших країнах, і високо роз
винених, що стали на шлях демократії багато десятиріч
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тому, і таких, що здійснили цей перехід в останні 20—25
років. Неможливо дійти істини, ігноруючи минулий перебіг
цих процесів [2, с. 5]. У зв'язку з цим особливої актуаль
ності набуває вивчення досвіду країн Східної Європи в
інституційному забезпеченні соціальної сфери, який буде
спрямовано на створення наукового підгрунтя для розроб
лення та реалізації дієвої соціальної політики в Україні з
урахуванням чинників глобального порядку та національ
них особливостей соціальноекономічного розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання інституційного забезпечення соціальної пол
ітики держави та проблеми реалізації новітньої соціальної
політики країн Східної Європи вивчаються у роботах зару
біжних учених В. Бека, П. Еббота, М. Кейзера, С. Лейтне
ра, А. Сапіра, Л. ван дер Маєсена, А. Уолкера, М. Фоголе
та ін. На дослідженні питань соціального розвитку Украї
ни у процесі інтеграції до ЄС сфокусована увага вітчизня
них науковців О. Балакірєвої, Є. Білоус, В. Близнюк, Т.
Бурлай, Є. Головахи, А. Гриценка, О. Карнаухової, Е. Ліба
нової, О. Макарової, В. Сіденко, І. Тітар, О. Шестаковсь
кого, О. Яременка та ін.
Незважаючи на вагомий науковий доробок зазначених
зарубіжних і вітчизняних дослідників, невирішеними залиша
ються питання розробки інституційних механізмів щодо за
безпечення політики соціальної якості в контексті інтеграції
України до соціального простору Європейського Союзу.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити досвід країн Східної Європи
в інституційному забезпеченні соціальної політики за умов
членства в ЄС та визначити інституційні альтернативи інтег
раційних процесів в Україні задля досягнення високих стан
дартів соціального розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціальна інтеграція України та ЄС є одним з найбільш
значущих аспектів євроінтеграції нашої держави, що у за
гальному вигляді передбачає поступове зближення інсти
тутів, механізмів і рівнів соціального забезпечення, соці
ального захисту, соціального партнерства та громадської
активності у соціальній сфері. Значущість цього аспекту
пов'язана з важливістю досягнення високих стандартів
соціального розвитку, підвищення рівня та якості життя, з
якими в українців переважно асоціюється процес євро
пейської інтеграції. Досягти цих цілей можливо, виробив
ши ефективний інструментарій державного регулювання
— нові підходи вітчизняної соціальної політики, що вра
ховують завдання та існуючі ризики інтеграції України до
соціального простору ЄС [3, с. 81].
Варто зазначити, що для більшості країн Східної Євро
пи процес їх євроінтеграції та упровадження Європейсь
кої соціальної моделі (ЄСМ) на початковому етапі (який мав
різну тривалість для різних країн) супроводжувався низ
кою соціальних ризиків і загроз: загостренням демограф
ічних проблем, зростанням безробіття, поширенням
бідності, поглибленням соціальної диференціації суспіль
ства за рівнем доходів населення та ін. [4]. Усі зазначені
соціальні ризики на сьогодні є актуальними і для України.
Вони зумовлені як трансформаційними зрушеннями, що
почалися з реалізацією Угоди про асоціацію України з ЄС,
так і глибокою соціальноекономічною кризою, яку пере
живає Україна з кінця 2013 року.
Оскільки будьяка соціальна система є відкритою і
схильною до внутрішнього зносу, їй властиві чинники не
визначеності функціонування і розвитку (зниження оптимі
стичних настроїв щодо майбутнього, втрата відчуття конт

рольованості власної долі, зниження загального рівня дов
іри тощо). Ця невизначеність поширюється на інститути, а з
урахуванням відкритості та глобальних зрушень може тор
кнутися і ціннісних підвалин господарської системи. Потре
ба в порядку актуалізується й усвідомлюється в умовах де
фіциту загальноприйнятих правил, критеріїв і цінностей соц
іальної поведінки. Суспільство, що перебуває у стані "інсти
туційної сенсибілізації", змушене першою чергою форму
вати нову систему статусів [5, с. 55].
У такій системі статусів інтегральною та домінуючою має
виступати концепція "соціальної якості", яка почала форму
ватися в Західній Європі наприкінці 1990х років. Наприклад,
на сьогодні в європейській соціальній політиці концепція "соц
іальної якості" характеризує такий стан, за якого громадяни
мають можливість брати участь у соціальному та економіч
ному житті суспільства з метою підвищення власного добро
буту та особистого потенціалу [6, с. 6—7].
Досягнення соціальної якості в Україні значною мірою
залежить від ефективності механізмів, пов'язаних з політи
кою зайнятості, а також низкою інших напрямів державного
регулювання, зокрема: політикою подолання бідності, бюд
жетною, пенсійною, сімейною, гендерною, етнокультурною
та екологічною політикою, політикою підтримки людей з інва
лідністю, політикою розбудови інформаційного суспільства,
політикою регіонального вирівнювання та ін. При цьому ва
гому роль у підтриманні інституційної рівноваги в економіці
відіграють соціальні гарантії. Соціальні гарантії як один із по
годжувальних критеріїв функціонування економічних інсти
тутів суспільства виступають чинником довіри та механізмом
забезпечення соціальної справедливості. Це особливо важ
ливо у світлі доволі несподівано загостреної проблеми
бідності як явища, властивого не лише тим державам, що роз
виваються, а й багатьом розвиненим. У процесі ринкових ре
форм і глобалізації економіки інститут соціальних гарантій
виконує важливу роль межі допустимих і прийнятних змін [5].
Розуміння цієї межі дає можливість створення інституційно
го середовища, необхідного для реалізації політики соціаль
ної якості, яка має базуватися на концепціях соціального
миру, соціального вирівнювання, соціальної справедливості,
а також соціального добробуту та якості життя.
У кінцевому підсумку успішна політика соціальної якості
здатна забезпечити стабільну генерацію високоякісного
людського та соціального капіталу [3]. Для України віднов
лення та подальша акумуляція людського і соціального капі
талу як чинника забезпечення інституційного статусу держа
ви є особливо актуальним завданням, оскільки протягом ос
таннього періоду у нашій країні формується макрорівнева
тенденція до значного виснаження їх обсягу. При цьому, вив
чаючи досвід країн Східної Європи (Угорщина, Чехія, Сло
ваччина, Польща, Румунія, Болгарія), для відновлення людсь
кого капіталу вітчизняної економіки необхідно враховувати
стан конкурентної боротьби за людські ресурси трьох най
важливіших секторів суспільства — бізнесу, держави та тре
тього сектора (некомерційних громадянських ініціатив). Ко
жен з цих секторів потребує активних, кваліфікованих та
відповідальних робітників, яким будуть гарантовані особливі
стимули для реалізації свого творчого потенціалу.
У свою чергу, соціальний капітал характеризує загал
ресурсів, які сприяють соціальній узгодженості суспільства:
норми та цінності, що дозволяють регулювати кооперацію
індивідів та організацій у різних соціальних контекстах. Клю
чове значення соціального капіталу полягає у тому, що він
збільшує здатність і готовність до співпраці, покращує кон
троль і дотримання контрактів, що у свою чергу зменшує
трансакційні витрати у межах взаємодії окремих агентів,
котрі виникають через невизначеність та відсутність інфор
мації, і таким чином забезпечує "м'яке" вирішення соціаль
ноекономічних проблем [7, с. 81].
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Необхідність урахування відмінностей у рівні соціа
льного капіталу є одним з основних аспектів реформування
країн Східної Європи, зокрема, у межах політики посилен
ня консолідованості окремих частин Європейського Союзу.
Визнається, що соціальний капітал може бути тим ресур
сом, який сприяє підвищенню ефективності інститутів, зро
станню інноваційності, становленню демократії та економ
ічному зростанню на різних рівнях соціальних мереж [8].
За останні роки політика країн — нових членів ЄС сут
тєво змінилася у позитивний бік щодо формування соціаль
ного капіталу, що головним чином відбулося під тиском і за
підтримки ЄС. Так, покращилася правова база, що регулює
доступ громадян до публічної інформації, впроваджені нові
можливості участі громадян у процесі прийняття рішень,
затверджені нормативні документи з децентралізації дер
жавної влади, затверджена адміністративна реформа.
Також слід відмітити, що в процесі інституційних ре
форм, впроваджених у країнах Східної Європи, за
стосування жорстких заходів з боку ЄС сприяло покращен
ню роботи державних інститутів. Наприклад, в Болгарії та
Румунії через критичний стан боротьби з корупцією Євро
комісія не тільки відхилила заплановану дату вступу до ЄС,
а й посилила прямі важелі впливу на політику обох країн
після вступу до ЄС. Отже, слід зазначити, що євроінтег
раційні програми та фінансова підтримка країн Східної
Європи фокусуються на підвищенні ефективності держав
них інститутів, оскільки держава може посилити власну ле
гітимність саме через зміцнення інституційної ефективності.
Враховуючи, що Україна, як і інші країни Східної Європи,
все ще перебуває у стадії трансформацій, зокрема масштаб
ної інституційної реструктуризації, для розвитку соціального
капіталу дуже важливо, щоб неформальні інститути розвива
лися паралельно формальним інститутам, забезпечуючи ком
плементарність. Якщо цей процес буде успішним, трансакційні
витрати інституційних змін, виражені негативними наслідками,
такими як корупція, ухилення від сплати податків, зменшува
тимуться. Також для українського суспільства важливо перей
няти парадигму ЄС щодо політики соціальної згуртованості,
заснованої на виробленні компромісу у відносинах між цент
ральним урядом і регіональними органами влади [7].
ВИСНОВКИ
Таким чином, для розроблення й успішної реалізації в
Україні життєздатних моделей перебудови соціального
блоку потрібен хоча б мінімальний рівень суспільного кон
сенсусу. Але, як показує історичний досвід, найлегше
консенсусу можна досягти в умовах економічної та соці
альної стабільності, якої сьогодні якраз і бракує. Тобто
об'єктивна реальність потребує модернізації усієї систе
ми суспільних відносин, які б адекватно відповідали новим
потребам суспільства та можливостям їх реалізації.
Разом з тим слід наголосити, що механічне запрова
дження у розвиток соціальної сфери здобутків інших дер
жав не може дати бажаного результату, оскільки Україна
за будьякої політики не буде Німеччиною, Францією чи
Польщею; на заваді стануть вкорінені відмінності українсь
кого народу, його ментальності, системи цінностей, пове
дінки. Україна цілком може стати розвинутою європейсь
кою країною, з високою якістю життя населення, з висо
ким рівнем людського розвитку. Тому наша держава, ви
конуючи положення Угоди про асоціацію з ЄС і прагнучи
отримати повноправне членство у цій структурі, повинна
забезпечити поступову інтеграцію у спільний соціальний
простір об'єднаної Європи, з його цінностями, взаємозв'
язками, стандартами, нормами та ухваленими інституція
ми ЄС "порядками денними" соціального розвитку.
Перспективи подальших розвідок полягають у детально
му аналізі механізмів європейської інтеграції країн Централь
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ної та Східної Європи для пошуку нових додаткових можли
востей досягнення інституційної рівноваги в соціальній сфері.
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FORMATION OF CAPITAL OF BUSINESS ENTITIES BY MEANS OF ELECTRONIC TOOLS
IN FINANCIAL MARKETS
У статті систематизовано методи формування капіталу суб'єктів господарювання засобами
електронних інструментів фінансових ринків. Досліджено роль та значення електронного інстру#
менту криптовалюти та показники ринку їх капіталізації. Доведено, що перспективи розвитку
фінансового ринку зазнали докорінних змін із виникненням криптовалюти. Проаналізовано
структуру криптовалют із найбільшою ринковою капіталізацією на ринку. Надано оцінку динаміці
зміни курсу найбільше поширених віртуальних валют — Bitcoin та Ethereum. Визначено мотиви
і наслідки укладання ф'ючерсних контрактів на криптовалюту на фондових біржах світу. Запро#
поновано алгоритм формування капіталу суб'єктів господарювання на основі управління порт#
фелем криптовалют, який складається із трьох етапів: аналіз тенденцій розвитку фінансових
ринків, оцінка інвестиційної привабливості криптовалют, прийняття рішення щодо варіанту їх
розміщення.
The article systematizes the methods of capital formation of subjects of management by means of
electronic instruments of financial markets. The role and significance of the electronic tool of
cryptocurrency and their capitalization market indicators are researched. It is proved that the
prospects for the development of the financial market have undergone radical changes with the
emergence of cryptology. The structure of cryptocurrency with the largest market capitalization in
the market is analyzed. The estimation of the dynamics of the exchange rate of the most commonly
used virtual currencies is given — Bitcoin and Ethereum. The motives and consequences of conclusion
of futures contracts on cryptocurrency at the stock exchanges of the world are determined. The
algorithm of capital formation of the subjects of management on the basis of portfolio management
of cryptocurrency, which consists of three stages: analysis of tendencies of financial markets
development, estimation of investment attractiveness of cryptocurrency, decision making on the
variant of their placement is proposed.
Ключові слова: капітал, формування, суб'єкти господарювання, засоби, електронні інструменти, фінан
сові ринки, криптовалюта.
Key words: capital, formation, business entities, tools, electronic instruments, financial markets, cryptocurrency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах глобалізації світового економічного про
стору вітчизняні суб'єкти господарювання мають само
стійно забезпечувати свою господарську чи виробничу
діяльність фінансовими коштами. Фінансовий ринок як
один з найважливіших інструментів економіки стає пер

спективним джерелом забезпечення додаткового капі
талу для функціонування та розвитку підприємств. Саме
на фінансових ринках здійснюється рух грошових
коштів, під час якого вони накопичуються у суб'єктів
господарювання для ефективного та продуктивного
використання. А це сприяє не лише зростанню продук
тивності економіки, а й веде до покращення добробуту
населення всієї країни. Тож актуальним стає досліджен
ня інструментів фінансового ринку та взаємодії його
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сегментів, оскільки його розвиток є характерним інди
катором стану вітчизняної економіки.
Під час формування капіталу суб'єкти господарю
вання застосовують альтернативні шляхи залучення та
накопичення фінансових ресурсів, серед яких досить
новий інструмент — криптовалюти ("віртуальні валю
ти"). Цей вид валют виник у результаті технологічного
прогресу та інтенсивного розвитку інформаційних тех
нологій, зокрема мережі Інтернет. Застосування мере
жевих технологій посилює доступність до електронних
валют, які мають здатність досить швидко реагувати на
зміни фінансових ринків. Криптовалюта є досить зруч
ною формою миттєвих, тобто електронних розрахунків
та є перспективною формою інвестування, оскільки за
друге півріччя 2017 року вартість Bitcoin зросла у півто
ра рази. Криптовалюта стала неймовірно популярною
останнім часом, тому все більше людей входить у цю
індустрію з кожним днем. Однак далеко не всім вдаєть
ся на цьому заробити, адже, незважаючи на всю перс
пективність цієї сфери, вона є досить складною і вима
гає деяких технічних знань. Тож, в умовах швидких
темпів глобалізації економіки та ефективного функціо
нування електронних криптовалют, цей напрям дослі
дження набуває надзвичайної актуальності.

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
Питанням розвитку та функціонування фінансових
ринків присвячено багато наукових праць. Так, Никитен
ко О. у своїй роботі [1] провів аналіз складових фінан
сового ринку та розглянув існуючи підходи до визна
чення його сегментів. Дослідженням реального стану
вітчизняного фінансового ринку, а також аналізом
фінансової політики щодо управління ним займався
Гнатів О. [2]. Визначенню ролі фінансових посередників
у формуванні вітчизняної моделі фінансового ринку
присвячена робота Школьник І. [3]. Основи функціону
вання фінансового ринку, фактори його розвитку і роль
у мобілізації та розподіленні фінансових ресурсів розг
лянули Николишин І. та Зізяк Н. [4]. Зародження та істо
рію виникнення ринку криптовалют проаналізовано у
роботах Лук'янова В. [5], Желюк Т. та Бречко О. [6].
Удосконаленням теоретичних та методичних основ
фінансового обліку криптовалюти займався Яцик Т. [7].
Васильчак С. у роботі [8] аналізував особливості функ
ціонування криптовалют у світових платіжних системах.
Високо оцінюючи результати досліджень вітчизняних
вчених, необхідно зазначити, що в науковій літературі
ще не знайшли належного висвітлення проблеми фор
мування капіталу суб'єктів господарювання на фінансо
вих ринках з використанням інноваційних технологій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розвиток методів формування капі
талу засобами електронних інструментів на фінансово
му ринку.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У сучасних ринкових умовах вітчизняні суб'єкти гос
подарювання стикаються з проблемою недостатньо
ефективного формування фінансових ресурсів, оскіль
ки їх основними джерелами стають власні та залучені
кошти. Варто зазначити, що до фінансових ресурсів
підприємств відносяться не лише грошові кошти, а й
різні види цінних паперів та валют. Різноманітність дже
рел та умов формування фінансового капіталу сприяє
збільшенню додаткових фінансових ресурсів та зрос
танню потенціалу розвитку. Використання механізмів
фінансового ринку надає підприємцям нові можливості
щодо нарощування капіталу.
Систему Bitcoin побудовано на тимчасовій комп'ю
терній мережі, тобто без єдиного центру. Вона є розпо
діленою системою обліку фінансових операцій (тран
закцій), або гігантську бухгалтерську книгу (нім. —
ledger, укр. pеєстр), звану ще як блокчейн. Біткоїни як
грошова система володіє корисними функціями — про
ведення і облік транзакцій. Внутрішню розрахункову
грошову одиницю — власне біткоїни або BTC — ство
рює сама система в ході постійної емісії — випуску но
вих одиниць. Емісія біткоїнів обмежена і скорочується
з часом: зменшується вдвічі приблизно кожні 4 роки.
При цьому всі нові біткоїни, отримані в результаті емісії,
використовуються як фінансовий стимул, заохочення
для тих членів системи, так званих майнерів (англ. miner,
укр. — видобувач), які виконують корисну роботу, за
безпечуюючи контроль і запис нових транзакцій в блок
чейн. Згодом, майнері можуть передавати частину своїх
біткоїнів будьякому учаснику системи за взаємною до
мовленістю, в якості оплати за послуги і товари, вклю
чаючи фіатні гроші (англ. fiat currency) — тип грошей
або валюти, цінність яких походить не від власної вар
тості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, а
від декрету, наказу, згоди використання їх як засобу
платежу. Надійність криптовалюти визначається відсут
ністю єдиного центру регулювання обігу та неможливі
стю внесення змін до існуючого алгоритму, встановлен
ням лімітів на її максимальну кількість, що обумовлює
відсутність інфляції.
Розвиток бренду криптовалют потягнув за собою
утворення форк (англ. — fork, укр. — "веделка") — яви
ща в системі, при якому один великий ланцюг розподі
ляється на два, і після цього вони продовжують працю
вати вже незалежно один від одного. У результаті фор
ку (розгалуження) з однієї криптовалюти виходить дві,
які існують як паралельні ланцюжки транзакцій. Яскра
вим прикладом процесу є відгалуження від прямолінійно
го ланцюга біткоїну незалежної криптовалюти у 2017 ро
ці, яка отримала назву "Біткоїн Кеш" (Bitcoin Саsh).
Біткоїн і форк Біткоїна мають абсолютно різні курси,
технічні характеристики, команди розробників,
відрізняються також клієнти і гаманці. Що стосується
"Біткоїн Кеш", він стартував досить успішно, і багато
майнерів направили свої потужності на підтримку його
роботи. Тим не менш, його перспектива на сьогоднішній
день — питання спірне. Це показова ситуація для всіх
валют, адже новий Біткоїн хоч і отримав більший розмір

Інвестиції: практика та досвід № 3/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Капіталізація ринку криптовалют станом на 01.12.2017
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва
криптовалюти
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Litecoin
Ethereum Classic
NEM
Dash
IOTA
Monero
BitShares

Ринкова капіталізація,
дол.
$42,067,810,269
$24,866,402,858
$9,821,013,432
$2,708,328,750
$1,655,277,383
$1,578,852,000
$1,436,927,628
$1,069,343,670
$687,526,078
$600,199,182

Ціна, дол.

Кількість

$2560.53
$267.25
$0.25648
$52.23
$17.75
$0.175428
$193.97
$0.384721
$46.66
$0.231149

16,429,337 BTC
93,045,822 ETH
38,291,387,790 XRP
51,851,707 LTC
93,256,640 ETC
8,999,999,999 XEM
7,407,798 DASH
2,779,530,283 MIOTA
14,734,807 XMR
2,596,590,000 BTS

Обіг за 24 год., дол.
$936,203,000
$803,109,000
$75,873,300
$1,067,040,000
$69,646,200
$6,113,270
$61,627,800
$4,006,490
$17,238,000
$61,589,900

Джерело: сформовано автором за даними [9].

блоку, але характеризується більшою складністю ме
режі, що для майнерів означає зайві витрати на видобу
ток. Таким чином, у майбутньому вони будуть підтриму
вати тільки ту валюту, яка приноситиме більший дохід.
Альтернативні криптовалюти Litecoin (LTC), Namecoin
(NVC), Novacoin (NVC), Terracoin (TRC) поряд з батькі
вською Bitcoin активно використовуються в сфері спе
куляцій користувачами в усьому світі.
Юридичний статус віртуальної валюти не визначе
ний у більшості країн, і тільки Німеччина офіційно ви
знала BTC варіантом приватних грошей. Розпливчасті
законодавчі норми, що стосуються обігу віртуальних
платіжних засобів в інших країнах, допускають викори
стання біткоїнів в електронній комерції. На таких май
данчиках, як BTCe (інтернет — платформа, біржа для
торгівлі криптовалютами та обміну на паперові гроші)
обсяг неорганізованих торгів з високими відсотками
комісій б'є всі світові рекорди. Для маніпулювання учас
никами залучаються новітні технології, тому існує ве
ликий ризик зростання кіберзлочинів: злому гаманців,
хакерських атак, закриття інтернет — платформ.
Взагалі за даними [9] на сьогоднішній день на рин
ку існує 953 види криптовалют, загальний обсяг ринку
становить 99,795,021,395 USD. У таблиці 1 наведено де
сять криптовалют із максимальною ринковою капіталі
зацією.
За останній рік темпи зростання цін криптовалют є
вражаючими (рис. 1).
Ціна на Bitcoin у липні 2017 року порівняно з лип
нем 2016 року зросла з 674,68 дол. до 2544,64 дол., тоб
то у 3,7 рази. Ще швидші темпи зростання демонструє

Ethereum з 10,03 дол. до 279,84 дол. (збільшення май
же у 28 разів). Значне зростання за досліджуваними
криптовалютами спостерігається у останні півроку. Така
тенденція свідчить про стрімке зростання популярності
криптовалют у світі, що в першу чергу зумовлено роз
витком інформаційної інфраструктури мережі Інтернет.
Проте Bitcoin був і залишається найпоширенішою крип
товалютою на ринку, про що свідчать дані рисунку 2.
Другою за популярністю криптовалютою в світі є
Ефіріум (Ethereum), її оновлення відбулося у 2016 році,
однак велика кількість розробників і користувачів ме
режі Internet були незадоволені новими характеристи
ками системи. Форк криптовалюти став більш зручний
для старт — контрактів і краудфандингових проектів,
однак втратив ряд переваг, які були до цього. Новий
Ефіріум був дуже успішний і став швидко набирати курс,
однак розробники вирішили провести хард форк, щоби
догодити всім користувачам і залишити стару систему в
незмінному вигляді. Таким чином з'явилася валюта Ефі
ріум Класик (Ethereum Classic). Форк Біткоїну з'явився
з тієї же причини, однак у цьому випадку суть перетво
рень зводилася до розширення розміру блоку і
збільшення пропускної здатності.
Наприкінці листопада 2017 року ціна Bitcoin впер
ше подолала рубіж у $10 тис., а менше ніж за 3 тижні
вартість криптовалюти зросла вдвічі. Високий курс
Bitcoin визначається як суб'єктивними, так і об'єктив
ними факторами. Найбільш значущим у першій групі
факторів є популяризація нового платіжного засобу у
засобах масової інформації, який ототожнюється з
"електронним" або "синтетичним золотом". Утім, в ос

Рис. 1. Динаміка зміни курсу Bitcoin та Ethereum з липня 2016 року по липень 2017 року
Джерело: побудовано автором за даними [9].
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NEM; 2,12%
нові такого порівняння лежать об
Ethereum
Monero; 0,68%
'єктивні чинники: децентралізованість
Classic; 1,72%
Dash; 1,13%
(відсутність єдиного емісійного і конт
ролюючого органу); вичерпність ре
Litecoin; 1,54%
сурсу, обмеженість в його кількості
(творці валюти запрограмували загаль
ний максимальний обсяг емісії у Ripple; 12,44%
кількості в 21 млн грошових одиниць, і
збільшити цю цифру не представляєть
ся можливим); складність майнінгу, ос
кільки для розшифровки кожного на
ступного блоку ВТС потрібно збільшу
вати обчислювальні потужності, що
обумовлює зростання ціни кожної мо
Ethereum;
нети і можливість дефляції з розподі
Bitcoin; 44,79%
23,98%
лом одиниці до восьмого знаку після
коми. Зростання або падіння вартості
Рис. 2. Структура криптовалют з найбільшою ринковою
біткоїнів залежить виключно від рин
капіталізацією на ринку
кового механізму — попиту і пропо
Джерело: побудовано автором за даними [9].
зиції на криптовалютних біржах. Це
подібно до зростання вартості акцій успішних компаній, (Global Digital Asset Exchange), itBit і Kraken). Другий
а біткоїни — свого роду цифровий актив, який збільшує індекс CME (Bitcoin Real Time Index (BRTI)) відображає
ціну. Метою проекту біткоїнів було не отримання до актуальну вартість біткоїнів на поточний момент.
ходів на зростанні вартості криптовалюти, а створення
Останнім часом суб'єкти господарювання у своїй
принципово нової, децентралізованої і незалежної від діяльності стикаються із різноманітними труднощами,
держави грошової системи на базі тимчасової розподі що, у першу чергу, викликані валютною нестабільністю,
леної комп'ютерної мережі. Зростання котирувань пов'язаною з кризовими ситуаціями в економіці. А оскіль
Bitcoin, з одного боку, фахівцями сприймається як фор ки, як зазначалося вище, криптовалютам не загрожує
мування вартості реального еквівалента, а з іншого — інфляція, вони стають більш інвестиційно привабливи
як штучно роздутий фінансовий міхур.
ми для сучасних підприємців. Тому на основі проведе
Чиказькі товарні біржі CME Group Inc. (Chicago ного аналізу запропоновано алгоритм формування ка
Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade) і CBOE піталу суб'єктів господарювання на основі нового
(Chicago Board Options Exchange)
Global Markets у 2017 році розпо
– вибір джерел даних та формування масиву
чали укладати ф'ючерсні контрак
даних для аналізу;
ти на криптовалюту. Крім того, оч
Аналіз тенденцій
– вибір алгоритму обробки досліджуваних
ікується, що в 2018 році з ф'ючер
розвитку фінансових
показників;
сними контрактами на Bitcoin поч
ринків
– формування висновків щодо поточного
не працювати друга за величиною
стану фінансового ринку
фондова біржа у світі NASDAQ
(National Association of Securities
– аналіз доходності криптовалют;
Dealers Automated Quotation).
– аналіз темпів зростання курсу
Аналіз інвестиційної
Ф'ючерсні контракти — це
криптовалют;
один з похідних фінансових інстру
привабливості
– аналіз частки топових криптовалют на
ментів, за допомогою якого мож
ринку
на купувати / продавати будьякі
активи в майбутньому за ціною,
встановленою в момент укладання
– формування пакету валют на основі
угоди. Їх привабливість для інвес
оптимізаційного моделювання;
Формування пакету
торів і трейдерів визначається
– розробка двох варіантів розміщення
криптовалют
"згладженням" потенційних коли
фінансових ресурсів;
вань курсу біткоїну в майбутньому,
– розрахунок доходу від кожного з
при цьому ставки можуть робити
запропонованих варіантів
ся як на підвищення, так і на зни
ження курсу. Для визначення вар
тості ф'ючерсу CME використовує
Прийняття рішення щодо варіанту розміщення фінансових
власний індекс CME CF Bitcoin
ресурсів суб’єкту господарювання
Reference Rate (BRR), який розра
ховується як середньозважене
значення ціни на біткоїни з затрим
Рис. 3. Алгоритм формування інвестиційного пакету
кою до одного дня на чотирьох
криптовалют
великих біржах (Bitstamp, GDAX
Джерело: побудовано автором.
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інструменту фондового ринку, а саме на основі форму
вання портфеля криптовалют (рис. 3).
Він складається з трьох основних етапів. На першо
му етапі відбувається статистичний аналіз динаміки роз
витку фінансового ринку. Далі за його результатами
проводиться аналіз інструментів та оцінюється їх до
хідність. І на третьому етапі відбувається формування
пакетів інструментів, у даному випадку криптовалют, та
на основі оптимізаційного моделювання обирається
найкращий відповідно до встановлених обмежень.
Рівень доходності криптовалюти визначається на
основі результатів аналізу темпів зростання їх курсу та
частки на фінансовому ринку. За результатами аналізу
обирається 10—12 найдохідніших криптовалют та екс
пертним шляхом, за допомогою методу Т. Сааті [10],
визначається рівень їх доходності. Далі на основі опти
мізаційної моделі формується пакет валют та розроб
ляється декілька варіантів розміщення фінансових ре
сурсів досліджуваного суб'єкту господарювання.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Важливим завданням підприємств у сучасних умо
вах розвитку національної економіки стає необхідність
формування фінансового капіталу, який відіграє про
відну роль у функціонуванні будьякого суб'єкта госпо
дарювання. Для успішного вирішення цього завдання
необхідно здійснювати ефективне управління наявни
ми фінансовими ресурсами. Саме звернення до ринку
криптовалют надає сучасним підприємцям можливість
доступу до нових джерел залучення та формування
фінансових ресурсів.
Перспективами подальших досліджень є визначен
ня паритету валют як віддзеркалення стану фондових
ринків світу і руху капіталу.
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ВВЕДЕНИЕ
В экономической науке была создана и введена в
состав анализа понятия "механизм" группа инструмен
тов. Термин "механизм" начал использоваться в эконо
мической литературе только в 60е годы ХХ века. За
короткий срок он нашел свое широкое применение. В
это же время, в экономической литературе стали боль
ше использоваться такие понятия, как "хозяйственный
механизм", "механизм управления", "механизм социаль
ноэкономического развития", "финансовый механизм"
и другие.
В экономической литературе поразному интерпре
тируют понятие "механизм". Одни авторы, говоря о хо
зяйственном механизме, подразумевают общественное
производство и его составные части — как систему свя
занных друг с другом форм и способов управления. То
есть, здесь механизм понимается как объективная спе
цифическая форма проявления производственных отно
шений (планирование, нормативы, стандарты, цены и
т.д.), а также как способ хозяйствования [1].
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Теоретические подходы к понятию "хозяйствен
ный механизм"
В ряде случаев, под механизмом понимают совокуп
ное состояние системы (например, "механизм управле
ния" или "финансовый механизм"), в других же случаях,
механизм воспринимают как основную движущую силу
общественного развития. Например, исследователь О.
Деревянко включает в содержание понятия "хозяйствен
ный механизм" способ действия хозяйственной системы
(вне зависимости от ее объема) и утверждает, что ее ос
нову составляет совокупность производственных отно
шений. То есть, здесь, в целом, речь идет о механизме
народного хозяйства (на макроэкономическом уровне)
и о деятельности субъектов предпринимательства [2].
В новейшей экономической литературе редко ис
пользуется понятие "хозяйственный механизм". Здесь
он понимается как адаптация существующей экономи
ческой системы, ее социальноинституциональных ра
мок к новым технологиям, структурным изменениям,
новому типу экономического роста [3—5].

Інвестиції: практика та досвід № 3/2018
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В отдельных источниках, "экономический меха
низм" понимают, как рыночный механизм, как совокуп
ность функций государственного регулирования и са
морегулирования рынка [6]. В то же время, в экономи
ческой литературе под "хозяйственным механизмом"
понимают совокупность процессов, организационных
структур, и утверждается, что с их помощью осуществ
ляются действующие в конкретных условиях экономи
ческие законы и процессы воспроизводства [7].
Отметим, что некоторые ведущие ученые не счита
ют экономический механизм совокупностью рычагов и
инструментов, а понимают его как связанную и обус
ловливающую друг друга систему экономических регу
ляторов [8].
Следует отметить, что первый этап формирования на
учной школы был связан с необходимостью использоваия
более эффективных форм и способов в экономической
практике для планового управления народным хозяй
ством. На первом этапе, на наш взгляд, хозяйственный
механизм, в том числе и финансовый механизм, характе
ризуется как способ хозяйствования, имеющий свои со
ответствующие стимулы и правовые нормы. В рамках вто
рого этапа, "хозяйственный механизм", посредством сво
их внутренних особенностей, воспринимается как сово
купность структурных элементов, появляющихся при по
мощи форм и методов развития экономики.
Анализ существующих в экономике взглядов на ме
ханизм показывает, что в терминологии не существует
единого мнения. Наличие неопределенности в содержа
нии понятия "механизм" не позволяет сформировать его
стандартный понятийный аппарат. В большинстве рассуж
дений содержание понятия "финансовый механизм" близ
ко к понятию "процесс", то есть, так же, как и в естествен
ных науках, придает механизму ресурсное содержание.
При рассмотрении нами понятия "финансовый ме
ханизм" были использованы последние достижения эко
номической науки. Был проведен анализ понятийного
аппарата функционального моделирования (процесс
подхода). В результате были сделаны такие выводы, что
механизм здесь является базовым элементом. Затем в
экономической теории было осуществлено сравнение
существующего понятия "механизма" с "функциональ
ным моделированием".
В документах, основанных на обсуждениях понятия
"процесс", были предложены различные варианты для
определения процессов. Согласно методологии IDEF,
говоря о процессе, имеют ввиду функциональный блок,
который, при наличии необходимых механизмов (ресур
сов) в управляемой среде, формирует условия входа и
выхода из системы [9].
Мы согласны с мнением Слепова Ю.В. [10], который,
говоря о "хозяйственном механизме", понимает систему
производственных отношений, способ организации про
изводства, представленный в конкретных хозяйственных
формах (планирование, процедура принятия решений,
экономические нормативы, финансы и др.) поскольку они
сами отражают в себе производственные отношения,
потому что охватывают различные формы организации
производительных сил, структуру организации производ
ства, а также элементы надстройки (звенья государствен
ного управления, правовые нормы, определенные орга
низационные структуры и способы управления, нормы,

регламентирующие деятельность должностных лиц).
Соответственно, необходимо отметить, что в основные
обязанности хозяйственного механизма входит планиро
вание, выявление экономических рычагов и стимулов,
используемых в практике руководства, формирование
организационной структуры, способа работы субъектов
хозяйствования, осуществление различных форм учас
тия персонала в управлении производством.
Однако понимать хозяйственный механизм только
как совокупность связей и взаимозависимостей в про
цессе управления, на наш взгляд, было бы неверным,
потому что предпринимательская деятельность направ
лена на мобилизацию материальных, финансовых и
других ресурсов людей для решения задач, стоящих
перед организационными и структурными институтами.
Так, мы согласны с О.Г. Туровцем который считает,
что в современных условиях организационная деятель
ность хозяйствующих субъектов должна быть направ
лена на решение таких задач, как укрупнение и разви
тие предприятий, сокращение или приостановление их
деятельности, маневрирование имеющимися ресурса
ми, адаптацию к постоянно изменяющимся условиям [7].
Таким образом, проанализировав содержание та
ких понятий, как "хозяйственный механизм", "органи
зационный механизм" и "финансовый механизм", мож
но прийти к такому выводу, что организационноэконо
мический механизм является системой отношений, со
стоящей из прямых и обратных связей. Эта система от
ношений появляется в связи с созданием условий, не
обходимых для эффективного развития между предпри
ятиями малого и среднего бизнеса и другими институ
циональными структурами.
На наш взгляд, организационноэкономический
должен способствовать созданию целостной инноваци
онной структуры. Здесь, говоря об инновационной
структуре, мы подразумеваем инфраструктуру, осуще
ствляющую поддержку коммерциализации инновацион
ных товаров и услуг, защиту прав интеллектуальной
собственности и страхования рисков, оказывающих
информационную поддержку инновационной деятель
ности субъектов финансовой, консалтинговой, марке
тинговой, рыночной деятельности. Важную роль в этой
системе играет финансовый мехаизм реализации дея
тельности малых и средних предприятий.

Мировой опыт в подходе к финансовому механиз
му в сфере малого и среднего предпринимательства
Механизм учета финансовых ресурсов субъектов ма
лого и среднего предпринимательства — неоднозначная
задача. На первый взгляд, может показаться, что этому
есть много объективных и субъективных причин. Николас
К. Сирополис считает, что главной из них является отсут
ствие управленческого опыта, что приводит к огромному
количеству неудач [11, с. 271]. Согласно статистике, пред
ставленной Н.К. Сирополисом, а также Ван Хом Джейм
сом [12], пятая часть вновь созданных в США средних
предприятий, успешно действует на рынке от двух до де
сяти лет. Около 50% вновь созданных предприятий в те
чение первых полутора лет уходят из бизнеса.
Статистика, показывающая развитие малого бизне
са в Азербайджане, еще более плачевна. Например,
согласно статистическим данным, в Европе 40—45%
средних предприятий покидают рынок в течение 6 ме
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сяцев, еще 40—45% малых предприятий покидают ры
нок в течение следующих полутора лет [13]. Более 2—
3 лет могут действовать только 10—20% малых и сред
них предприятий. Проблема не только в конкуренто
способности бизнесидей. Основная причина состоит в
том, что предприятия не могут обеспечить себя и пото
ки заимствованных финансовых ресурсов. Необходи
мо отметить, что специалисты западных стран, проводя
учет финансовых ресурсов малых предприятий, не де
монстрируют единства при оценке специфики этих пред
приятий. Например, Д. Рейдер считает, что главной фун
кцией учета финансовых средств, является регулирова
ние их потоков и здесь главной целью выступает абсо
лютизация стоимости активов фирмы [14].
Наш анализ научных трудов зарубежных исследо
вателей позволил выявить два основных типа деятель
ности субъектов малого предпринимательства [11; 12;
14]:
— быстро развивающиеся предприятия, ориенти
рованные на расширение своей деятельности в перспек
тивных областях;
— традиционно, малые и средние предприятия не
имеют возможности роста, поэтому, эти предприятия
остаются малыми (домашние магазины, кафе, автомой
ки и т.д.).
Предприятиям первого типа, начиная с самого со
здания, приходится сталкиваться с многочисленными
стратегическими и тактическими проблемами. Среди
этих проблем эффективный учет финансовых ресурсов
занимает первое место. Появление такой проблемы свя
зано с тем, что активы предприятий впоследствии пре
вращаются в наличные средства, прибыль не принима
ется во внимание, она, по сравнению с доходом, растет
более высокими темпами, а это создает необходимость
привлечения сторонних финансовых средств. Поэтому
необходимо устранить резкие различия между темпа
ми роста активов и нераспределенной прибылью.
Традиционного типа малые и средние предприятия
не имеют возможности осуществлять эмиссию ценных
бумаг на рынках и биржах. Поэтому весь капитал фор
мируется за счет финансовых ресурсов (дохода, кре
дитных заимствований, банковских субсидий и др.),
имеющихся в распоряжении владельцев малых и сред
них предприятий.
В смете находят свое отражение стратегические
аспекты и оперативные планы, детализация операций
по определенным финансовым ресурсам. Необходимо
учесть, что на малых предприятиях финансовые ресур
сы не всегда сбалансированы (не отвечают целям, биз
несобязательствам и требованиям собственников). С
макроэкономической и микроэкономической точки зре
ния, значение продолжительного развития малых и
средних предприятий не вызывает сомнения. Учитывая
значение этой задачи в глобальном аспекте, в конце 90х
годов ХХ века и в 2000е годы были приняты ряд доку
ментов, имеющих мировое значение. Среди этих доку
ментов, можно показать такие, как документ, принятый
Европейским Союзом в связи с политикой продолжи
тельного развития малых предприятий, "Белую книгу"
по конкурентоспособности, различные рекомендации
по государственной поддержке малого и среднего пред
принимательства.
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В каждом из этих документов были выявлены основ
ные факторы, оказывающие влияние на повышение
предпринимательской активности населения. Основным
здесь является привлечение еще большего числа лю
дей в предпринимательскую сферу (как предпринима
телей, так и наемных служащих).
По нашему мнению, недостаточное внимание науч
ного сообщества к учету финансовых ресурсов малого
и среднего бизнеса приводит к тому, что малые и сред
ние предприятия относительно медленно адаптируют
ся к условиям, основное внимание в управлении направ
лено на финансовый менеджмент и контроль условно
поведенческих обязанностей.
В субъектах малого и среднего предприниматель
ства, по сравнению с крупными предприятиями, уровень
ликвидности находится на очень низком уровне, и по
этой причине, наряду с отсутствием методологии управ
ления финансами, на малых и средних предприятиях
существует недостаток средств для принятия соответ
ствующих решений.
Как показало наше исследование, представители
малого и среднего бизнеса в своих решениях основы
ваются, в первую очередь, на свой предыдущий опыт, а
не на маркетинговые исследования и финансовый ана
лиз.
Так, Д. Дикинс, Л. Стилл, Д. Логан и другие доказа
ли, что проблема учета финансовых ресурсов на малых
и средних предприятиях привлекает внимание как ком
плекс факторов и причин [15]. Вот некоторые из них:
— отсутствие опыта управления у владельцев пред
приятий и отсутствие персонала финансового менедж
мента на предприятиях;
— слабое теоретикометодологическое и методи
ческое обеспечение учета финансовых ресурсов на ма
лых и средних предприятиях;
— недостаточная осведомленность субъектов ма
лого и среднего бизнеса о средствах приема решений
по финансовому менеджменту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по нашему мнению, причины и фак
торы проблем, возникающих в связи с учетом финан
совых ресурсов на малых предприятиях, главным обра
зом, связаны с отсутствием достаточного организа
ционноинформационного обеспечения. В целом, мож
но согласиться с традиционным мнением западных спе
циалистов и экономистов в сфере финансового управ
ления и планирования, выявления проблем, связанных
с учетом финансовых ресурсов на малых и средних
предприятиях и путей их решения.
Необходимо также отметить, что финансовый ме
ханизм выступает как ресурсное обеспечение процес
са, как его материальная часть. Он состоит из эле
ментов, находящихся во взаимной связи друг с дру
гом и настроенных на выполнение функции процес
са. Таким образом, в результате сравнительного ана
лиза признаков понятия "финансовый механизм",
нами были выявлены его следующие отличительные
особенности:
— финансовый механизм является составной час
тью выполнения функций процесса, находится в состо
янии ожидания управления процессами;
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОБЛІКОВО[АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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LOCATION AND THE ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPLY IN THE SYSTEM
OF CONTROL BY THE MODERN ENTERPRISE
Особливістю сучасного наукового пізнання управління є представлення всіх його об'єктів як
систем, під якими розуміють набір взаємодіючих підсистем зі своїми елементами. Однією з
обов'язкових є інформаційна підсистема обліково#аналітичного забезпечення. Вона представ#
ляє собою сукупність здійснюваних функції з планування, бюджетування, обліку, контролю,
аналізу та регулювання. Вони є базою нового інтегрованого економічного механізму в управлінні
підприємством — фінансового інжинірингу, створення якого викликано необхідністю контролю
бізнес#процесів за "центрами відповідальності" операційної та "центрів фінансових ситуацій"
фінансової діяльності, в сучасних, постійно змінюваних, конкурентних умовах. Модель цього
нового інтегрованого економічного механізму управління бізнес#процесами є синтезом функцій
планування, бюджетування, обліку, аналізу і контролю. Тобто для фінансового інжинірингу ви#
рішується задача створення інноваційного обліково#аналітичного забезпечення.
The peculiarity of modern scientific knowledge of management is the representation of all its
objects as systems, which is understood as a set of interacting subsystems with its elements. One of
the mandatory information subsystem of accounting and analytical support. It represents a set of
functions performed on planning, budgeting, accounting, control, analysis and regulation. They are
the basis of a new integrated economic mechanism in the management of the enterprise — financial
engineering, the creation of which is due to the need to control business processes for the "centers
of responsibility" of the operating and "financial centers" of financial activities, in today's constantly
changing competitive conditions. The model of this new integrated economic mechanism for
managing business processes is a synthesis of planning, budgeting, accounting, analysis and control
functions. That is, the task of creating innovative accounting and analytical support is solved for
financial engineering.
Ключові слова: система управління, системний підхід, функції управління, обліковоаналітичне забез
печення, управлінський облік.
Key words: management system, system approach, management functions, accounting and analytical support,
management accounting.

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

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Процес управління — це система цілей цілеспрямо
ваних взаємодіючих елементів, де одним з головних є
обліковоаналітичне інформаційне забезпечення, без
якого система працювати не може, і особливо в світлі
впроваджуваного сьогодні в світі нового економічного
механізму фінансового інжинірингу бізнеспроцесів. У
зв'язку з цим, розкривається нова роль таких функцій
обліковоаналітичної підсистеми, як планування, бю
джетування, облік, аналіз та контроль бізнеспроцесів
"центрів відповідальності" в операційній та "центрів
фінансових ситуацій" в фінансовій діяльності.

Науковопрактичні та методичні основи системно
го підходу в управлінні підприємством висвітлені в пра
цях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: Гайсес М.А.
[1]; Берталанфі Людвіг фон [2]; Бутинець Ф.Ф. [3]; Доб
ровський В.М. [4]; Вернадський В.І. [5]; Голов С.Ф. [6];
Мухін В.І. [7]; Пушкар М.С. [8]; Садовський В.Н. [9];
Тюхтін В.С. [10]; Урсул А.Д. [11], але з недостатньо роз
критою аргументацією взаємозв'язку обліковоаналі
тичних функцій в системі управління сучасним підприє
мством, що особливо важливо для українського ринко
вого середовища і вимагає дослідження.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ
Недостане висвітлення у вітчизняній науковій літе
ратурі проблем місця і ролі планування, бюджетуван
ня, обліку, аналізу і контролю як складових обліково
аналітичного забезпечення нового економічного меха
нізму — фінансового інжинірингу.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні і оцінці місця і
ролі обліковоаналітичного забезпечення в новому еко
номічному механізмі управління сучасним підприєм
ством — фінансовому інжинірингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В узагальненому розумінні управління — це функ
ція любої організованої системи, яка направлена на збе
реження динамічної рівноваги з середовищем (еконо
мічним, соціальним, технологічним) і на його розвиток,
з метою здійснення регулюючого впливу на різні еле
менти системи для досягнення поставлених цілей.
У літературних джерелах управління розглядаєть
ся як функція, процес, апарат, процес прийняття рішень,
система. Стосовно цього дослідження управління розг
лядається як система управління, як процес. Тому розг
лянемо найбільш обгрунтовані, на нашу думку, визна
чення змісту цього поняття.
Основним елементом системи управління промисловим
підприємством є перетворення предметів праці в готову про
дукцію на основі взаємодії основних, допоміжних, забез
печуючих, обслуговуючих та природних процесів, що в су
купності являють собою промисловий процес.
Один із засновників загальної теорії систем фон
Берталанфі Л. поняття системи формулював наступним
чином: "Система — це набір взаємодіючих елементів,
це структура, у якій елементи якимось чином діють один
на одного взаємодіють [2].
"Система це група ціленаправлених взаємодіючих
елементів" — Гайсес М.А. [1];
В.І. Вернадський вважав, що "система — це сукупність
взаємодіючих різних функціональних одиниць (біологіч
них, людських, машинних, інформаційних, природних), що
пов'язані із середовищем та служать досягненню деякої
загальної мети шляхом дії над матеріалами, енергією, біо
логічними явищами та управління ними" [4].
Мухін В.І, визначає, що "Управління — це процес, а
система управління — механізм, який забезпечує цей
процес" [7].
В.С. Тюхтін писав: "Система є множина пов'язаних між
собою компонентів тої чи іншої природи, упорядкованих
по відносинам, що володіє певними властивостями. Ця
множина характеризується єдністю, яка виражається в
інтегральних властивостях і функціях множини" [10].
А.Д. Урсул вважав, що "система — це різноманіт
ність відносин і зв'язків елементів, що складають цілісну
єдність" [11].
Садовський В.Н. вважає, шо "Головною особливі
стю сучасного наукового пізнання управління є пред

ставлення всіх його об'єктів як систем; "Систему та су
купність ми сьогодні вивчаємо буквально у всьому —
теоретично будьякий об'єкт наукового дослідження
може бути розглянутий як окрема система [9];
Отже, система — це не що інше як підприємство
(організація) в статиці, тобто деякий зафіксований на
даний момент часу стан впорядкованості.
Дослідження теорії і практики економічного управлін
ня різних об'єктів дозволило встановити, що обов'язковою
умовою для цього є необхідність застосування наукових
підходів до управління на підставі системного підходу.
Особливість системного підходу в тому, що він орієн
тований на розкриття цілісності об'єкта і забезпечую
чих його механізмів, на виявлення різноманітних типів
зав'язків складного об'єкта і зведення їх в єдину теоре
тичну картину.
Поняття "системний підхід" (від англ. — systems
approach) стало широко вживатися в 1960—1970 роках,
хоча саме прагнення до розгляду об'єкта дослідження як
цілісної системи виникла ще в античній філософії та науці
(Платон, Арістотель). Ідея системної організації знання, що
виникла в античні часи, формується в середні XVIII століття
і отримує найбільший розвиток в німецькій класичній філо
софії (Кант, Шеллінг). Системний підхід — це методологіч
ний напрям у науці, основне завдання якого полягає в роз
робці методів дослідження і конструювання складноорга
нізованих об'єктів — систем різних типів і класів.
Одним із найважливіших методів у системному під
ході, як ефективний засіб вирішення складних, недо
статньо чітко сформульованих проблем є системний
аналіз. Системний аналіз можна вважати подальшим
розвитком ідей кібернетики: він досліджує загальні за
кономірності, що відносяться до складних систем, які
вивчаються будьякою наукою.
Сучасне підприємство, з точки зору науки, — це си
стема діяльності, тобто виділення із суспільноеконо
мічного середовища самоорганізуючим впливом еле
ментів (персонал, машини і устаткування, матеріальні і
фінансові ресурси), що пов'язані між собою ланцюгом
причиннонаслідкових взаємовідносин і управляємих на
основі одержання і передачі йому інформації, з метою
досягнення кінцевого результату, тобто функціонуван
ня системи зводиться до руху інформації, енергії, ре
сурсів, що перетворюються на певні вхід і вихід.
Підприємство, як система, складається із управ
ляючої і управляємої підсистем, пов'язаних між собою
каналами передачі інформації (рис. 1).
Як управляєма підсистема виступає сукупність ви
робничих процесів, здійснення яких забезпечує виготов
лення продукції або надання послуг. Ці обставини ви
магають поділу управляемої підсистеми на окремі підси
стеми у відповідності з особливостями перебігу таких
процесів як рівнів управління:
— інформаційних щодо дослідження пошуку і кон
куренції на ринку;
— підготовки виробництва і освоєння нових видів
продукції, робіт, послуг;
— матеріальнотехнічного постачання;
— виробничої інфраструктури;
— збуту і реалізації продукції;
— планування, бюджетування, обліку, контролю і
аналізу, регулювання;
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Рис. 1. Система управління підприємством

Отже, можна зробити висновок, що система управл
іння є сукупністю двох підсистем — управляючої (керу
ючої, що формує дії) і управляемої (об'єкт управління).
Щоб управляюча і управляєма підсистеми працюва
ли, для менеджерів необхідно створити інформаційне
обліковоаналітичне забезпечення, що представляє со
бою сукупність здійснюваних менеджерами функції.
На підставі вивчення літературних джерел, у таблиці 1
наведено найважливіші функції управління, запропоновані
провідними українськими науковцями з цієї проблеми.
Всі разом взяті функції управління знаходиться в
єдності, взаємно проникають один в одного і створю
ють зміст системи управління, а відсутність любої із
функцій робить принципово неможливим здійснення
управління як цілісного процесу.
Оскільки метою дослідження є направленість на
вдосконалення методики обліковоаналітичного забез
печення внутрішньогосподарських бізнеспроцесів, в
умовах використання в управлінні українськими підприє
мствами методів фінансового і бухгалтерського інжи
нірингу, які набули широкого використання в країнах з
ринковою економікою, то саме в управлінському обліку,
для цієї мети необхідно здійснити: для операційної
діяльності — синтез функцій бюджетування, обліку,
аналізу та контролю затрат за технологічними бізнес
процесами "центрів відповідальності", де формується
собівартість, а не за статтями затрат, які тільки узагаль
нюють їх, а для фінансової діяльності — обліковувати
функції з ризиків, резервів, ліквідності, платоспромож
ності та інші за "центрами фінансових ситуацій".
Проведені дослідження свідчать про наявність двох
розумінь сутності управлінського обліку: як підсистеми
бухгалтерського обліку і як окремої інтегрованої системи

управління, адже управлінський облік у широкому ро
зумінні є різновидністю технології підтримки управління.
Найбільш характерною особливістю сучасного ета
пу розвитку управлінського обліку, викликаного ринко
вими перетвореннями, що змінили роль управління су
часним підприємством, є прискорена інтеграція вже тра
диційних методів планування, бюджетування, нормуван
ня, обліку, аналізу і контролю в єдину інтегровану інфор
маційну систему, яку світова наука називає фінансовим
інжинірингом.
Якщо результат дії системи повністю відповідає по
ставленій меті, то це свідчення достатності даної систе
ми для даної мети. Тому любий існуючий об'єкт можна
охарактеризувати, відповівши на два питання:
1. Що може зробити цей об'єкт?
2. Яку дію повинен виконати об'єкт?
Ці два питання і визначають мету як завдання і під
цю мету базується система. Фактично своїми діями си
стема перетворює мету в результат дії.
У цьому плані управління підприємством — це не
що інше як сукупність окремих інформаційних функцій
з планування, бюджетування, обліку, аналізу, контро
лю та регулювання, кожна з яких є системою. Отже,
звідси управління підприємством базується на систем
ному підході використання перелічених взаємодіючих
інформаційних функцій.
У сучасній науковій літературі визначено дві основні
процедури системного підходу:
1. Ідентифікація (пізнання, встановлення, формулю
вання) об'єкту чи предмету вивчення (дослідження, піз
нання) сукупності елементів як системи.
2. Моделювання — фізичне, представлення систем:
формалізоване або абстрактне (ідеальне) з необхідним
розкриттям змісту, шляхом описування.
Таблиця 1. Функції управління за визначеннями
За допомогою імітаційних моде
різних авторів
лей та серії варіантів розрахунків, без
Автори
Функції управління
яких вибрати альтернативний варіант
Чумаченко М.Г. [12]
Планування, організація, регулювання, контроль, стимулювання
стратегії розвитку промислового під
Добровский В.М. [6]
Планування, організація, регулювання, облік, контроль, аналіз
приємства неможливо, можна отри
Голов С.Ф. [5]
Планування, бюджетування, облік, аналіз, контроль
мати оптимальний варіант певної си
Бутинець Ф.Ф. [3]
Планування, облік, контроль, аналіз
Пушкар М.С. [8]
Облік, контроль, аналіз
стеми, включаючи і побудову управ
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лінського обліку, для інформаційного забезпечення про
здійснювані бізнесипроцесів операційної та фінансо
вої діяльності підприємств. Таке моделювання доступ
не широкому колу користувачів, адже його можна
здійснювати не тільки з використанням програмних ком
п'ютерних технологій на крупних підприємствах, які
мають такі засоби, але й середніх, де варіанти моделей
розраховуються звичайними фізичними засобами.
Використання таких моделей дозволяє діагностува
ти управління та в будьякий момент часу оцінити його
ефективність з подальшим виявленням слабких ланок
(критичних точок) та формуванням набору заходів по
їх усуненню. Це викликає необхідність вдосконалення
наявних та розробку нових економічних методів і про
цедур їх вирішення. До них якраз і відносяться інстру
менти нового економічного механізму — фінансового
інжинірингу. В його основі лежить організація контро
лю на підставі управлінському обліку за формуванням
бізнеспроцесів певних центрів як об'єктів обліку: в опе
раційній діяльності — за "центрами відповідальності",
де таким механізмом виступає синтез планування, бюд
жетування, нормативних методів "стандарткост" і
"діректкост" та аналізу, а в фінансовій діяльності — за
"центрами фінансових ситуації" як сукупність бізнес
процесів, що формують ризики, резерви, ліквідність,
платоспроможність та інших ситуацій, що виникають у
процесі фінансової діяльності.
Отже, на підставі системного підходу до управління
сучасним підприємством, як поєднання підсистем плану
вання, бюджетування, обліку, аналізу та контролю, які в
свою чергу також можуть розглядатися як окремі систе
ми управління, з властивими їм елементами, можна ство
рити найбільш оптимальний варіант ефективного управ
ління бізнеспроцесами підприємства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
У системі управління сучасним підприємством, пред
ставленого новим економічним механізмом — фінан
совим інжинірингом, обліковоаналітичному забезпе
ченню з підсистемами планування, бюджетування, об
ліку, аналізу та контролю, належить головне місце, яке
визначається його інформаційною роллю, без якої
діяльність підприємства неможлива. Вдосконалення
рекомендованого обліковоаналітичного забезпечення
буде здійснюватися і залежатиме від подальшого по
ширення впровадження нового економічного механіз
му фінансового інжинірингу на підприємствах України.
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ECOLOGICAL CERTIFICATION AND LABELING AS ECONOMIC INSTRUMENT OF NATIONAL
ENVIRONMENTAL POLICY
У статті надано теоретичне обгрунтування категорій "екологічна стандартизація", "екологіч#
на сертифікація" та "екологічне маркування" в системі національної екологічної політики. Роз#
крито основні етапи проходження процедури екологічної сертифікації в Україні. Наведено кла#
сифікації екологічного маркування та декларування за різними критеріями. Досліджено тен#
денції та досвід поширення систем екологічної сертифікації та маркування на території країн
ЄС. Розроблено рекомендації для України у частині розбудови цілісної системи екологічного
маркування вітчизняної продукції з урахуванням вимог ЄС.
The theoretical grounds of categories "ecological standardization", "ecological certification" and
"ecological labeling" in the system of national environmental policy is presented in the article. The
main stages of ecological certification procedure in Ukraine are revealed. Classification of ecological
labeling and declaring by different criteria is given. Tendencies and experience of distribution of
systems of ecological certification and labeling on the territory of EU countries are investigated.
Recommendations for Ukraine in the sphere of development of united system of ecological labeling
of domestic production taking into account EU requirements are developed.
Ключові слова: екологічна сертифікація, екологічне маркування та декларування, національна еколо
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Як зазначається в стратегічному національному до
кументі "Основні засади (Стратегія) державної еколо
гічної політики України на період до 2020 року" [5] од
ним із основних інструментів реалізації національної
екологічної політики поряд з системою екологічного
управління, екологічним аудитом тощо є екологічне
маркування. Разом з тим, в Україні до теперішнього часу
не створено цілісної системи екологічного управління
та екологічного маркування продукції, а в якості одно
го з завдань екологічної політики нашої держави у час
тині досягнення безпечного для здоров'я людини стану
навколишнього природного середовища проголошено
запровадження у термін до 2020 року системи еколо
гічного маркування товарів і продуктів харчування.
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Міжнародна практика свідчить про те, що зарубіжні
підприємства активно використовують переваги еколо
гічного маркування, що забезпечує їм додаткову при
хильність споживачів (оскільки у процесі купівлі товарів,
послуг або робіт екологічне маркування може слугува
ти зручним і надійним інструментом реалізації вибору),
підтримку з боку держави (так, наприклад, законодав
ством ЄС щодо екологічних стандартів передбачають
ся державні закупівлі тільки товарів та послуг, що прой
шли добровільну екологічну сертифікацію), формуван
ня позитивного іміджу (екомаркування може виступати
додатковим визначальним критерієм при тендерному
відборі, підвищувати рівень ділової репутації, корпора
тивної екологічної та соціальної відповідальності) та
укріплення позицій на міжнародній арені (зростання
рівня конкурентоспроможності продукції на зовнішніх
ринках). Цей досвід має запозичуватись і розвиватись й
в сучасних українських реаліях, особливо з огляду на
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розвиток державою зовнішньоекономічних зв'язків та
прагненням вітчизняних суб'єктів господарювання до
виходу на закордонні ринки.
Також невід'ємною складовою інтеграційного шля
ху України є адаптація норм екологічного законодав
ства до європейських стандартів. Зокрема Угодою про
Асоціацію Україна — ЄС [4] передбачається не
обхідність імплементації 29 Директив та регламентів ЄС
у 8 сферах екологічного законодавства. Крім того, за
значена Угода містить пункти, відповідно до яких дер
жава має стимулювати торгівлю та заохочувати залу
чення прямих іноземних інвестицій в екологічно чисті
товари та послуги, сприяти використанню відновлюва
них джерел енергетики та енергозберігаючих техно
логій, поширенню екологічного маркування тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У наукових працях вітчизняних авторів питання еко
логічної сертифікації та екомаркування часто розгля
даються в межах дослідження різних напрямів реалізації
екологічної політики держави (В.А. Андронов, О.В. Бе
рюх, О.О. Веклич, С.В. Майстро, О.А. Мельниченко та
ін.) та як складова екологічного маркетингу (Н.В. Бо
ровець, Б.А. Оксентюк, Б.Б. Семак, Ю.М. Линник,
О.Є. Шапран та ін.). Як окремий напрям дослідження
особливо слід відзначити роботи таких авторів, як
І.С. Галик, Т.П. Галушкіна, Є.Г. Гордійчук, І.В. Данилюк,
О.Є. Купцова, Я.В. Луценко, О.В. Присяжна, І.С. Сагай
дак, Б.Б. Семак, Б.Д. Семак, П.М. Скрипчук, О.О. Чижи
кова.
Однак досі не вирішеними залишаються проблеми
відповідності екологічних норм України та ЄС, більшість
Директив Угоди про Асоціацію Україна — ЄС у частині
екологічної політики залишаються або ще в процесі
адаптації, або адаптація по ним зовсім не відбувається.
Порівняно з зарубіжною практикою, в Україні система
сертифікації та екомаркування перебуває ще на етапі
свого становлення. Усе це підтверджує необхідність по
дальшого дослідження практики екологічної сертифі
кації та маркування у провідних країнах світу та обгрун
тування перспектив та напрямів розвитку української си
стеми екомаркування продукції в сучасних реаліях.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є комплексне обгрунтування еколо
гічної сертифікації та маркування як економічного ін
струменту національної екологічної політики та розроб
ка рекомендацій щодо розбудови цілісної системи еко
логічного маркування вітчизняної продукції з урахуван
ням вимог ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою формування понятійного апарату дослід
ження необхідним виявляється теоретичне обгрунтуван
ня категорій "екологічна стандартизація", "екологічна
сертифікація" та "екологічне маркування" в системі на
ціональної екологічної політики. У п. 1, ст. 1 Закону
України "Про стандартизацію" термін стандартизація
тлумачиться як "діяльність, що полягає в установленні
положень для загального та неодноразового викорис

тання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямо
вана на досягнення оптимального ступеня впорядкова
ності в певній сфері" [7]. Стосовно екологічної сфери
ст. 31 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" зазначається, що метою еко
логічної стандартизації і нормування є "встановлення
комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охо
рони навколишнього природного середовища, викори
стання природних ресурсів та забезпечення екологіч
ної безпеки" [6].
Екологічну сертифікацію найчастіше відносять до
функцій управління у сфері охорони навколишнього
природного середовища, процедура якої передбачає
письмове документальне підтвердження уповноваже
ним органом у визначеному порядку (рис. 1) відповід
ності об'єкта сертифікації, якими можуть виступати то
вари, послуги, роботи, системи управління якістю, дов
кілля, персоналом і т.д., встановленим критеріям та ви
могам чинного законодавства.
Екологічне маркування або екологічна декларація
в свою чергу є позитивним результатом процедури еко
логічної сертифікації, тобто підтвердженням екологіч
них аспектів певної продукції чи послуги, що може бути
вираженим у вигляді відповідного формулювання, зоб
раження або символу й використовуватись на етикетці
або упаковці продукції, в технічній документації на про
дукцію, рекламних матеріалах тощо.
Перший курс на поширення екологічного маркуван
ня в світі був прийнятий у 1992 р. на Всесвітній кон
ференції ООН з навколишнього середовища і розвитку
у РіодеЖанейро. Зокрема у "Порядку денному на
XXI століття" Урядам держав було рекомендовано спри
яти сталому споживанню шляхом поширення інформа
ційних програм, які б передбачали екологічне маркуван
ня, розповсюдження інформації про екологічні харак
теристики продукції і т.п. Після чого у 1992 р. були роз
роблені та запроваджені програми екомаркування, що
базувались на багатьох критеріях, у таких країнах, як
США, Канада, Японія, Німеччина, Республіка Корея,
Тайвань, Австралія, а також на території країн ЄС та Пів
нічної Європи [2].
За інформацією органу сертифікації продукції "Жива
планета" в Україні процедура екологічної сертифікації у
загальному вигляді передбачає реалізацію таких етапів:
заповнення і подання заявки на сертифікацію; попереднє
аналізування заявки та визначення вартості сертифікації;
надання підтвердної документації; оцінювання відповід
ності продукції вимогам екологічних стандартів; аналіз
даних та прийняття рішення щодо екологічної сертифі
кації; застосування екологічного маркування; нагляд за
екологічно сертифікованою продукцією. Але аналіз за
рубіжного досвіду у цій частині дає змогу констатувати,
що цікавою є практика реалізації екологічної сертифі
кації в Німеччині, до якого залучається громадськість, що
може стати корисним й для України. Зокрема на почат
ковому етапі процедури продукція, яка претендує на еко
маркування, висувається для публічного обговорення.
При цьому Федеральне бюро з навколишнього середо
вища створює компетентну комісію, яка аналізує відгуки
на зазначену продукцію, які мають відповідну вагу при
прийнятті рішення щодо видачі ліцензії на право викори
стовувати екомаркування.
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Заявник

Інформація
про обсяги,
вартість,
строки та
умови
виконання
процедури
сертифікації

Етап І. Заповнення і подання
заявки на сертифікацію

Орган сертифікації

Етап ІІ. Попереднє аналізування заявки
та визначення вартості сертифікації
Під час аналізу заявки виявляються:
- можливі розбіжності у розумінні між Органом
сертифікації та заявником;
- визначеність заявленої сфери сертифікації;
- наявність екологічних критеріїв на категорію продукції;
- потенційну спроможність заявника щодо проходження
екологічної сертифікації;
- наявність та рівень завантаженості компетентного
персоналу з сертифікації
Етап ІІІ. Надання підтвердної документації

У разі
виявлення
невідповідності, надання
їх переліку
заявнику для
усунення

Етап IV. Оцінювання відповідності
продукції вимогам екологічних стандартів
(на основі укладеного між Заявником та
Органом сертифікації договору)

Видача
екологічного
сертифікату
та права
застосування
екологічного
маркування

Етап VI. Застосування екологічного
маркування (маркетинг)

Етап V. Аналізування даних та прийняття
рішення щодо екологічної сертифікації

Формування
експертної
комісії
(включає
представників
Органу
сертифікації,
незалежні
експерти,
екологічні
аудитори)

Етап VIІ. Наглядання за екологічно сертифікованою продукцією (щорічна процедура,
яка проводиться Органом сертифікації)

Рис. 1. Етапи проходження процедури екологічної сертифікації
Джерело: складено автором на основі інформації Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" [1].

Щодо існуючих у світі різновидів екологічного мар
кування зазначимо, що найбільш поширеною в міжна
родній практиці є класифікація, запропонована Міжна
родною організацією стандартизації (ISO), яка пропо
нує розподіл екологічного маркування та декларуван
ня за трьома типами:
— I тип — екомаркування носить добровільний ха
рактер, грунтується на багатьох критеріях, відповідність
яким встановлюється третьою незалежною стороною
(акредитованим органом сертифікації), а за результа
тами такої оцінки виробник отримує право використо
вувати спеціальний знак екомаркування на упаковці,
етикетці, в спеціальній документації і т.д., а сама про
дукція отримує порівняно з аналогічною певні екологічні
переваги, що стосуються впливу на навколишнє сере
довище та життя й здоров'я людини на всіх етапах жит
тєвого циклу продукту (Міжнародний стандарт якості
ISO 9001; знак екомаркування "Європейська квітка"
(країни ЄС); "Зелена печатка" (США); "Білий лебідь"
(Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія); "Екознак" (Япо
нія); Всесвітня марка охорони навколишнього середо
вища "Екологічний вибір" (Канада); "Блакитний янгол"
(Німеччина); "Екологічно чистий продукт харчування"
(Німеччина); Український знак екологічного маркуван
ня "Зелений журавлик" — "Екологічний сертифікат"
(раніше "Екологічно чисто та безпечно") (Україна));
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— IІ тип — екомаркування носить інформативний
характер декларування, має вигляд екологічних позна
чок або формулювань, таких як "придатний для повтор
ного перероблення", "вміст повторно переробленого
матеріалу", "придатний для компостування" тощо, од
ночасно виключаючи такі декларації як "екологічно чи
стий", "зелений", "екологічно сприятливий", "екологіч
но безпечний", "сприятливий до природи", "сприятли
вий до грунту", "не забруднює" і т.п., не потребує про
цедури сертифікації, але передбачає у разі необхідності
надання виробником усієї необхідної інформації щодо
вимог та перевірки якості продукції ("Зелена крапка"
(Німеччина); Знак замкненого циклу "створення — ви
користання — утилізація"; Знак, який підтверджує мож
ливість повторного використання упаковки після належ
ного очищення; "Знак вторинної переробки"; Знак по
вторного використання матеріалу (Німеччина));
— IІІ тип — передбачає екологічну декларацію шля
хом надання інформації стосовно кількісних екологіч
них показників для одиниці продукції у вигляді техніч
них звітів незалежної експертної організації на основі
спостережень та досліджень життєвого циклу окремо
го продукту.
Основі принципи та засади використання екологіч
ного маркування того чи іншого типу, викладені в міжна
родних стандартів серії ISO 14000 (табл. 1).
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Таблиця 1. Зміст міжнародних стандартів серії ISO 14000
Найменування
стандарту

Зміст

Сфера застосування

ISO 14020

Екологічне маркування: загальні
принципи

ISO 14021

Екологічні маркування та
декларації. Екологічні
самодекларації
(Екологічне маркування типу II)
Екологічні маркування та
декларації.
Екологічне маркування типу I.
Принципи та методи

ISO 14024

ISO 14025

Екологічні маркування та
декларації.
Екологічні декларації типу III

Стандарт встановлює принципи, якими слід керуватися у розробленні
та використанні екологічних маркувань та декларацій.
Передбачається, що цей стандарт використовуватиметься спільно з
іншими застосовними стандартами ISO серії 14020. Цей стандарт не
призначений для використання як нормативний документ для цілей
сертифікації та реєстрації
Стандарт встановлює вимоги до екологічних самодекларацій у
вигляді формулювань, символів або зображень стосовно продукції.
Цей стандарт також описує загальну методологію оцінювання та
перевірки екологічних самодекларацій
Стандарт встановлює принципи та методи, застосовні для
розроблення програм екологічного маркування типу I, включаючи
вибір категорій продукції, екологічних критеріїв продукції і
функціональних характеристик продукції, а також для оцінювання та
демонстрування відповідності. Цей стандарт також установлює
процедури сертифікації для присвоєння цього маркування
Цей технічний звіт ідентифікує і описує елементи та питання, що
стосуються екологічних декларацій типу III та відповідних програм,
включаючи технічні міркування, оформлення та розповсюдження
декларацій, а також адміністративні міркування щодо розроблення
та/або випуску екологічної декларації

Джерело: Міжнародний Інститут сталого розвитку [10] та Всеукраїнська громадської організації "Жива планета" [1].

Цікавою видається класифікація екологічного мар
кування, запропонована Ю.М. Мельник, яка враховує ок
ремі стадії життєвого циклу продукції [3, c. 74—75]:
— стадія "Виробництво" (екологічне маркування,
що відображає екологічність виробничого процесу; еко
логічне маркування, що висвітлює вплив на навколишнє
природне середовище);
— стадія "Споживання" (екологічне маркування, що
відображає екологічність продукції; екологічне марку
вання упаковки; екологічне маркування, що стосується
використання та експлуатації; екологічне маркування
для виховання екологічної свідомості);
— стадія "Утилізація" (маркування, що характери
зує можливості знищення відходів; маркування, що ха
рактеризує можливості рециркуляції відходів тощо).
З позиції обов'язковості екомаркування продукції
також умовно можна розподілити на:
— обов'язкове — передбачає нанесення на продук
цію символів небезпеки, декларування змісту продук
ту, відповідності стандартам, посилання на національні

схеми маркування, позначки щодо дослідних інститутів,
які здійснювали тестування тощо;
— добровільне — екомаркування трьох типів відпо
відно до групи стандартів ISO.
За широтою охоплення продуктових груп:
— універсальне (мультипродуктове) — екомарку
вання, яке охоплює широкі продуктові групи від про
дуктів харчування до будівельних матеріалів;
— однопродуктове (галузеве) — екомаркування,
яке охоплює вузьку продуктову групу (наприклад, про
дукція сільського господарства, вироби з текстилю
тощо).
За масштабом поширення:
— міжнародне — екомаркування, що є визнаним у
багатьох країнах світу;
— регіональне — екомаркування, яке є поширеним
на території окремого регіону світу (наприклад, тери
торії Північної Європи);
— національне — екомаркування, яким позначаєть
ся продукція певної окремої країни.

Класифікація екомаркування
За типом
маркування та
декларування

За стадіями
життєвого циклу
продукції

За обов’язковістю

Обов’язкове
Екомаркування
І типу
Екомаркування
ІІ типу
Екомаркування
ІІІ типу

Екомаркування
на стадії
«Виробництво»
Екомаркування
на стадії
«Споживання»
Екомаркування
на стадії
«Утилізація»

Добровільне
За масштабом
поширення
Міжнародне

За широтою
охоплення
продуктових груп
універсальне
(мультипродуктове)
Однопродуктове
(галузеве)

Регіональне
Національне

Рис. 2. Класифікація екомаркування за різними критеріями
Джерело: розроблено автором.
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Систематизація екомаркування за різними крите
2017
2130
ріями наведена на рисунку 2.
2016
1998
Програма екологічної сертифікації та маркування на
2033
2015
території країн ЄС була запроваджена у 1992 р. Євро
2014
1923
пейською комісією. Після 1996 р., коли число виданих
2013
2140
на території країн ЄС ліцензій на право використання
2012
1477
екомаркування становило лише 6, почала спостерігатись
2011
1015
позитивна динаміка до його зростання (53 ліцензії у
2000 р., 279 — у 2005 р., 1152 — у 2010 р., 2033 — у
1152
2010
2015 р.).
Рис. 3. Динаміка числа виданих на території
Станом на вересень 2017 р. на території Європейсь
країн ЄС ліцензій на право використання
кого Союзу діє 2130 ліцензій (рис. 3), що охоплює по
екомаркування, 2010—2017 рр.
над 54,1 тис. найменувань продукції (рис. 4). Зменшен
ня числа ліцензій у 2014 та 2016 рр. пояснюється зміною
Джерело: складено на основі даних Євростату [9].
в методології підрахунку кількості ліцензій та перегля
дом товарних груп.
2017
54115
Країнами — лідерами за кількістю діючих ліцензій 2016
38760
на екомаркування (рис. 5) у 2017 р. виявились Франція
44713
2015
(476 ліцензій або 22,3% у загальному числі), Італія
2014
43287
(354 ліцензії або 16,6%), Німеччина (315 ліцензій або
37306
14,8%), Іспанія (226 ліцензій або 10,6%), Австрія 2013
13593
(217 ліцензій або 10,2%). Частка екомаркованої про 2012
дукції в цих країнах суттєво переважає відповідні част 2011
22483
ки за цим показником інших країн, що в сукупності ста 2010
21301
новить майже 75%. У решті держав ЄС частка таких
Рис. 4. Динаміка кількості найменувань
товарів та послуг є незначною, а Ісландія не має еко
маркованої продукції взагалі. Зпоміж країн Східної екомаркованої продукції на території країн ЄС,
Європи достатні показники за критерієм кількості сер
2010—2017 рр.
тифікованих найменувань продукції має Польща (974
Джерело: складено на основі даних Євростату [9].
найменування).
Як свідчить європейська практика, пріоритетними
— індекс сталого розвитку (у частині індикаторів,
групами товарів та послуг, на які найбільш активно по що характеризують екологічні аспекти сталого розвит
ширилась система екомаркування, за кількістю серти ку);
фікованих найменувань товарів та послуг є лаки та фар
— індекс людського розвитку (у напрямі "екології"
би (44%), тонкий папір (15%), копірування та полігра життя);
фічний папір (8%). Далі в залежності від їх ваги у за
— індекс технологічного розвитку (шляхом покра
гальному обсязі йдуть такі групи, як тверді покриття, щення складової відносної конкурентоспроможності
мийні засоби та текстиль. За показником числа отрима національної економіки на міжнаціональному ринку,
них ліцензій перше місце посідають туристичні та го зокрема, через вдосконалення системи стандартизації
тельні послуги (34%), універсальні мийні засоби (14%), і сертифікації);
тонкий папір (7%).
— індекс інноваційних можливостей (через зростан
Для порівняння, в Україні на кінець 2015 р. 54 віт ня числа впроваджених екологічних інновацій);
чизняних компанії були власниками 85 діючих серти
— індекс глобальної конкурентоспроможності
фікатів на свої товари та послуги, з яких у 2015 р. ви (шляхом опосередкованого впливу на показники, що ха
дано 17 сертифікатів [8]. Товарними групами з най рактеризують міжнародну торгівлю).
більшою кількістю сертифікованої про
500 476
дукції для нашої держави є будівельні ма 450
теріали, продукти харчування, побутова 400
354
315
хімія. Ці показники свідчать про не 350
300
обхідність поширення програм екологіч
226 217
ного маркування вітчизняної продукції з 250
200
урахуванням вимог ЄС та підвищення ролі 150
92 90
сталого виробництва й споживання у су 100
59
53 46 35 34
28 23 19 18 17 16 12
спільстві.
50
Як результат, вважаємо, що зростан 0
ня кількісних показників, що характери
зують сферу екологічної сертифікації
продукції в державі, в свою чергу, призве
де до позитивного впливу на низку показ
Рис. 5. Число діючих ліцензій на право використання
ників (індексів), що характеризують рі
екомаркування у розрізі країн ЄС, 2017 р.
вень розвитку національного господар
ства, а саме:
Джерело: складено на основі даних Євростату [9].
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
Таким чином, у ході дослідження було виявлено, що
порівняно із зарубіжною практикою, в Україні система
сертифікації та екомаркування перебуває ще на етапі
свого становлення. Враховуючи необхідність впровад
ження Директив Угоди про Асоціацію Україна — ЄС у
частині екологічної політики у вітчизняну практику мож
ливим є запозичення таких елементів: залучення гро
мадськості до процедури екологічної сертифікації на
етапі оцінювання відповідності продукції вимогам еко
логічних стандартів; стимулювання сталих державних
закупівель (так, законодавством ЄС щодо екологічних
стандартів передбачаються державні закупівлі тільки
товарів та послуг, що пройшли добровільну екологічну
сертифікацію); стимулювання екологічної відповідаль
ності вітчизняних виробників продукції (шляхом змен
шення податкового навантаження тощо). Перспектива
ми подальших досліджень у зазначеному напрямі може
бути розрахунок впливу показників екологічної серти
фікації на індикатори національної економіки.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН: ДОСВІД АЗІЙСЬКИХ КРАЇН
V. Panchenko,
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PECULIARITIES IN IMPLEMENTING THE POLICY OF ECONOMIC NATIONALISM
IN THE CONTEXT OF LIBERALIZED INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS:
EXPERIENCES OF ASIAN COUNTRIES
У статті на основі аналізу досвіду азійських країн досліджено особливості реалізації політи#
ки економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин. До#
ведено, що економічний націоналізм може бути використаний для опису широкого інструмен#
тарію політики, в тому числі ліберального за своїм наповненням. В статті доведено, що нові
форми держаного втручання примирили неолібералізм з економічним націоналізмом. В епоху
зростаючої економічної інтеграції виник попит на трансформацію змістовного наповнення на#
ціоналістичних політик в бік їхньої ліберальної орієнтації задля створення необхідних умов як
для підвищення конкурентоспроможності національних галузей промисловості, так і для залу#
чення іноземного капіталу й створення бізнес#середовища, адаптивного для потреб трансна#
ціональних корпорацій. Таким чином, економічна глобалізація не усунула економічний націо#
налізм як ідеологію, а скоріше змінила методи, які націоналісти використовують для досягнен#
ня зміцнення влади, престижу або добробуту нації.
Peculiarities in implementing the policy of economic nationalism in the context of liberalized
international economic relations are studied by analyzing the experiences of Asian countries. It is
shown that economic nationalism can be used to characterize a wide range of policy instruments,
including ones that are essentially liberal. It is demonstrated that new forms of government
intervention could reconcile neo#liberalism and economic nationalism. In the era of the increasing
economic integration, demand for liberally oriented transformations in the essential meaning of
nationalist policies occurs, for setting the conditions required for enhancing the competitiveness of
domestic manufacturing industries, for attracting foreign capital and creating business environments
adaptive for the needs of transnational corporations. It follows that economic globalization has not
marginalized economic nationalism as an ideology; it has, rather, changed the methods used by
nationalists to strengthen the power, prestige or welfare of a nation.
Ключові слова: економічна політика, економічний націоналізм, конкурентоспроможність, лібераліза
ція, регуляція.
Key words: economic policy, economic nationalism, competitiveness, liberalization, regulation.

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

допомагає нам вирватися з концептуальної хаотичності
минулого. Але це також призводить до другого аргу
менту про політичні основи економічних націоналістів,
які ліберально налаштованим суб'єктам господарюван
Розміщення національної ідентичності та націона ня можуть видатись важкими для сприйняття. В науці
лізму в основі визначення "економічного націоналізму" ХХго ст. економічні націоналісти майже завжди розг
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лядалися як критики ліберальної економічної політики,
і саме визначення "економічного націоналізму", яке ви
користовується багатьма лібералами, втілює цю точку
зору. Втім, широка концепція економічного націоналіз
му, яким би парадоксальним це не видавалось, може
містити в собі складові ліберальної економічної політи
ки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Метою політики економічного націоналізму Ф. Ліста
було не тільки сприяти економічному розвитку нації, а
й "підготувати її до вступу в універсальне суспільство
майбутнього" [1, p.142]. Водночас він ясно дав зрозум
іти, що це універсальне суспільство може бути побудо
ване тільки на основі сильних і рівноправних народів.
Оскільки система протекціонізму була єдиним способом
зрівняти владу між народами, він стверджував, що саме
ця економічна програма, а не вільної торгівлі, була
"найефективнішим засобом сприяння кінцевому об
'єднанню народів" [1, p.103]. Р. Абделаль [2] припус
тив, що економічний націоналізм повинен розглядати
ся як набір політик, який сходить від загальної націо
нальної ідентичності до економічної політики, що на
слідує національну мету. Так само і Дж. Крейн [3, p. 215]
передбачає, що економічний націоналізм слід розгля
дати як аспект національної ідентичності. Ми погоджує
мось із Дж. Крейном [3, р. 55], який застерігає на ризи
ках інтуїтивного використання терміну "економічний
націоналізм", адже більшість його інструментів зосеред
жується на інтересах держави, а не на нації. Держава і
нація, на його думку, може перетинатися різними спо
собами, але національна ідентичність не обмежується
виразом інтересів держави. С. Шульман [4] показує
спосіб, в який націоналістичні цілі, такі як відстоювання
єдності і просування ідей ідентичності й автономності
нації може здійснюватися за допомогою різних заходів
економічної політики, які можуть включати в себе вільну
торгівлю. Серед іншого, він посилається на новітній
досвід України, де національна ідея створює попит на
ліберально орієнтовану економічну політику як спосіб
зміцнення "прозахідної" національної ідентичності,
відмінної від російської. Дж. Крейн розглядає подібний
випадок, стверджуючи, що "ми повинні очікувати конк
ретних політичних кроків від економічних націоналістів
змінюватися в залежності від економічних очікувань і
вподобань нації" [5].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аргумент, що "економічний націоналізм" може
бути використаний для опису широкого інструмента
рію політики, в тому числі ліберального, може вида
тись дискусійним для багатьох дослідників і наштовх
нутись на несприйняття. Втім, таке припущення стає
логічним у разі взяття за відправну точку визначення
економічного націоналізму національної ідентичності
та власне націоналізму. Оскільки змістовне наповнен
ня національної ідентичності є динамічним у часі і про
сторі, слід очікувати, що та ж політика, яку обстоюють
економічні націоналісти, є також мінливою. Ілюстра
тивним прикладом такої тези може виступити досвід
азійських тигрів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ретроспективний аналіз дозволяє стверджувати, що
запровадження політики економічного націоналізму
виправдовувалось наступними аргументами:
(а) Бажання бути настільки незалежним, наскільки
можливо, від ресурсів, які знаходяться поза контролем
країни, для того, щоб бути сильним при настанні потен
ційної війни. Для більшості урядів країн, які розгляда
ли можливість використання агресивних військових за
ходів, автаркія виступала немов прелюдією до завою
вання.
(б) Бажання досягнути більшого рівня диверсифі
кації продукції та більш збалансованої національної еко
номіки. Зазначена диверсифікація розглядалась як
засіб підвищення рівня національного процвітання та на
ціональної сили. Водночас, така політика часто визна
валась її прихильниками як тимчасова, хоча могла три
вати і доволі довго.
(в) Бажання спланувати економічне життя країни
настільки незалежно, наскільки тільки можливо в умо
вах світової економіки. Тут автаркія стає політикою, і
якщо не економічною ізоляцією, то щонайменше еко
номічним ізолюванням.
Втім, окреслені три інтенції запровадження еконо
мічного націоналізму, безперечно, застаріли і не можуть
бути стержневими на сьогодні. Сучасна політика еко
номічного націоналізму є не лише реакцією на лібера
лізацію міжнародних економічних відносин, але, що є
найважливішим — на зміну в запитах населення, що пе
редбачають формування нових інтересів в економічній
площині.
Віддаючи данину високому рівню економічної
міжкраїнової взаємозалежності, азійські вчені об'єктив
но оцінюють ту роль, яку неолібералізм з 1980х років
відігравав у забезпеченні домінування інтересів транс
національного класу капіталістів над інтересами націо
нального класу капіталістів через такі багатосторонні
інституції як СОТ, МВФ і Світовий банк. Маючи порівня
но автономні політичні інституції в азійських державах,
правлячі союзи змогли посилити згуртованість шляхом
досягнення балансу між вимогами, конкуренцією і впли
вом національних й іноземних компаній, промислових
галузей і підприємницьких організацій. Коли міжнарод
на економічна інтеграція стала відігравати суттєву роль
у накопиченні, клас національних капіталістів і його
конкретні представники у відповідь на зовнішні політичні
та економічні тиски вплинули на державу, змусивши її
підтримувати їхні власні програми дій.
М. Селден [6] досліджує дипломатичну і стратегіч
ну роль держави, обговорюючи взаємні зв'язки між
поширенням глобалізації, відродженням економічного
націоналізму, зростанням мілітаризму і посиленням бо
ротьби за гегемонію між Китаєм та США, з її — гегемо
нії — мережею баз і альянсів, у контексті історичних
протиріч, територіальних суперечок і провокаційних
інцидентів між азійськими країнамисусідами, включа
ючи конфлікти за острови з можливими родовищами
нафти і газу і ті часи, коли Китай втратив можливість
самозабезпечення викопними видами палива. М. Сел
ден приділив велику увагу дослідженню наслідків
військових витрат Китаю, Індії, Японії, Сінгапуру та
Південної Кореї та інших азійських країн. Було встанов
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лено, що промислові конгломерати в монопольному
секторі Китаю і, меншою мірою, в Індії, Японії та
Південній Кореї, які відіграють пряму або опосередко
вану роль у виробництві озброєнь і в таких промисло
вих галузях, як сталева, металургійна, хімічна, електрон
на, аерокосмічна, авіаційна, суднобудівна, отримали
вигоду від військових витрат, оскільки вони допомогли
цим галузям уникнути надмірного накопичення і пере
виробництва.
Неоліберальний економічний націоналізм у Китаї
обумовлений переходом від соціалізму до капіталізму,
внаслідок чого скоротилась сфера централізованого
планування і підвищилась роль ринку. Такий перехід пе
редбачав політичні змагання, інтелектуальний дискурс
та інституційні зміни, ініційовані класом зрощених сімей
них кланів, державних чиновників, партійних началь
ників, директорів державних підприємств і власників
приватних корпорацій. На думку А.П. Д'Коста [7], який
допускає особливості формування класів у Китаї та в
усіх аналізованих країнах, з одного боку, глобалізація
максимізує міжнародний "надлишок" у межах націо
нальних кордонів для національних власників і суб'єктів,
що контролюють капітал. З іншого боку, цей "надли
шок", який стримується вартістю праці, забезпечує
сприятливі умови для накопичення капіталу національ
ними корпораціями як на внутрішньому, так і на закор
донних ринках. Автор додає, що якщо держава і бізнес
просувають економічний націоналізм, між корпорація
ми і промисловими галузями відбувається конфлікт і
конкуренція за розподіл "надлишку", який розподі
ляється на користь "великого бізнесу", підтримуваного
"організованою працею".
Однак основна ідея трудової теорії вартості поля
гає в тому, що при капіталістичному способі виробниц
тва робоча сила є товаром, який продається і купуєть
ся. Капітал залежить від експлуатації праці, "організо
ваної" або ні, через присвоєння надлишкової вартості,
а не того "надлишку", який має місце в некапіталістич
них способах виробництва, при цьому присвоєння над
лишкової вартості є фундаментальною відмінністю між
капіталістичним та іншими способами виробництва. Над
лишкова вартість є різницею між вартістю робочої сили,
яка створюється в ту частину робочого дня, коли робіт
ник виробляє еквівалент засобів свого існування, виз
начених історичними, соціальними і національними фак
торами, і вартістю, виробленою протягом робочого часу
в робочий день понад те, що потрібно для відтворення
робочої сили. Надлишкова вартість реалізується через
продаж продукції та послуг і виражається у різних фор
мах прибутку. Боротьба за кількісний розподіл надлиш
кової вартості між класами капіталістів як національних,
так і міжнародних, а також конфлікт за її розподіл між
капіталом і працею розгортаються як в рамках соціаль
них відносин виробництва, так і під наглядом і тиском
державних інституцій, які забезпечують їм легітимність.
Конкуренція між капіталістами за ринок посилюєть
ся, коли короткострокові і довгострокові кризи упо
вільнюють накопичення, тобто в разі тенденції, яка не
може бути змінена без посилення рівня експлуатації. Це
відбувається через скорочення реальних зарплат до
того мінімального рівня, який є можливим за конкрет
них історичних, соціальних і національних умов, шля
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хом використання технічних інновацій, які збільшують
продуктивність праці, і формування резервної армії
праці — так, що основним джерелом єдності всіх капі
талістів є опора всіх капіталів на надлишкову вартість,
створювану ручною та інтелектуальною, кваліфікова
ною та некваліфікованою, заводською та офісною пра
цею. Всі фірми, чи то промислові, торговельні або
банківські, під іноземним або національним контролем,
транснаціональні або ні, мають спільну потребу в підтри
манні умов, які полегшують створення надлишкової вар
тості, оскільки відносини між капіталом і працею мають
головне значення для конкуренції між фірмами.
Отже, витіснення конкуренції тими, кого А.П. Д'Ко
ста називає "великим бізнесом", не змінює проблему з
точки зору вартості. Це означає, що розподіл конкрет
ної кількості надлишкової вартості змінюється на ко
ристь монополій і тих галузей виробництва, де вони пе
реважають над немонополіями, а також повністю мо
нополізованих галузей виробництва. Хоча зростання і
падіння цін є механізмом, через який відбувається про
цес вирівнювання прибутку, коли корпорація або галузь
виробництва отримує більш високий рівень прибутку,
вона заохочує капітал інших в цю галузь до того момен
ту, коли настає вирівнювання. Далі, розширене відтво
рення капіталу через накопичення є суперечливим про
цесом, обмеженим тенденцією падіння рівня прибутку і
тенденцією збільшення створюваної у виробництві вар
тості до рівня, вищого, ніж та вартість, що може бути
реалізована на ринку, що призводить до конфліктів між
різними фірмами і кластерами фірм, будь то національ
них, іноземних або транснаціональних, на національних
або міжнародних ринках, з приводу розподілу надлиш
кової вартості. Це включає передачу надлишкової вар
тості через відсотки від виробничого капіталу у формі
промислових корпорацій до грошового капіталу у формі
банків та інших фінансових установ; отримання надлиш
кової вартості, створеної монополіями у секторах, що
конкурують, через монопольне ціноутворення; переда
чу надлишкової вартості через її перерозподіл від менш
капіталомістких до більш капіталомістких секторів; і
через такі механізми як тарифи та імпортні квоти,
звільнення від податків та експортні стимули, які доз
воляють галузям продавати товари за ціною, вищою, ніж
їх вартість.
Джерела суперечок і узгодженості між тими, хто во
лодіє капіталом і контролює його, і тими, хто має полі
тичну владу А.П. Д'Коста вбачає у національному похо
дженні капіталу, а відтак іноземний або транснаціональ
ний капітал відокремлюється ним від внутрішнього або
національного капіталу. Різною мірою в Китаї, Індії, Сінга
пурі, Південній Кореї і меншою мірою в Японії, чиї транс
національні корпорації стали крупними інвесторами в
Китаї, Індії, Сінгапурі та Південній Кореї, вхід національ
них власників капіталу на внутрішній ринок було обме
жено. Це призвело до суперечок між національними та
іноземними фірмами, але конфлікти вщухли, щойно на
ціональний капітал було допущено на принципі підлег
лості до угод із іноземним капіталом, згідно з якими на
ціональні фірми забезпечували компоненти і збиральні
операції для потреб філіалів іноземних транснаціональ
них корпорації і відтак мали свої трудові процеси і мо
делі зростання, залежні від потреб цих філіалів [7].
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Таблиця 1. Еволюція економічного націоналізму в Китаї
Прояви

Суб’єкти

Ідеологія

Держава

Промислова
політика

Уряд

Діяльність у
промисловості

Фірми

Фаза І «Запрошення увійти»
1978–1991 рр.
Навчання у Заходу;
поступовість; економічна
безпека;
характер: захисний
Стратегії
імпортозаміщувальної
індустріалізації; тарифні
бар’єри; нетарифні бар’єри;
подвійна система обміну
іноземної валюти; експортне
квотування; податкові пільги
на експорт; кредитні позики
експортерам; спеціальні
економічні зони (СЕЗ);
державний контроль права
займатися зовнішньою
торгівлею
Іноземна участь здебільшого
через спільні підприємства;
монополія державних
зовнішньоторговельних фірм;
невеликі та
середньомасштабні проекти в
СЕЗ

Фаза ІІ «Пристосування до
світу» 1992–2001 рр.
Прийняття міжнародних
правил і норм; характер:
захисний при відступі;
агресивний при зростанні
Сприяння ПІІ в країну;
дозвіл на торгівлю
технологіями на ринку;
підтримка національних
торговельних марок/брендів;
захист новонароджених
галузей і стратегічних
галузей; скорочення
тарифів; скасування
імпортних квот і контролю
ліцензій; скасування
експортних субсидій; повне
припинення підтримки
експорту
Децентралізація державних
підприємств у іноземному
бізнесі; понад 450 серед
500 компаній, включених до
«Fortune Global 500» є
інвесторами в Китаї

Фаза ІІІ «Вихід»
З 2002 р. до сьогодні
Гармонійний світ;
концепція наукового
розвитку; характер:
агресивний
Сприяння національним
підприємствам, що
виходять на іноземні
ринки;
культурна експансія;
медійна експансія;
вибіркова політика щодо
ПІІ в країну;
антимонопольний закон;
нео-технонаціоналізм;
інноваційна діяльність
всередині країни;
монетарний націоналізм;
захист стратегічних галузей
Національні нафтові
компанії шукають
постачання енергії;
створено Суверенний фонд
багатства; злиття і
поглинання; заходи проти
поглинання національних
торговельних
марок/брендів

Джерело: [9].

Й. Жен [8] поділяє еволюцію економічного націо
налізму в Китаї на три різні фази. Перша фаза охоплює
15річний період з 1978 р. по 1992 р., який збігається з
відкриттям Китаю завдяки економічним реформам Ден
Сяо Піна. Автор дає цій фазі загальну назву "запрошен
ня увійти" ("Invitingin") з погляду на запровадження тієї
форми іноземного капіталізму і економічного націона
лізму, яка характеризує цю фазу, — коли пріоритетом
була стратегія індустріалізації шляхом імпортозаміщен
ня. Друга фаза, що має багатообіцяючу назву "присто
сування до світу" ("Gearing in the world"), характери
зується зусиллями Китаю для адаптації до міжнарод
них практик і глобального ринку перед його входжен
ням до СОТ. У цей період Китай у прагматичний спосіб
пристосувався до міжнародних стандартів — так, що
традиційний економічний націоналізм відступив на
задній план, поступившись місцем новим заходам. З
2002 р. і до сьогодні триває третя фаза під назвою
"Вихід" ("Goingout"), на якій Китай досліджує іноземні
ринки. Економічний націоналізм на цій фазі набув но
вого вигляду, який характеризується агресивним видо
буванням економічних вигід від глобальної економіки
шляхом мобілізації національних і міжнародних ре
сурсів [7] (табл. 1).
При централізованому плануванні міжнародна тор
гівля Китаю контролювалась дванадцятьма державни
ми компаніями. У період 1978—1992 років, коли Китай
відкрився для прямих іноземних інвестицій, обмеження
і тарифи на імпорт використовувались для запобігання
дефіциту торгівлі і здійснення контролю над впливом
прямих іноземних інвестицій на національні компанії.
Насправді прямі іноземні інвестиції через спільні
підприємства з китайськими компаніями, які включали
значні інвестиції японських і південнокорейських кор
порацій, чиї китайські філіали продовжували конкуру
вати з японським і корейським експортом на ринках

третіх країн, були обмежені експортними операціями.
З року в рік цей експорт збільшував валютні резерви
Китаю, що полегшувало прямі іноземні інвестиції ки
тайських підприємств. Врештірешт, для тисячі товарів
було зменшено тарифи та скасовано імпортні квоти і
ліцензії. Водночас аби захистити китайських виробників
машин і обладнання, китайська держава заборонила
звільнювати від податків ті транснаціональні корпорації,
які імпортували капітальні товари, а національні фірми
заохочувались до винахідницьких досліджень (дослід
жень, спрямованих на винаходи, inventive research),
укладання угод з інтелектуальної власності та інвестицій
у новітні технології.
Загалом, подібно до Китаю, в Індії, Японії, Сінгапурі
та Південній Кореї іноземні корпорації з часом зросли
ся з місцевими правлячими альянсами, але не меншою
мірою з державою і місцевим класом капіталістів, з ве
ликою базою національного капіталу. Це, в свою чергу,
доповнювалось сприянням міжнародним брендам і ку
півлею міжнародних брендів при конструюванні, рек
ламуванні та продажі продукції і послуг. Це показано
на прикладі підходу китайського уряду і створення асо
ціації між Міністерством промисловості і торгівлі Індії
та Конфедерацією промисловості Індії з метою засну
вання індійського Фонду рівності брендів (India Brand
Equality Foundation), який присвоюватиме індійським
товарам і послугам бренди за їхні особливі якості.
Показники монополізації капіталу з точки зору
його концентрації у фірмах, які контролюють певний
сегмент ринку, свідчать, що він сконцентрований у 50—
100 фірмах, так само, як і зайнятість, виробництво, ак
тиви, прибутки та нові інвестиції. Концентрацію влас
ності та контролю було посилено за допомогою еконо
мічної лібералізації та дерегуляції, прив'язаних до кон
кретних умов; у деяких, хоча не в усіх, галузях промис
ловості вони віддавали перевагу національному капіта

39

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
лу над іноземним. Так, державні монополії було прива
тизовано в Індії у такий спосіб, щоб полегшити їх прид
бання індійськими або контрольованими індусами кон
гломератами в телекомунікаціях та енергетиці, нафто
газовій, сталевій та хімічній промисловості, і хоча іно
земним фінансовим установам було видано ліцензії в
банківській справі та страхуванні, транснаціональні кор
порації змогли збільшили власність своїх філіалів та
своїх індійських партнерів в такій галузі, як споживча
електроніка, зайнявши там переважні позиції. Існують
переконливі докази щодо взаємних поступок національ
них і глобальних суб'єктів, що супроводжували появу в
Індії галузей з перероблення інформації та комп'ютер
ної інженерії, і ролі міжнародної експансії індійських
монопольних капіталів у забезпеченні доступу до тех
нологій з передових капіталістичних країн, і мобілізації
боргових інструментів та інвестиційних портфелів для
поглинань.
З іншого погляду, це вказує на те, що в Азії конк
ретний правлячий альянс контролював корпорації в об
раних галузях — промисловості, торгівлі або фінансах.
Хоча між економіками Азії й існують міжкраїнові від
мінності у реалізації політики економічного націоналіз
му, вони найчастіше обмежуються відмінностями фун
кціонування промислових корпорацій, торговельних
фірм і фінансових установ. Зокрема в Японії промисло
вий, торговельний і фінансовий капітали реалізовували
свій потенціал здебільшого через контроль таких ком
паній, як the Fuyo, Sanwa, Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui
та DaiIchi Kangyo keiretsu, які є горизонтально інтегро
ваними конгломератами і керівництво яких вважає, що
держава повинна і може одночасно проводити політи
ку економічного націоналізму і неоліберального муль
тілатералізму. Японські транснаціональні корпорації
стали і глобалізованими, і локалізованими на інозем
них ринках (у виробництві, дослідженнях, фінансах і
адміністрації, продажах і рекламі), де вони здобули ве
лику частку прибутків — так, що, наприклад, Китай де
далі більше стає місцем розташування досліджень і роз
робок і все менше — джерелом дешевої праці.
Спрямована на розвиток країни коаліція між півден
нокорейською державою і чеболями (вертикально інтег
рованими конгломератами, власниками яких є один
сімейний клан), які об'єднують виробничий, торговий і
грошовий капітал, якот Samsung, Hyundai, SK Group,
Daewoo і LG Electronics, глобалізувалась через фактич
но прямі іноземні інвестиції та незначну неоліберальну
дерегуляцію, що, крім іншого, зменшило залежність
промисловості Південної Кореї від японських фірм з
точки зору їх капітального обладнання та ліцензованих
технологій. На одній із фаз розвитку, за підтримки За
кону про сприяння іноземним інвестиціям, Південна
Корея залучила близько 50 млрд дол. прямих інозем
них інвестицій, замінюючи завдяки їм трудомістке, низь
котехнологічне виробництво інноваційними капіталом
істкими галузями, де використовуються високі техно
логії.
Фінансовий сектор Китаю, Індії, Японії, Сінгапуру
та Південної Кореї характеризується концентрацією,
централізацією та диверсифікацією, де комерційні бан
ки стали потужними холдинговими компаніями, що пра
цюють на національному та іноземному фінансових рин
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ках, часто в партнерстві як із азійськими, так і з не
азійськими транснаціональними банками. Однією з ос
новних рис монополістичного капіталізму є злиття
банків із промисловими, торговельними, видобувними і
сільськогосподарськими компаніями і формування
фінансового капіталу, і їхнє об'єднання з державою і
формування у такий спосіб державного фінансового
капіталу. Як свідчить досвід Сінгапуру, Державна інве
стиційна корпорація має глобальний портфель вартістю
100 млрд дол., який включає внески в нерухомість у
Японії та Південній Кореї, в інфраструктурні фінанси
Індії, у китайські банки, а також у компанії Merrill Lynch,
City Group і UBS, а державний Temasek Holdings має
портфель на суму понад 160 млрд дол., з якої приблиз
но 40% інвестовано в Азію та азійські операції сінга
пурських фірм, що займаються виробництвом буриль
них установок, швидкісними перевезеннями, авіапере
везеннями і телекомунікаціями. В свою чергу, керівни
ки китайського державного фінансового капіталу ство
рили Раду з державного нагляду і управління активами
(State Assets Supervision and Administration Council),
яка контролює приблизно 150 корпорацій, а Інвестиц
ійна корпорація Китаю (China Investment Corporation)
має в управлінні понад 200 млрд дол., з яких приблизно
50% вкладено в США в довгострокові інвестиції, в
публічні акції та цінні папери з фіксованим доходом.
Ринкові дисбаланси внаслідок несправедливої кон
куренції (РДНК) — це такі заходи або регуляторні нор
ми, які створюють додаткові конкурентні переваги ок
ремим учасникам ринку за рахунок інших. Така ситуа
ція виникає, коли уряд приймає заходи, спрямовані на
подолання несправедливої конкуренції або неефектив
них ринкових механізмів, однак через неправильне їхнє
використання лише шкодять загальному добробуту на
селення. І саме РДНК можна вважати побічним на
слідком впровадження політики економічного націона
лізму. За визначенням А.Ф. Аббот і Ш. Сінгам [10],
РДНК — це обмеження, які можуть виникнути через
урядові дії, направлені на несправедливий розподіл
конкурентних переваг серед суб'єктів національного
господарства. Такі дії можуть включати в себе: 1) зако
ни, нормативноправові акти, а також судову практику,
націлену на повне усунення конкуренції; 2) закони, нор
мативноправові акти, а також судову практику, які лише
зменшують конкуренцію; 3) закони та норми, які по
різному застосовуються до різних фірм, а також регу
ляторні пільги для деяких суб'єктів; 4) дисбаланси ви
кликані діяльністю державних підприємств; 5) дії або
бездіяльність антимонопольних установ; 6) антиконку
рентна державна допомога.
Окремі елементи політики економічного націоналі
зму діагностуємо в Індії, в економіці якої присутні певні
регуляторні обмеження, пов'язані з наданням конкурен
тних переваг державним підприємствам, обмеженням
доступу до внутрішнього ринку та діяльності іноземних
фірм та неефективне субсидування національних вироб
ників. Наразі уряд намагається подолати ці проблеми,
провівши ряд необхідних реформ. Все це може пози
тивно вплинути на подальше економічне зростання краї
ни, залежно від масштабів прийнятих реформ. Відпові
дно до цього можна виділити декілька сценаріїв роз
витку:
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— Сценарій перший, що показує перший етап пози
тивних регуляторних перетворень в країні та вимірюєть
ся показниками легкості ведення бізнесу, наприклад,
легкістю реєстрації бізнесу або необхідними часом,
мінімальним капіталом та витратами для ведення бізне
су, часом на отримання необхідних дозволів та ліцензій
та додатковими показниками, як наприклад часом та
витратами, необхідними для отримання доступу до елек
тропостачання тощо.
— Сценарій другий, що включає в себе перший етап,
тобто покращення в показниках легкості ведення бізне
су, та ряд нових показників: право відкривати банківські
рахунки в іноземній валюті, рівень контролю на інозем
ним капіталом, регулювання випадків неплатоспромож
ності підприємств — необхідні час та витрати на вирі
шення цього питання, захист прав інтелектуальної влас
ності, прозорість державного регулювання тощо.
— Сценарій третій, що включає в себе два попередні
рівні регуляторних перетворень та передбачає повне
скасування всіх обмежень та створення сприятливого
конкурентного середовища для всіх суб'єктів господа
рювання. Такі реформи сприяють збільшенню довіри
міжнародних інвесторів до національної економіки та
покращення позиції Індії в рейтингах Всесвітнього еко
номічного форуму, Глобального форуму з питань кон
куренції тощо.
Варто зазначити, що лише частина економічних ви
год, отриманих внаслідок проведених реформ, буде
направлена на покращення умов діяльності національ
них економічних суб'єктів та підвищення загального
добробуту населення, а інша частина буде спрямова
на на міжнародний ринок, тобто з підвищенням ВВП
Індії збільшуватиметься і її попит на імпорт, що при
зведе до збільшення прибутків вже міжнародних кон
трагентів. Відтак робимо важливий висновок: позитивні
ефекти та вигоди від реалізації політики економічного
націоналізму не обмежуються національним рівнем, а
через канали трансмісії спіловерефектів призводять
до їхнього поширення на регіональний та міжнарод
ний рівні.
Сценарне моделювання, проведене Ш.А. Сінгамом,
У.С. Рангамом, Р. Бредлі та А.М. Кінірі [11], демонст
рує взаємопов'язаніть національних та міжнародних
ефектів політики економічного націоналізму Індії. На
першому рівні перетворень (сценарій 1) відбувається
незначне зростання ВВП на душу населення з 1500 дол.
США до 1507 дол. США (загальний рівень зростання
продуктивності дорівнює 0,5%, рівень ВВП країни
підвищується лише на 0,005%), і лише 10% отриманих
економічних вигод спрямовуються на національний ри
нок. Це пояснюється тим, що хоч підвищується легкість
заснування та реєстрації бізнесу, однак ефективність
діяльності підприємств залишається майже без змін. За
першого сценарію відбувається недостатньо реформ
для значних економічних перетворень.
На другому рівні (сценарій 2) відбувається зростан
ня ВВП на душу населення на 148% — з 1500 дол. США
до 3723 дол. США ( загальний рівень ВВП зростає на
37%), водночас відбуваються покращення в таких сфе
рах, як захист прав власності, підвищення міжнародної
та внутрішньої конкуренції, що пов'язано зі зростанням
довіри до національних виробників та припливу додат

кових ПІІ у країну. Однак лише 25% отриманих економ
ічних вигод спрямовані на підвищення добробуту місце
вого населення, решта 75% спрямовується на підвищен
ня ВВП інших країн, що виграють від економічного зро
стання Індії.
На останньому етапі (сценарій 3) відбувається усу
нення всіх регуляторних обмежень, що призводить
до зростання ВВП на душу населення на 1875% — з
1500 дол. США до 29690 дол. США (загальний рівень
ВВП зростає на 656%), і вже 35% отриманих економіч
них вигод спрямовані на внутрішній ринок.
Розглянуті результати сценарного моделювання
наслідків імплементації реформ в Індії як складової полі
тики економічного націоналізму демонструють, що
внаслідок успішної адаптації політики економічного
націоналізму, що опосередковано характеризуються
зростанням показнику темпів приросту ВВП на душу
населення і показнику підвищення продуктивності праці,
відбувається активізація міжнародної торгівлі, міжна
родних потоків капіталу та зменшенням РДНК внаслі
док дотримання прав інтелектуальної власності та спо
відування ідейних засад міжнародної конкуренції.

ВИСНОВКИ
Поставлені в центр політики економічного націона
лізму економічні інтереси нації визначають не служіння
нації нав'язаним їй інтересам, а підлаштування політи
ки динамічним інтересам нації. В епоху зростаючої еко
номічної інтеграції виник попит на трансформацію
змістовного наповнення націоналістичних політик у бік
їхньої ліберальної орієнтації задля створення необхід
них умов як для підвищення конкурентоспроможності
національних галузей промисловості, так і для залучен
ня іноземного капіталу й створення бізнессередовища,
адаптивного для потреб транснаціональних корпорацій.
Таким чином, економічна глобалізація не усунула еко
номічний націоналізм як ідеологію, а скоріше змінила
методи, які націоналісти використовують для досягнен
ня зміцнення влади, престижу або добробуту нації.
Політичні та економічні умови змінили колишню
неомеркантилістську і протекціоністську політику, пе
ретворили основний аспект відносин на інший тип кон
флікту інтересів: володіння місцевих галузей китайсь
кими, індійськими, сінгапурськими та південнокорейсь
кими суб'єктами і контроль цих галузей з боку цих
суб'єктів розглядались тепер як основа економічного
розвитку країн. Якщо раніше іноземний капітал, будь
то американський, британський, європейський чи
японський, намагався ослаблювати владні класи цих
країн, то у подальшому, в умовах глобалізації, ця тен
денція змінилась на користь зменшення фрагментації
та підтримання всеохоплюючих мереж взаємозв'язку
між національними фірмами і їх зовнішнім продовжен
ням, іноді з іноземними партнерами, а іноді — без них.
Відповідно до того, як корпорації, у яких національні
власники вступали до більш капіталомістких, більш тех
нологічних і до тих, що продукують більше доданої вар
тості фази виробництва продукції та надання послуг, за
лежність партнерів у партнерствах поступово змінюва
лась на взаємозалежність або на відверте суперництво.
Хоча між економіками Азії й існують міжкраїнові
відмінності у реалізації політики економічного націона

41

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
лізму (спосіб видачі ліцензій, умови проведення прива
тизації, умови доступу на внутрішній ринок іноземного
капіталу), вони найчастіше обмежуються відмінностя
ми функціонування промислових корпорацій, торго
вельних фірм і фінансових установ. Реалізація політи
ки економічного націоналізму характеризується висо
ким рівнем монополізації капіталу з точки зору його
концентрації у фірмах, які контролюють певний сегмент
ринку. Концентрація власності та контролю співіснува
ла з процесом економічної лібералізації та дерегуляції,
загострюючи існуючі ринкові дисбаланси внаслідок
зловживання несправедливою конкуренцією. Таким
чином, новий економічний націоналізм відповідає поділу
економіки Китаю, Індії, Японії, Сінгапуру та Південної
Кореї на монопольні сектори з домінуванням гігантсь
ких корпорацій, які працюють як на внутрішньому, так і
на іноземному ринку, на противагу конкурентним сек
торам, що охоплюють численні малі та середні фірми,
діяльність яких обмежена внутрішнім ринком і які об
слуговують монопольні сектори.
Як слабкість, так і сила китайських, індійських,
японських, сінгапурських та південнокорейських корпо
рацій має політичне, фінансове і технологічне походжен
ня, а нові форми держаного втручання примирили нео
лібералізм з економічним націоналізмом. Хоча баланс
сил продовжує час від часу корегуватися і змінювати
ся, залежність найчастіше замінюється взаємозалежні
стю між азійськими корпораціями і неазійськими кор
пораціями, відмінні інтереси яких іноді співпадають, а
іноді — розходяться, водночас як конкуренція між ними
на національному, регіональному та глобальному рин
ках посилюється.
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У статті проаналізований досвід застосування комерційними банками стратегії відкритої "короткої"
валютної позиції, на основі якої побудовано надзвичайно прибуткова стратегію надання кредитів у на#
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developed, is drawn through the attraction of long#term foreign currency deposits and their conversion into
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the foreign exchange rate is summarized.

Ключові слова: "довга" валютна позиція, "коротка" валютна позиція, маржа відсоткових ставок кре
дитів у національній та іноземній валютах, валютний ризик "короткої" валютної позиції при рості курсу
іноземної валюти.
Key words: "Long" currency position, "short" currency position, interest rate margin in national and foreign
currencies, currency risk of a "short" foreign currency position with the growth of the foreign exchange rate.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Валютна позиція (foreign exchange position) — це
співвідношення вимог (активів балансу) і зобов'язань
(пасивів балансу) банку в кожній іноземній валюті та в
кожному банківському металі. При їх рівності валютна
позиція вважають закритою, а при нерівності — відкри
тою. Відкрита валютна позиція є короткою, якщо обсяг
зобов'язань за іноземними валютами та банківськими
металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг
вимог за іноземними валютами та банківськими мета
лами перевищує обсяг зобов'язань [16].
Відкрита "коротка" валютна позиція виникає в разі
конверсійних операцій банку по продажу іноземної ва
люти за національну валюту (обсяг валютних активів
балансу стає меншим обсягів валютних зобов'язань ба
лансу), а також у разі створення валютних контрактивів
кредитного ризику за рахунок частки прибутку банку

(обсяг "чистих" валютних активів балансу після частко
вого погашення контрактивами резерву стає меншим
обсягів валютних зобов'язань балансу). Наявність
відкритих валютних позицій є одним із елементів як до
даткового прибутку банку, так і одним із елементів мож
ливих збитків банку за рахунок ризику трендових змін
в співвідношенні курсу іноземної валюти до нацоіналь
ної валюти України [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням стратегії валютних операцій та валютним
ризикам, які виникають при середньостроковому та дов
гостроковому відкритті "довгих" та "коротких" валют
них позицій банком в результати конверсійних операцій
присвятили свої праці українські та зарубіжні вчені се
ред яких: А.В. Андрушко [1], Н.О. Ботвіна [2], А.А. Во
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Рис. 1. Динаміка офіційних валютообмінних курсів вартості основних іноземних валют
у національній валюті України у 2007—2017 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [16].

лицька [3], Ю.Б. Деркач [4], О.В. Дзюблюк [5], К.Л. Ларі
онова [6], О.О. Павлюк [7], Л.О. Примостка [9], Л.А. Пуш
[12], К. Редхер та С. Хьюс [13], К.Т. Свєшнікова [14],
А.В. Фалюта [15], проте залишилось багато суперечно
стей, які потребують детального подальшого уточнен
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз ефективності та ризи
кованості розроблених банком стратегій відкритих ва
лютних позицій в іноземній валюті як з погляду досяг
нутих додаткових прибутків, так і з погляду реалізації
значних збитків внаслідок негативних наслідків валют
ного ризику, що виник за рахунок непрогнозованої
"стрибкової" девальвації національної валюти України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Відомо, що класична теорія ризику валютних опе
рацій банку передбачає, що відкрита валютна позиція
банку може бути як джерелом валютного ризику втрат
капіталу, так і джерелом валютних прибутків капіталу,
що залежить від середньостровкового та довгостроко
вого тренду напряму зміни курсу валют відносно націо
нальної валюти України відносно курсу на момент ство
рення відкритої валютної позиції [15]. При цьому при
відкритій "довгій" валютній позиції збитки банку вини
кають при зниженні курсу відповідної іноземної валю
ти відносно національної валюти України — відносних
втрат банку при конверсії іноземної валюти в національ
ну валюту, одночасно зростання курсу іноземної валю
ти при відкритій "довгій" валютній позиції банку прино
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сить банку прибутки при конверсії іноземної валюти в
національну валюту за курсом продаж вищим, ніж курс
на момент придбання валютних активів за національну
валюту України.
Якщо у 2005—2008 рр. розміри нормативів допус
тимих відкритих валютних позицій були 20% від регу
лятивного капіталу банку для "довгої" валютної позиції
та 10% від регулятивного капіталу банку для "корот
кої" валютної позиції [10], що давало банкам мож
ливість будувати середньострокові та довгострокові
валютні стратегії щодо відкритих валютних позицій, то
вже в першій валютнофінансовій кризі 2008—2009 рр.
з "стрибковою" девальвацією національної валюти з
4,85 грн/USD до рівня 8,0 грн/USD (рис. 1) НБУ за
боронив банкам скуповувати дефіцитну іноземну валю
ту та створювати відкриту "довгу" валютну позицію
більше 5%. Протягом другої валютнофінансовї кризи
в Україні 2014—2016 рр. з "стрибковою" девальвацією
нацоінальної валюти з 8,0 грн/USD до рівня 26,5 грн/
USD (рис. 1) та катастрофічним дефіцитом іноземної ва
люти НБУ обмежив рівень допустимої відкритої позиції
в іноземних валютах до 1%, а при операціях купівліпро
дажу валюти на міжбанківському валютному ринку до
0,1% від регулятивного капіталу банку [11].
Таким чином, сучасні банки в Україні практично ви
мушені відмовитись від середньострокових та довго
строкових стратегій використання відкритих валютних
позицій в іноземній валюті, або наполягати на дозволі
про застосування в Україні світових інструментів стро
кового валютного хеджування валютних ризиків відкри
тих валютних позицій (валютних форвардів, валютних
ф'ючерсів та валютних опціонів).
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Рис. 2. Динаміка щоденних середньозважених річних ставок на залучені депозити
в іноземній валюті у юридичних та фізичних осіб у 2010—2017 рр.
Джерело: побудовано самолстійно за даними НБУ [16].

На сьогодні проведені дослідження дають змогу
констатувати, що ринок депозитних (ресурсних) опе
рацій банків в Україні характеризується стійким у часі
розподілом вартості залучених коштів в залежності від
статуса вкладника (юридична чи фізична особа) та стро
ку залучення валютних коштів — короткостроковий чи
довгостроковий.
На рисунку 2 та в таблиці 1 наведені результати ста
тистичного аналізу баз даних Національного банку Ук
раїни (НБУ) щодо щоденних середньозважених процен
тних ставок залучення валютних ресурсів банками бан
ківської системи (БС) України від фізичних та юридич

них осіб на короткострокових та довгострокових умо
вах у 2005—2017 рр. [16]. На рисунку 2 виділений часо
вий інтервал 2010—2013 рр., який позначений як
міжкризовий з постійним штучно регулюємим НБУ кур
сом національної валюти України відносно долара США
(рис. 1), який є окремим об'єктом дослідження стратегії
валютних позицій.
Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, найбільш при
вабливими для банків з точки зору мінімальної вартості
є короткострокові валютні депозити юридичних осіб,
але з точки зору часової стійкості валютних ресурсів
кращим варіантом є довгострокові валютні депозити
юридичних осіб, але їх ставка вар
Таблиця 1. Середньозважені ставки короткострокових
тості систематично на 2,0—2,5 %
річних вище, ніж у короткострокових
та довгострокових депозитів фізичних та юридичних осіб
депозитів протягом всього аналізує
в доларах США (USD)
мого періоду 2005—2017 рр.
Річні ставки депозитів
Річні ставки депозитів
Найбільш вартісними є довго
фізичних осіб, %
юридичних осіб, %
Рік
Короткострокові
Довгострокові
Короткострокові
Довгострокові
строкові депозити фізичних осіб,
депозити
депозити
депозити
депозити
ставка вартості яких систематично на
2005
6,25
7,25
4,25
5,75
1,0—2,0% річних вище, ніж ставки
2006
6,30
7,01
4,41
5,83
для довгострокових валютних депо
2007
6,41
7,13
4,49
5,93
зитів юридичних осіб. Проведені дос
2008
8,85
9,84
6,19
8,18
2009
10,06
11,19
7,04
9,31
лідження ринка кредитних (активних)
2010
8,08
8,99
5,66
7,48
операцій банків в Україні показали,
2011
6,33
7,83
3,41
6,46
що він (як і ринок депозитів) харак
2012
7,14
8,15
3,92
7,20
теризується стійким в часі розподілом
2013
6,53
7,79
4,25
7,48
ставок вартості надаваємих в кредит
2014
8,06
9,26
4,67
7,47
2015
8,12
9,98
4,89
6,26
коштів в залежності від валюти кре
2016
5,94
7,26
3,60
5,91
диту (іноземна чи національна), стату
2017
3,79
5,20
2,90
4,94
са позичальника (юридична чи фізич
на особа) та строку надання кредит
Джерело: побудовано за даними НБУ [16].
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них коштів — короткостроковий кре Таблиця 2. Середньозважені річні ставки короткострокових та
довгострокових кредитів, наданим фізичним та юридичним
дит чи довгостроковий кредит.
особам у національній валюті та доларах США (USD), %
На рисунку 3 та в таблиці 2 наве
дені результати статистичного аналі
Усереднено юридичні та
Національна валюта
Іноземна валюта
фізичні особи
(гривні)
(долари США)
зу баз даних НБУ щодо щоденних се
Рік
Національна
Іноземна
Фізичні
Юридичні
Фізичні
Юридичні
редньозважених процентних ставок
валюта
валюта
особи
особи
особи
особи
надання кредитів в національній та
2005
15,30
11,50
25,91
14,80
15,36
11,49
іноземній валютах банками БС Украї
2006
15,00
11,40
25,41
14,51
15,22
11,39
2007
13,88
11,27
23,51
13,42
15,05
11,26
ни фізичним та юридичним особам на
2008
17,92
11,71
30,36
17,33
15,64
11,70
короткострокових та довгострокових
2009
21,28
10,51
36,05
20,58
14,04
10,50
умовах у 2005—2017 рр. [16].
2010
13,25
10,06
22,44
12,81
13,44
10,06
Предметом аналізу проведеного
2011
15,05
9,47
24,07
14,42
13,73
9,43
2012
18,32
8,30
27,83
17,45
12,77
8,30
дослідження була різниця ставок кре
2013
15,86
9,35
28,15
14,37
13,20
9,35
дитів, надаваємих в національній та
2014
17,23
8,86
27,19
16,38
0,00
8,86
іноземній валютах. На рисунку 3 вид
2015
21,28
8,25
30,19
20,82
0,00
8,25
ілені часові інтервали 2006—2008 рр.
2016
18,28
8,05
31,73
17,46
0,00
8,05
(перед першою валютнофінансовою
2017
15,02
6,84
29,50
13,89
0,00
6,84
кризою), коли різниця між кредитни
Джерело: побудовано за даними НБУ [16].
ми ставками для кредитів в націо
нальній валюті та в доларах США стабільно становила
1) враховувалось, що у 2005—2008 рр. та у 2010—
2,0—3,0% річних, та 2011—2017 рр., (передкризовий 2013 рр. НБУ штучно тримав стабільний курс національ
інтервал та інтервал часу другої валютнофінансової ної валюти відносно долара США на рівні 5,05 грн/USD
кризи 2014—2016 рр.), коли різниця між кредитними (із періодом зниження у першій половині 2008 року до
ставками для кредитів в національній валюті та в дола 4,85 грн/USD) та 8,0 грн/USD, що створювало умови
рах США зросла до 7,0—9,0% річних.
мінімального ризику конверсійних операцій продажу/
На наведеній стійкій градації рівней динамічних покупки валюти;
рядів ставок депозитів та кредитів в національній та іно
2) ПАТ "Райффайзен банк Аваль" у 2006—2007 рр.
земній валютах у БС України досліджуємий ПАТ "Райф залучив довгостроковий субординований борг у 297 млн
файзен банк Аваль" у 2006—2008 рр. та 201—2013 рр. USD від материнського банку "Райффайзен" (Австрія);
побудував стратегію "короткої" валютної позиції, яка
3) частка субординованого боргу продається бан
полягала в такому [17]:
ком за гривні, розкривається значна відкрита "корот

Рис. 3. Динаміка щоденних ставок на надані кредити в національній та іноземній валютах
юридичним та фізичним особам у БС України у 2006—2017 рр.
Джерело: побудовано за даними НБУ [16].
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Рис. 4. Динаміка середньорічного рівня маржі процентного прибутку наданих кредитів
в національній та іноземній валютах, ресурсною базою яких є депозити в іноземній валюті
в БС України у 2005—2017 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [16].

Рис. 5. Динаміка розподілу чистих кредитів у портфелі кредитів, наданих юридичним особам
ПАТ "Райффайзен банк Аваль" у 2008—2017 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [82].
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Рис. 6. Динаміка розподілу чистих кредитів в портфелі кредитів, наданих фізичним особам
ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в 2008—2017 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [16].

ка" валютна позиція, при цьому для неперевищення нор
мативу Н132=10% від регулятивного капіталу в поза
балансовому обліку погоджуються прямі міжбанківські
форвардні + swap контракти на купівлю або зворотню
купівлю валюти (які, на жаль, не спрацювали під час
валютнофінансової кризи 2008—2009 рр. за "форсма
жором" банківпродавців форвардних контрактів на
валюту);
4) отримані кошти в гривнях масово видаються в
гривневі кредити, чим досягається зростання маржі між
річними відсотками від кредитів в національній валюті
та річними відсотків витрат на залучення валютних де
позитів до 8,5—9,0% замість 5,5—5,8% для періоду
2007—2008 рр. (рис. 4).
Як свідчать дані, наведені на рисунках 5—6, згідно
зі стратегією "короткої" валютної позиції ПАТ "Райф
файзен банк Аваль" у 2007 році мав відкриту балансо
ву "коротку" валютну позицію в розмірі (556) млн грн
(продано 118,1 млн USD), а у 2008 році наростив її до (
770) млн грн за рахунок створення валютних резервів
кредитного ризику неповернення кредитів (створено 23
млн USD резервних контрактивів за рахунок зменшен
ня прибутку) [17]. Таким чином, за рахунок додаткової
5% кредитної маржі банк заробив у 2007—2008 рр. до
датковий прибуток від кредитних операцій по схемі "ко
роткої" валютної позиції у розмірі 60,6 млн грн (12 млн
USD при курсі 5,05 грн/USD).
Аналогічно у 2011—2013 рр., як свідчать дані, на
ведені на рисунку 5, банк був вимушений нарощувати
відкриту "коротку" валютну позицію при створенні до
даткових контрактивів кредитног ризику та частково
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компенсувати понесені витрати прибутку за рахунок за
стосування кредитів в національній валюті з валютною
ресурсною базою згідно стратегії регульованої "корот
кої" валютної позиції ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
[17]:
а) врахував заборону НБУ (у першій валютнофінан
совій кризі 2008—2009 рр.) на кредитування фізичних
та юридичних осіб в іноземній валюті, якщо вони не ма
ють джерел доходів в іноземній валюті, та знов засто
сував схему "залучення валютних депозитів — конвер
сія їх у гривню — видача кредитів у національній валюті
за значно вищими ставками, ніж для кредитів в іноземній
валюті";
б) після девальваційного "стрибка" девальвації кур
су національної валюти у 2008—2009 рр. (рис. 1) та ста
білізації курсу банк у 2010—2011 рр. (на фоні падіння
обсягів ресурсної бази на (1,4) млрд USD, як наслідок,
кризи 2008—2009 рр. — табл. 3) нарощував балансову
"коротку" валютну позицію на фоні створення макси
мального обсягу контрактив кредитного ризику та рес
труктуризації кредитів в іноземній валюті в кредити в
національній валюті по схемі "короткої" валютної по
зиції, яка управляється (рис. 5, 6);
в) таким чином, банк на початок 2012 року роз
крив максимальну "коротку" валютну позицію у розмірі
822,0 млн USD валютного еквівалента (рис. 6) та почав
протягом 2012 р. її згортання методов списання безна
дійних до повернення валютних кредитів за рахунок ча
сткового списання їх контрактивного покриття резер
вами їх кору 2012 році різко наростив її до рівня (3,78)
млрд грн (продано ще 432 млн USD);
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Таблиця 3. Показники діяльності в сфері валютних операцій у 2009—2017 рр.

Дата
звітності

01/01/2007
01/01/2009
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017
01/10/2017

Усього
чистих
активів в
іноземній
валюті,
млн USD

Усього
чистих
зобов'язань в
іноземній
валюті, млн
USD

5 049,2
4 861,0
3 611,1
3 061,4
2 410,1
2 160,7
1 536,8
1 077,4
670,4
454,9
603,9

5 167,3
5 003,2
4 051,2
3 780,4
3 231,6
2 632,3
1 963,1
1 269,2
644,3
452,5
590,3

Валютна
балансова
позиція
(активи пасиви) в
іноземній
валюті, млн
USD
-118,1
-141,4
-440,1
-719,0
-821,5
-471,5
-426,4
-191,8
26,1
2,5
13,6

Результат від
конверсійних
операцій з
іноземною
валютою,
млн USD

24,8
20,2
20,1
17,0
19,2
29,3
19,7
12,6
8,0

Результат
від
переоцінки
валютної
позиції по
іноземній
валюті,
млн USD
3,0
-3,3
-27,6
-5,9
-7,3
-2,0
-2,8
-148,7
-79,7
3,7
1,5

Чистий
прибуток/
(збиток)
банку, млн
USD
116,3
104,4
-252,4
0,1
3,8
4,2
91,3
-86,8
-60,0
140,5
151,0

Джерело: побудовано автором за даними НБУ [16; 17].

г) у 2013—2014 рр. банк утримував "коротку" ва
лютну позицію на рівні (3,47) — (3,02) млрд грн (екві
валент 471,5—426,4 млн USD), екстренно згортаючи її
на фоні другої валютнофінансової кризи в Україні
2014—2016 рр., в якій банк втратив ще (3,1 млрд USD)
валютних ресурсів (табл. 3).
Враховуючи, що додаткова маржа на схемі "валютні
депозити — кредити в національній валюті" зросла у 2011—
2013 рр. з рівня 5 % до 9,5—10% (рис. 4) банк заробив у
2011—2014 рр. додатковий прибуток від кредитних опе
рацій по схемі "короткої" валютної позиції у розмірі 900 млн
грн (еквівалент 112,5 млн USD при курсі 8,0 грн/USD).
На фоні отриманих додаткових прибутків ПАТ "Райф
файзен банк Аваль" при застосуванні стратегії відкри

тої "короткої" валютної позиції наразився на класичні
валютні ризики отримання збитків від утримування "ко
роткої" валютної позиції в валютнофінансових кризах
2008—2009 рр. та 2014—2016 рр. (рис. 7) з "стрибко
вою" девальвацією національної валюти України та
відповідним ростом курсу іноземної валюти.
Банк почав в обох кризах термінове згортання "ко
роткої" валютної позиції та купівлю валюти на міжбан
ківському валютному ринку України для переходу в
відкриту "довгу" валютну позицію, яка є прибутковою
при рості курса іноземних валют. Оскільки всі банки БС
України на фоні тренду девальвації національної валю
ти одночасно почали процес масової конверсії активів
в національній валюті в активи в іноземній валюті,

Рис. 7. Збитки схеми "короткої" валютної позиції ПАТ "Райффайзен банк Аваль" протягом
"стрибкової" девальвації національної валюти в кризах 2008 та 2014 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [16].
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міжбанківський валютний ринок України перейшов в
режим жосткого дефіциту іноземної валюти та галопу
ючого роста курсу іноземних валют.
Якщо у першій кризі 2008—2009 рр. НБУ стриму
вав рост курсу іноземних валют за рахунок власних зо
лотовалютних резервів та введення 100% продажу ва
лютної експортної виручки і обмежень на обсяги щоден
ної покупки валюти на МВРУ, то в другій кризі 2014—
2016 рр. після офіційного переходу у лютому 2014 року
на "плаваючий" ринковий курс національної валюти
фінансової та адміністративної потужності НБУ не вис
тачило для стримування девальвації національної валю
ти більш, ніж у 3 рази (рис. 7).
При згортанні відкритої "короткої" валютної позиції
за рахунок покупки банком ПАТ "Райффайзен банк
Аваль" значної суми іноземної валюти за кризовими
курсами, він отримав наступні збитки (табл. 3):
— у 2008—2010 рр. — (293,4) млн грн, що еквіва
лентно (36,7) млн USD при курсі 8,0 грн/USD);
— у 2014—2015 рр. — (4,257) млрд грн, що екві
валентно (227,6) млн USD при курсі 15,8 грн/USD у
2014 р. та курсі 24,0 грн/USD у 2015 р.).
Таким чином, за рахунок застосування ПАТ "Райф
файзен банк Аваль" стратегії управляємої "короткої"
валютної позиції сумарно у 2007—2015 рр. на фоні двох
непрогнозованих валютнофінансових криз в Україні
банк отримав певну компенсацію від втрат ризикового
покриття валютних кредитних ризиків за рахунок втра
ти частки прибутку банку:
— додатковий прибуток у +124,5 млн USD;
— додатковий збиток за рахунок ризику утриман
ня відкритої "короткої" валютної позиції при створенні
валютних контрактивів кредитного ризику неповернен
ня валютних кредитів на фоні значного росту курсу іно
земної валюти в Україні у ( 264,3) млн USD;
— сумарний результат ризикової валютної стратегії
банку — (139,8) млн USD.
Як наслідок, надто ризикованої збиткової валют
ної стратегії операцій ПАТ "Райффайзен банк Аваль" з
наданим валютним субординованим боргом (297 млн
USD у 2007 році), головний акціонер (64,2%) — мате
ринський банкнерезидент "Райффайзенбанк" (Австрія)
у 2015—2016 рр. прийняв рішення про достроковий
відзив втраченої частини коштів субординованого бор
гу. З врахуванням обмежень НБУ на вивід іноземного
капіталу, прийнятий під час второї валютнофінансової
кризи 2014—2016 рр., операція була проведена в два
етапи — у 2015 році субординований борг, який скла
дав відкриту "коротку" валютну позицію був конверто
ваний в гривню та внесений до статутного капіталу бан
ку (+3,15 млрд грн), а у 2017 році, враховуючи лібераль
не рішення НБУ про дозвіл репатріації дивідендів за
2014—2016 рр. акціонери прийняли рішення про нара
хування дивідендів ( 3,69 млрд грн), конвертацію їх в
іноземну валюту (еквівалент 139,8 млн USD при курсі
26,4 грн/USD) та виведення із власного капіталу банка
через коррахунок, якій відкритий в материнському бан
ку "Райффайзенбанк" (Австрія) [17].

лютної позиції в умовах отримання довгострокових ва
лютних ресурсів від інвесторів показав, що при наяв
ності в БС України національних особливостей розриву
ставок кредитів, наданих у національній та іноземній
валютах, від 5,0—5,5% у 2007—2008 рр. до 9,5—
12,0% у 2012—2017 рр., можна будувати надзвичайно
прибуткову стратегію надання кредитів в національній
валюті за рахунок залучення довгострокових валютних
депозитів.
Водночас при застосуванні стратегії відкритої "ко
роткої" валютної позиції, яка не була в достатній мірі
застрахована світовими інструментами строкових ва
лютних контрактів на покупку валюти, які відсутні на ва
лютному ринку України, ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
в умовах надзвичайної ситуації валютнофінансових
криз в Україні 2008—2009 рр. та 2014—2016 рр. з не
прогнозованою "стрибковою" девальвацією національ
ної валюти отримав надзвичайно великі класичні збит
ки від ризиків "короткої" валютної позиції в умовах ро
сту курсу іноземної валюти.
Враховуючи наведені результати, на сьогодні БС
України знаходиться перед дилемою: або прийняти ан
тиризикову стратегію НБУ по забороні відкритих валют
них позицій більше 1% від регулятивного капіталу, або
впровадити світові інструменти строкових контрактів на
організованих валютних строкових біржах для своєчас
ного страхування ризиків відкритих валютних позицій
придбанням контрактів на їх термінове закриття на
пільгових умовах кризисних змін курсів іноземних ва
лют.
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нематеріального виробництва в економіках досліджуваних країн. Проведено порівняльний аналіз ринку
ІТ#галузі в розвинутих країнах та країнах, що розвиваються. Досліджено рівень розвитку ІТ#сектору об#
раних груп країн на основі аналізу індексу розвитку інформаційно#комунікаційних технологій. Визначено
головні причини розвитку ІТ#сетору в різних країнах. А також надано рекомендації щодо подальшого роз#
витку ІТ#сфери з врахуванням особливостей економічного укладу досліджених груп країн.
The purpose of the article is to provide suggestions on the development of the IT sphere of the country based
on an analysis of the current state and level of competitiveness of this sphere in Ukraine and in the world. The
article identifies the IT sector in the structure of GDP in the world and individual countries and assesses the
importance of the share of non#material production in the economies of the countries under study. A comparative
analysis of the IT industry market in developed and developing countries was conducted. The level of development
of the IT sector of selected groups of countries on the basis of analysis of the index of development of information
and communication technologies has been researched. The main reasons for the development of an IT server in
different countries are determined. Also, recommendations for further development of IT sphere taking into
account the peculiarities of the economic structure of the investigated groups of countries were given.

Ключові слова: інформаційні технології, ринок ІТпослуг, сектори економіки, експорт послуг, індекс
розвитку ІКТ.
Key words: information technologies, IT services market, sectors of the economy, export of the services, ICT
Development Index.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світ побудований на прагненні до по
стійного розвитку та удосконалення. Тому зовсім не
дивно, що в наш час третинний сектор економіки
значно переважає над вторинним і тим більше над
первинним. Зазначена тенденція пов'язана зі швид
ким розвитком інформаційних технологій, які наразі
віртуально можуть надати споживачу навіть більше
можливостей та послуг, ніж просто матеріальні пе
реваги. Саме ці особливості сприяють поширенню
інформаційних технологій більшістю сучасних під
приємств.
Питання розвитку сфери інформаційних технологій
в Україні є найбільш актуальним в наш час, оскільки саме
ІТсектор в останні роки переважає над іншими галузя
ми економіки за темпами розвитку. Така динаміка ви
кликана багатьма причинами, проте подальший розви
ток безумовно потребує більшої уваги та вкладень зі
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сторони держави. Тому беззаперечно підтримка та роз
виток ІТсфери є важливим пріоритетом не тільки для
України, а і для всього світу в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню дослідження ринку інформаційних техно
логій була приділена значна увага у численних роботах
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Дж. Бо
йєтт, С.В. Войтка, В.Г. Герасимчука, Ф. Котлера, Н.М. Ро
занової, О.Н. Романова, Т.В. Сакалоша, В.І. Соловйо
ва, Б. Твісса та інших. Водночас через таку характерну
особливість цього ринку як стрімкий розвиток, ця тема
досі потребує подальшого її дослідження.

МЕТА
Надати пропозиції щодо розвитку ІТсфери країни на
основі аналізу сучасного стану та рівня конкуренто

Інвестиції: практика та досвід № 3/2018
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Таблиця 1. ВВП та його структура у різних країнах
за 2014—2016 рр.

тим як інформаційні технології отри
мали широке розповсюдження,
країни, що розвиваються, мали
Частка
Частка
ВВП,
Частка
практично нульові зв'язки в гло
промислового
виробництва
Країни
млрд
сільськогосподарського
бальній політиці та економіці. Сьо
виробництва
послуг у
дол.
виробництва у ВВП, %
у ВВП, %
ВВП, %
годні у них є важелі зі своїми ІТмож
Весь світ
2014
79 049
3,895
27,928
68,18
ливостями і, отже, такі країни мають
2015
74 758
3,791
27,145
69,067
великі шанси зміцнити свої позиції
2016
75 845
на світовій арені. [1]
Україна
2014
133,5
11,654
26,189
62,157
2015
91,0
14,195
25,647
60,158
Варто зазначити, що різні нау
2016
93,3
13,72
27,114
59,166
ковці також вважають, що розвиток
Китай
2014
10 482
9,06
43,103
47,837
інформаційних технологій безумов
2015
11 065
8,833
40,932
50,236
но сприяє розвитку економіки краї
2016
11 199
8,556
39,81
51,634
Німеччина
2014
3 891
0,766
30,44
68,794
ни в цілому. Так, Іващенко Н.П. ствер
2015
3 376
0,617
30,53
68,854
джує, що "розвиток економіки та сус
2016
3 478
0,614
30,493
68,893
пільства збільшує необхідність в
Індія
2014
2 035
18,019
30,18
51,8
інформації" [2]. Павлов А.О. в своїй
2015
2 090
17,462
29,611
52,927
роботі зазначив: "Економічне зрос
2016
2 264
17,353
28,845
53,802
Великобританія 2014
3 023
0,717
19,988
79,296
тання, що залежить від ряду фак
2015
2 886
0,664
20,007
79,328
торів, підлягає всебічному впливу
2016
2 648
0,602
20,172
79,225
інформаційних технологій" [3]. Нау
Польща
2014
545,076 2,947
33,202
63,851
ковці, що зацікавлені в темі інформа
2015
477,28
2,483
34,121
63,396
2016
471,364 2,689
33,711
63,6
ційних технологій, як один стверджу
Словаччина
2014
100,948 4,458
34,587
60,955
ють, що подальше економічне зрос
2015
87,501
3,753
34,507
61,74
тання будьякої країни практично
2016
89,769
3,677
34,777
61,546
неможливе без втручання у сферу ІТ
Джерело: складено та систематизовано авторами на основі [4].
та подальшого її розвитку.
спроможності цієї сфери в Україні та світі. Для досягнен
Щоб оцінити вагомість інформаційних технологій в
ня поставленої мети необхідно виконати такі завдання: деяких країнах світу, необхідно спершу дослідити ста
1) визначити місце ІТсектору у структурі ВВП у світі новлення та розвиток частки сфери послуг у ВВП цих
та окремих країнах та оцінити вагомість частки немате країн. Для дослідження було обрано дві країнилідери
ріального виробництва;
у сфері інформаційних технологій — Китай, Індія; дві
2) провести порівняльний аналіз ринку ІТгалузі в країни, що мають середні темпи розвитку галузі — Ве
розвинутих країнах та країнах, що розвиваються;
ликобританія та Німеччина; а також Україна та дві по
3) дослідити рівень розвитку ІТсектору обраних стсоціалістичні країни, якот Польща та Словаччина для
груп країн на основі аналізу індексу розвитку інформа порівняння їх з Україною, оскільки ці країни є територ
ційнокомунікаційних технологій;
іально близькими, а також мають схожу економіку
4) надати рекомендації щодо подальшого розвитку (табл. 1).
ІТсфери з врахуванням особливостей економічного
Таким чином, бачимо, що загалом по всьому світі
укладу досліджуваних груп країн.
частка матеріального виробництва знижується і тим са
Об'єктом дослідження є міжнародний ринок інфор мим третинний сектор економіки починає займати
маційних технологій.
провідні позиції. Для кращого розуміння дані подані в
Предметом дослідження є методичні засади фор такому вигляді (рис. 1—3).
мування міжнародної конкурентоспроможності ринку
Говорячи про Україну, варто відмітити, що частка
ІТпослуг.
матеріального виробництва в останні 3 роки зростала,
Методологія: в процесі дослідження було викорис а частка нематеріального виробництва спадала, що є
тано метод порівняння для оцінювання сильних та слаб нехарактерною динамікою для інших досліджуваних
ких сторін кожної з досліджуваних країн, аналіз — для країн та всього світу загалом.
виявлення певних особливостей ІТсфери в досліджу
Умовний поділ країн за розвитком ринку ІТпослуг
ваних країнах, а також дедукція, за допомогою якої було демонструє що країнилідери в цій сфері (Китай, Індія)
сформовано висновки дослідження.
мають стабільну зростаючу динаміку для ринку послуг
(близько +1% від ВВП в рік), на відміну від первинного
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
та вторинного секторів, котрі йдуть на спад.
У наші дні відбуваються масштабні зміни в усіх сфе
Середні за розвитком ІТсфери країни (Німеччина,
рах людського життя. Важливу роль у цих перетворен Великобританія) також мають зростаючі темпи розвит
нях відіграє стрімкий розвиток науковотехнічного про ку третинного сектору економіки, проте менш стрімкі
гресу, а також глобальна інформатизація передових (близько +0,1% від ВВП в рік). Тим не менш, темпи роз
країн світової спільноти.
витку первинного сектору поступово зменшуються, а
В останні роки інформаційні технології стрімко роз вторинного — більш менш стабільні на одному рівні.
виваються майже у всьому світі. За останні два десяти
Порівнюючи постсоціалістичні країни (Польща та
ліття, країнилідери змогли добитися великих успіхів в Словаччина) та Україну, можемо побачити, що в усіх
становленні глобальних інформаційних зв'язків. Перед трьох секторах економіки відсутня стабільна динаміка,
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60

% від ВВП

% від ВВП

% від ВВП

показники кожного з них коливаються
і не мають певного зростання чи спадан
ня. Проте, третинний сектор все рівно
50
переважає над сільським господар
ством та промисловістю, що безумов
40
но є позитивною характеристикою.
Дивним також є той факт, що такі
30
провідні країни світу як Китай та Індія
значно поступаються другій досліджу
20
ваній групі країн (Німеччина та Великоб
ританія) та навіть третій (Україна,
10
Польща та Словаччина) у розвитку тре
тинного сектору. Коли в Китаї та Індії
0
виробництво послуг займає близько
50% всього ВВП, то в Німеччині та Бри
2014
2015
2016
2014
2015
2016
танії той самий показник сягає 70—
Китай
Індія
80% від ВВП. В Україні, Польщі та Сло
Сільськогосподарське виробництво Промислове виробництво
ваччині виробництво послуг в середнь
Виробництво послуг
ому становить 60% у структурі ВВП.
Рис. 1. Структура ВВП Китаю та Індії за 2014—2016 рр.
Проведений аналіз статистичних
даних дозволяє зробити висновок, що
90
передові країни ще не відійшли від ма
80
теріальноорієнтованого виробництва,
що в подальшому може відсунути ці
70
країни на другий план. Водночас краї
60
ни, котрі зараз починають орієнтувати
ся на нематеріальне виробництво, тоб
50
то надання послуг, наразі мають всі
40
шанси стати одними з провідних у
світовій економіці.
30
Так, варто відмітити, що саме ІТга
20
лузь у ВВП кожної з досліджуваних країн
10
займає вагому частку, особливо в Індії
(табл. 2). Такі результати здебільшого по
0
в'язані з великим обсягом порівняно де
2014
2015
2016
2014
2015
2016
шевої робочої сили в цій сфері, проте не
Німеччина
Великобританія
завжди дуже якісною. Тому навіть деякі
Сільськогосподарське виробництво
Промислове виробництво
українські компанії наймають низькооп
Виробництво послуг
лачуваних індійських ІТспеціалістів та
Рис. 2. Структура ВВП Німеччини та ВБ за 2014—2016 рр. вже після цього надають їм на території
України якісну технічну освіту.
70
Якщо говорити саме про
експорт послуг і частку ІТпо
60
слуг в ньому, то уваги заслу
говує так само експорт ІТпо
50
слуг в Індії, який займає
більше третини всього екс
40
порту послуг країни. Не гірші
показники має й Україна, в
30
якій частка ІТпослуг у 2016
році займала 17% від загаль
20
ного експорту послуг.
10
Україна має великий по
тенціал і шанс відігравати
0
значну роль в області інфор
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
маційних технологій на сві
товій арені. Для цього Украї
Україна
Польща
Словаччина
на повинна продовжувати
Сільськогосподарське виробництво
Промислове виробництво
вживати заходи щодо виправ
Виробництво послуг
лення незадовільного стано
вища в деяких областях, таких
Рис. 3. Структура ВВП України, Польщі та Словаччини
як скорочення небажаної бю
за 2014—2016 рр.
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Таблиця 2. Порівняльний аналіз розвитку ІТгалузі в країнах світу
Показник
1
1. Обсяги ринку (у
вартісному виразі),
млрд дол.
2. Частка у ВВП
країни, %
3. Частка у
зовнішній торгівлі
(експорту галузі в
загальному
експорті), %
4. Темпи зростання
галузі (за обсягом
ринку), %

2
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015

Світ у
цілому
3
1800
2300
2700
–
−
–
9,5
9,6

Україна
4
1,9
2,5
3
1,4
2,8
3,2
13,4
16,9

Німеччина
5
205,6
176,3
175,23
5,3
5,2
5,1
9,6
10,4

Китай
6
628,8
763,1
728
6
6,9
6,5
9,2
11,3

Країни
Індія
Великобританія
7
8
164,84
132
200,64
210
210,55
208
8,1
4,4
9,5
7,3
9,3
7,9
34,7
3,2
35,3
3,1

Польща
9
3,1
3,5
3,7
0,6
0,7
0,8
8,6
9,8

Словаччина
10
3,6
3,5
3,4
3,6
4
3,8
11
11,1

2016

10

17,3

11,6

12,2

35,8

3,2

10,6

10,7

2014
2015
2016

127,8
117,4

131,6
120

85,8
99,4

121,4
95,4

121,7
104,9

159,1
99,1

112,9
105,7

97,2
97,1

Роки

Джерело: складено та систематизовано авторами на основі [5—7].

рократії, яка завжди була перешкодою на шляху роз
витку ІТ, а також формування реформ та законопроектів
з формування та підтримки інноваційного розвитку краї
ни, якого наразі зовсім не вистачає країні. Також вва
жаємо, що більше зусиль має бути спрямовано на роз
виток інфраструктурного забезпечення, що сприятиме
підвищенню рівня інвестиційної привабливості країни
для закордонних інвесторів.
Країни, що розвиваються, вже мають хорошу опо
ру в області ІТ [8]. Ці країни є не тільки джерелом висо
кокваліфікованої та недорогої вартості робочої сили, а
й величезним джерелом практично неосвоєного ринку.
До таких країн можна віднести і Україну.
Кожного року Міжнародний союз електрозв'язку
складає індекс розвитку інформаційнокомунікаційних
технологій для всіх країн світу [9]. Індекс розвитку інфор
маційнокомунікаційних технологій (ICT Development
Index) — це комбінований показник, що характеризує до
сягнення країн світу з точки зору розвитку інформацій
нокомунікаційних технологій (ІКТ). Індекс розроблений
в 2007 році на основі 11 показників, якими Міжнародний
союз електрозв'язку оперує в своїх оцінках розвитку ІКТ.
Індекс зводить ці показники в єдиний критерій, який по
кликаний порівнювати досягнення країн світу у розвитку
ІКТ та може бути використаний як інструмент для прове
дення порівняльного аналізу на глобальному, регіональ
ному та національному рівнях. Ці показники стосуються
доступу до ІКТ, використання ІКТ, а також навичок, тоб
то практичного знання цих технологій населенням країн,
охоплених дослідженням. Автори методики досліджен
ня підкреслюють, що рівень розвитку ІКТ сьогодні є од
ним з найбільш важливих показників економічного і соці
ального добробуту держави [10].
Проаналізувавши значення даного індексу в дослі
джуваних країнах, бачимо, що позитивна динаміка тор
говельних показників ІТсфери зовсім не впливає на
позитивні показники індексу (табл. 3). Так, однією з пер
ших в цьому рейтингу стоїть Німеччина, яка зайняла
12 місце серед 176 країн світу. Наступною серед дослі
джуваних країн є Словаччина (46 місце), недалеко від
неї розташовується Польща (49 місце). Практично од
накові позиції займають Україна та Китай, які мають 79
та 80 місце відповідно. Останньою за рейтингом з розг
лянутих країн є Індія (134 місце), яка, варто відмітити,
за обсягом експорту ІТпослуг є першою.

Таблиця 3. Індекс розвитку ІКТ 2017 р.
Місце в
рейтингу
5
12
46
49
79
80
134

Країна
Великобританія
Німеччина
Словаччина
Польща
Україна
Китай
Індія

Індекс
8,65
8,39
7,06
6,89
5,62
5,60
3,03

Джерело: складено та систематизовано авторами на ос
нові [10].

Що є першопричиною такої розбіжності в даних?
Здебільшого індекс розвитку ІКТ залежить саме від
рівня доходів населення в країні, адже за статистикою
Міжнародної організації праці [11] країни мають схожу
ситуацію за рівнем середньої заробітної плати (табл. 4).
Таким чином, подальший технологічний розвиток
будьякої країни в першу чергу повинен залежати не від
просування ІТгалузі як окремої частини економіки, а від
поступового розвитку кожного її сектору задля можли
вості пропорційного та стійкого розвитку економіки краї
ни в цілому. Будьяка сфера економіки — це невід'ємний
елемент великого механізму, тому розвиток однієї з них
має спонукати необхідність розвитку інших сфер.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зазначити, що в наш час част
ка нематеріального виробництва тільки починає охоп
лювати світовий ринок, особливо в країнах, що розви
ваються. Відповідно, зазначена тенденція напряму по
в'язана зі стрімкою популяризацією сектору інформа
ційних технологій, який безперечно стане одним з про
відних у майбутньому.
Дослідження показало, що обсяги ІТринку в гро
шовому виразі визначають лідерів саме серед великих
та достатньо розвинутих країн, якот Китай, Індія, Німеч
чина. Аналізуючи країни, що розвиваються, варто
відмітити, що в них зміна частки сектору ІТ у ВВП має
позитивну, постійно зростаючу тенденцію в останні 3
роки, на відміну від розвинутих країн, котрі в 2016 році
почали дещо втрачати свої позиції.
Важливим показником при дослідженні розвитку
країн виступає індекс розвитку інформаційнокомуніка
ційних технологій, який показав, що обсяги ринку чи
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Таблиця 4. Рівень середньої заробітної плати

h tt ps :/ /u k. wikipe dia .o rg /w ik i% D0 %A 1% 
D0 % BF % D0 % B8 % D1 % 8 1 % D0 %BE % D0 % 
Щомісячна середня
Місце в
BA _ % D0 % B A% D1 % 80 % D 0% B0 % D 1% 97 % 
Країна
зарплата в доларах
рейтингу
за ПКС
D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%
13
Німеччина
2720
D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%
31
Польща
1536
D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%8E_%
32
Словаччина
1385
D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%
56
Україна
686
57
Китай
656
D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%
69
Індія
295
D1%8E_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%
Джерело: складено та систематизовано авторами на ос D0%BE%D1%8E

нові [12].

обсяги експорту відіграють не визначальну роль при
визначенні позиції країни в рейтингу економічного роз
витку. Зокрема зазначений індекс свідчить, що більш
розвинутими у секторі ІКТ є ті країни, котрі економічно
та технологічно розвинуті й в інших.
Таким чином, результати проведеного дослідження
підтверджують тезу про те, що розвиток однієї сфери еко
номіки неможливий без втручання в інші сфери, які так чи
інакше пов'язані між собою, тобто необхідною умовою еко
номічного зростання країни є її збалансований розвиток.
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PLANNING AUDIT CHECKING OWN CAPITAL OF ENTERPRISE
У статті розглянуто та охарактеризовано теоретичні аспекти організації і методики виконання
процедур аудиторської перевірки власного капіталу підприємства. Запропоновано на етапі плану#
вання аудиторської перевірки чітко визначити напрями перевірки та аудиторські процедури у про#
цесі перевірки власного капіталу. Доведено, що здійснюючи аудиторську перевірку власного капі#
талу аудитор повинен перевірити: залишки на рахунках бухгалтерського обліку власного капіталу
та інформацію даних в установчих документах та обліковій політиці; операції з формування та змін
зареєстрованого (пайового) капіталу; дотримання обмежень щодо викупу акцій та граничного строку
погашення вилученого та неоплаченого капіталу; операції з капіталом у дооцінках та додатковим
капіталом; операції з резервним капіталом; перевірити операції з прибутком підприємства; веден#
ня бухгалтерського обліку та відповідність даних фінансової звітності даним облікових регістрів у
частині власного капіталу.
The article deals with and describes the theoretical aspects of the organization and methods of carrying
out the procedures for auditing the company's equity capital. It is proposed to clearly identify audit
directions and audit procedures in the process of checking equity at the planning stage of the audit. It is
proved that in carrying out the audit of own capital, the auditor should check: balances in the accounts of
equity capital and information in the constituent documents and accounting policies; operations on
formation and changes of registered (share) capital; observance of restrictions on redemption of shares
and the deadline for repayment of seized and unpaid capital; capital operations in surplus and additional
capital; operations with reserve capital; check operations with profits of the enterprise; accounting and
compliance of the financial statements with the data of accounting registers in terms of equity.

Ключові слова: власний капітал, зареєстрований (пайовий) капітал, статутний капітал, аудит влас
ного капіталу, аудиторська перевірка, планування аудиту, процедури аудиту, аудиторські докази.
Key words: own capital, registered (passenger) capital, statute capital, authentic capital audit, audit check,
planning audit, audit procedures, audit evidence.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Власний капітал є головним джерелом фінансування
діяльності підприємства, виражає корпоративні права учас
ників (засновників). Тому аудит власного капіталу є одним
з найважливіших розділів проведення аудиту, оскільки
власний капітал є гарантією стабільної діяльності підприє
мства, і від правильності ведення його обліку значним чи
ном відображаються майнові відносини власників. Ауди
торська перевірка правильності формування та викорис
тання власного капіталу повинна забезпечити захист інте
ресів власників та сприяти підвищенню фінансової стаб
ільності підприємства.

капіталу підприємства приділяли увагу такі вчені, як:
Г.М. Давидов, О. Ю. Редько, В.О. Шевчук, В.О. Зотов,
Д. Є. Сві дер сь ки й, В. В. Ряд ськ а, Н.С. Шал імов а,
Н. І . До р о ш , О . О . І л ь ч е н к о , М . О . В и н о г р а д о в а ,
І.К. Дрозд, В.В. Немченко, С.П. Лозовицький, Д.С. Ло
зовицька, Б.Ф. Усач, К.О. Утенкова, Н.І. Петренко,
Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос, Н.Л. Шкіря,
Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк та інші. Проте, не
зважаючи на вагомі напрацювання вчених, питання
щодо організації і методики виконання процедур ауди
торської перевірки власного капіталу підприємства ви
магають на подальше вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження організації і методики виконання проце
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблеми організації і методики ви дур аудиторської перевірки власного капіталу підпри
конання процедур аудиторської перевірки власного ємства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Наявність капіталу є умовою створення та розвитку
бізнесу. Підприємство, що здійснює господарську
діяльність, відокремлено від інших, повинно володіти кап
італом. Структура і динаміка власного капіталу є найсут
тєвішими показниками, що визначають фінансовий стан
підприємства.
Структурна перебудова промисловості, відкриття внут
рішнього вітчизняного ринку для зарубіжних товаровироб
ників впливають на структуру власного капіталу акціонер
них товариств. Важливе місце у стратегії акціонерних то
вариств займають формування, використання і управлін
ня власним капіталом. Метою формування капіталу
підприємства є придбання необхідних активів та оптиміза
ція структури капіталу з позицій забезпечення умов ефек
тивного використання [5].
Власний капітал показує частину майна підприємства,
яка фінансується за рахунок коштів власників і власних
засобів підприємства. Самою своєю суттю він є не тільки
основою для створення підприємства, а й стабільністю і
продовженням його господарської діяльності [8].
Відповідно до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінан
сової звітності" власний капітал — частина в активах
підприємства, що залишається після вирахування його зо
бов'язань [3].
Мета аудиту власного капіталу — встановити дос
товірність первинних даних відносно формування та вико
ристання власного капіталу, повноти та своєчасності відоб
раження інформації в первинних та зведених документах,
облікових регістрах, правильність ведення обліку власно
го капіталу відповідно до установчих документів та обліко
вої політики, достовірність відображення стану власного
капіталу у звітності підприємства.
Предметом аудиту власного капіталу є всі господарські
операції, які пов'язані з формуванням власного капіталу,
а також відносини, що виникають при цьому між підприє
мствами, власниками та учасниками.
Об'єктами аудиту власного капіталу є: Наказ про об
лікову політику; номенклатура робочих бухгалтерських
рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку
власного капіталу; порядок створення й використання ре
зервного капіталу; встановлення порядку вибуття й визна
чення розміру належного їм додаткового капіталу; оцінка
внесків й порядок збільшення зареєстрованого (пайово
го) капіталу; порядок розподілу; операції з обліку форму
вання та використання зареєстрованого (пайового) капі
талу, капіталу у дооцінках, додаткового, резервного, ви
лученого, неоплаченого видів капіталу та нерозподілених
прибутків (непокритих) збитків; записи в первинних доку
ментах, регістрах обліку та у звітності.
Одним із основних показників, що характеризує роз
міри та фінансовий стан підприємства — є зареєстрова
ний (пайовий) капітал, а отже найбільша увага при прове
денні аудиту приділяється саме зареєстрований (пайовий)
капіталу. Згідно з законодавством зареєстрований (пайо
вий) капітал формується за рахунок внесків власників (зас
новників) підприємства відповідно установчим документам.
У ході перевірки наявності і форми установчих доку
ментів полягає у встановленні фактичного права підприє
мства на проведення основної та інших видів діяльності,
необхідно встановити:
— наявність статуту та установчого договору;
— наявність свідоцтва про державну реєстрацію;
— предмет діяльності підприємства;
— наявність ліцензії, якщо окремі види діяльності у
відповідності з чинним законодавством підлягають ліцен
зуванню;
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— чи передбачено статутом здійснення зовнішньое
кономічної діяльності;
— органи управління товариством;
— чи має право підприємство створювати на території
даної країни та за кордоном філії та інші структурні підроз
діли, виділені на самостійний баланс;
— організаційноправову форму підприємства;
— хто є засновниками підприємства;
— розмір статутного капіталу та часток кожного за
сновника, які вони повинні внести до статутного капіталу;
— види рахунків, які має право відкривати підприєм
ство в установах банків;
— чи передбачено статутом створення резервного та
інших видів капіталу;
— порядок розподілу прибутку підприємства;
— чи своєчасно вносилися зміни до установчих доку
ментів, якщо такі були [6].
Відповідно до МСА 300 "Планування аудиту" метою
аудитора є спланувати аудит таким чином, щоб він був ви
конаний ефективно.
Встановлюючи загальну стратегію аудиту, аудитор
повинен:
— виявити характеристики завдання, які зазначають
його обсяг;
— встановити звітні цілі завдання для планування часу
аудиту та характеру необхідного повідомлення інформації;
— розглянути чинники, які за професійним судженням
аудитора, є важливими для спрямування зусиль групи з
завдання;
— розглянути результати заходів, що передують зав
данню, та коли були застосовані, чи є знання, отримані
партнером з завдання при виконанні інших завдань для
суб'єкта;
— встановити характер, час та обсяг ресурсів, необх
ідних для виконання завдання [7].
Аудитор повинен розробити план аудиту, який має
включати опис:
— характеру, часу та масштабу запланованих проце
дур оцінки ризику, як визначено МСА 315 "Ідентифікація
та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розу
міння суб'єкта господарювання і його середовища" [4];
— характеру, часу та масштабу запланованих подаль
ших аудиторських процедур на рівні твердження, як виз
начено МСА 330 "Дії аудитора у відповідь на оцінені ризи
ки" [2];
— інших запланованих аудиторських процедур, які
мають бути виконані для відповідності завдання вимогам
МСА.
Планування аудиту — це найважливіший етап пере
вірки для забезпечення того, що завдання виконується
ефективним способом та що аудиторський ризик був зни
жений до прийнятного рівня. Планування не є окремою
стадією аудиторської перевірки, це є постійний та повто
рюваний процес, який з самого початку аудиту до завер
шення поточної аудиторської перевірки.
При плануванні виконання подальших аудиторських
процедур, аудитор повинен:
— розглянути на підставі для даної оцінки ризику сут
тєвого викривлення на рівні твердження для кожного кла
су операцій, залишку на рахунку і розкриття;
— отримати більш переконливі аудиторські докази у
випадку більш високої оцінки ризику [7].
Аудитор повинен розробити та виконати аудиторські
процедури, які відповідають обставинам, з метою отриман
ня достатніх відповідних аудиторських доказів [1].
Процедури аудиту — це всі дії аудитора щодо зби
рання аудиторських доказів. Аудиторські докази для
формування обгрунтованих висновків, на яких базува
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Процедура зовнішніх підтверджень
застосовується не завжди, тому що є
№
Назва етапу
Аудиторські процедури
підприємства, в установчих документах
1
Аудит установчих
Перевірка юридичних основ на право функціонування
та у зареєстрованому (пайовому) капі
документів
економічного суб’єкта відповідно до чинного
талі яких роками не відбувається ніяких
законодавства
змін. У такому випадку підтвердження
2
Аудит формування
Перевірка правильності та своєчасності формування
третіх осіб не має сенсу. Інша справа,
зареєстрованого
зареєстрованого (пайового) капіталу
(пайового) капіталу
коли в установчі документи в періоді,
3
Аудит розрахунків із
Перевірка правильності формування зареєстрованого
що перевіряється були внесені зміни,
засновниками
(пайового) капіталу, розрахунків із засновниками
наприклад, зі збільшенням зареєстро
4
Аудит нерозподілених
Перевірка правомірності наявності та руху
ваного (пайового) капіталу, а для його
прибутків (непокритих
нерозподіленого прибутку; перевірка непокритих
оцінки застосований метод оцінки за
збитків, їх списання, за який рахунок, перевірка
збитків)
розподілу прибутку між власниками (нарахування
справедливою вартістю, дуже висока
дивідендів); відрахування в резервний капітал та інше
ймовірність того, що для підтверджен
використання прибутку в поточному періоді; перевірка
ня правильності проведеної оцінки слід
правильності ведення обліку нерозподілених прибутків
звернутися за підтвердженням до третіх
(непокритих збитків) та відображення у фінансовій
осіб.
звітності
5
Аудит оподаткування при
Перевірка нарахування і сплати податків та інших
Аудитору необхідно перевірити
формуванні
обов’язкових платежів
бухгалтерські записи на рахунках бух
зареєстрованого
галтерського обліку, щоб у звітності
(пайового) капіталу і при
була відображена сума капіталу, яка
розрахунках із
відповідає Статуту. Після державної
засновниками
реєстрації статутний капітал, зафіксо
тиметься аудиторська думка, отримують за рахунок ви ваний у Статуті, відображається за кредитом рахунку 401
конання: а) процедур оцінки ризиків; б) подальших "Статутний капітал" у кореспонденції з рахунком 46 "Нео
аудиторських процедур, що включають: тести заходів плачений капітал". Також розмір статутного капіталу на
внутрішнього контролю та процедури по суті включно початок і кінець року, що відображається у Балансі (Звіт
з детальними тестами та аналітичними процедурами по про фінансовий стан) повинен відповідати сумі по статті
суті.
"Зареєстрований (пайовий) капітал" Звіту про власний ка
Основними процедурами аудиту, що визначені у МСА пітал. Суми за зазначеними рядками повинні збігатися з
500 "Аудиторські докази", є такі: перевірка, спостережен кредитовим сальдо по рахунку 401 "Статутний капітал" за
ня, зовнішнє підтвердження, запит, повторне обчислення, станом на відповідні дати, інформація щодо яких містить
повторне виконання, аналітичні процедури. Методика ви ся у журналі 7.
конання аудиторських процедур полягає в застосуванні
Аудитору також необхідно перевірити чи виникав під
окремих методів і прийомів аудиту самостійно.
час продажу, випуску або анулювання інструментів влас
Спочатку аудитор вивчає:
ного капіталу емісійний дохід, правильність відображення
— організаційноправову форму підприємства;
його на субрахунку 421 "Емісійний дохід" та правильність
— форму власності, яка відображає особливості ци розрахунку.
вільноправового статусу учасників (акціонерів) підприє
Також необхідно перевірити інший капітал, інші вне
мства;
ски, первинні документи, регістри обліку, операції із без
— географічне походження та цивільноправовий ста коштовного отримання підприємством необоротних ак
тус учасників (акціонерів) підприємства;
тивів, які акумулюються на субрахунку 424 "Безоплатно
— величину статутного капіталу підприємстваемітен одержані необоротні активи", інші види додаткового капі
та та його структури за частками в капіталі;
талу, резервний капітал (рахунок 43 "Резервний капітал"),
— наявність великих акціонерів, які мають суттєвий особливо звірити його розмір, зазначений у Головній книзі,
контроль над підприємством.
журнал 7 та відображення у фінансовій звітності у Балансі
Аудитор має ознайомитися з концептуальною основою (Звіті про фінансовий стан), Звіті про власний капітал.
складання фінансової звітності, а також обліковою полі
Аудитор повинен перевірити формування нерозподі
тикою підприємства. Обов'язково аудитор повинен розг леного прибутку. Звірити обороти за рахунком 79 "Фі
лянути питання прийнятності обраної облікової політики нансові результати" за підсумками звітного періоду за ви
підприємства, особливостям його діяльності, а також об дами діяльності та перевірити правильність визначення
раній концептуальній основі складання фінансової фінансового результату. Також необхідно перевірити пра
вильність визначення прибутку відповідно податкового
звітності.
За допомогою такої аудиторської процедури, як пе законодавства України та перевірити дані бухгалтерсько
ревірка (перевірка записів або документів) аудитором по го обліку, порівняти їх.
На підставі рішень учасників (засновників) аудитор
винні бути вивчені установчі документи. Особливо важли
вими є ті розділи установчих документів, де мова йде про перевіряє порядок розподілу прибутку, строки та порядок
формування зареєстрованого (пайового) капіталу, його виплати частки прибутку.
Особливу увагу аудитор приділяє перевірці розподілу
розмір та порядок внесення.
Процедура запиту досить поширена аудиторська про дивідендів. Розмір виплат залежить від частки засновників
цедура, собливу цінність її полягає в отриманні письмових у статутному капіталі. Це рішення фіксують у протоколі.
відповідей. Найбільш часто аудитор "запитує" інформацію, На підставі протоколу керівник підприємства видає наказ
яка пов'язана із нарахуванням дивідендів учасникам, а та про нарахування й виплату дивідендів. Наказ передають
кож можливими змінами та доповненнями установчих до до бухгалтерії, яка має нарахувати дивіденди, виплатити
кументів. Особливої значущості запити і відповіді на них їх засновникам і відобразити ці операції в обліку. Аудитор
набувають у тих випадках, коли інформація про заснов повинен перевірити ці документи, особливо перевірці да
ників відповідно до внутрішніх розпорядчих документів ним бухгалтерського обліку та оподаткуванню дивідендів,
суб'єкта господарювання є конфіденційною.
стосовно податкових зобов'язань.
Таблиця 1. Етапи проведення аудиту власного капіталу
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Процедура повторне обчислення виконується ауди
тором завжди не суцільним методом, а вибірково, то пер
винні документи, облікові регістри перераховують завж
ди.
Процедура повторне виконання проводиться в тому
випадку, коли ведення бухгалтерського обліку автомати
зовано, має сенс застосувати повторне виконання. Ауди
тору слід переконатися в тому, що математичні розрахун
ки не містять помилок.
В основі аналітичних процедур аудиту власного капі
талу лежить дослідження статей (показників) звітності
щодо їх достовірності, яке можливість аудитору оцінити
кожен документ і факт господарського життя, згрупувати
отриману інформацію.
Пропонуємо на етапі планування аудиторської пере
вірки чітко визначити напрями перевірки та аудиторські
процедури у процесі перевірки власного капіталу. Виділи
мо такі основні етапи проведення аудиту власного капіта
лу (табл. 1).
Здійснюючи аудиторську перевірку власного капіталу
аудитор повинен перевірити: залишки на рахунках бухгал
терського обліку власного капіталу та інформацію даних
в установчих документах та обліковій політиці; операції з
формування та змін зареєстрованого (пайового) капіталу;
дотримання обмежень щодо викупу акцій та граничного
строку погашення вилученого та неоплаченого капіталу;
операції з капіталом у дооцінках та додатковим капіталом;
операції з резервним капіталом; перевірити операції з при
бутком підприємства; ведення бухгалтерського обліку та
відповідність даних фінансової звітності даним облікових
регістрів в частині власного капіталу.
У результаті аудиторської перевірки власного капіта
лу, аудитор повинен впевнитися, що:
— формування власного капіталу є законним, правиль
ним, відповідно до чинного законодавства;
— відображення розміру та всіх змін власного капіталу
своєчасне, повне, правильне;
— для своєчасного отримання достовірної інформації
організовано аналітичний облік на рахунках власного ка
піталу, який забезпечує отримання якісної інформації, яка
необхідна для проведення аналізу та змін власного капі
талу підприємства та прийняття управлінських рішень;
— розподіл прибутку є раціональним та правильним
відповідно до чинного законодавства;
— правильне відображення в регістрах обліку і
звітності операцій.
З аналізу цих напрямків випливають наступні завдан
ня аудиторської перевірки: підтвердити юридичні підста
ви на право функціонування економічного суб'єкта;
підтвердити правильність формування зареєстрованого
(пайового) капіталу; підтвердити правильність розрахунків
із засновниками; встановити повноту і своєчасність фор
мування зареєстрованого (пайового) капіталу; встановити
повноту і правильність розрахунків із засновниками;
підтвердити достовірність фінансової звітності у частині:
розміру і структури зареєстрованого (пайового) капіталу,
наявності власних акцій, викуплених в акціонерів, наявності
заборгованості засновникам з виплати доходів.
Запропоновані етапи проведення аудиту допоможуть
провести аудит власного капіталу ефективно.
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IMPROVING THE FUNCTIONING OF DISTRIBUTION CHANNELS THROUGH
THE INTERACTION OF MARKETING AND LOGISTICS COMPONENTS

Процесу організації системи розподілу завжди приділялася значна увага, оскільки від цього
залежить ефективність діяльності підприємства. В статті розглядається питання удосконален#
ня функціонування каналів розподілу за рахунок поєднання маркетингової та логістичної кон#
цепцій. Виділено ключові особливості та визначальні риси кожного підходу. Визначаються ме#
тоди оцінювання діяльності суб'єктів каналу розподілу, а саме: вартісна оцінка та аудит. На при#
кладі підприємства ТОВ "Х", проведено оцінку каналів розподілу методом аудиту та розробле#
но комплекс заходів для налагодження ефективної роботи нульового каналу розподілу про#
дукції.
The process of organization of the distribution system has always been considerable attention,
because the effectiveness of the enterprise depends on it. In this article the issue of improving the
functioning of distribution channels through the combination of marketing and logistics concepts is
considered. The key features and peculiarities of each approach are highlighted. The methods for
evaluating the activity of the entities of the distribution channel, namely cost estimation and audit,
are determined. On the example of LLC "X", an assessment of distribution channels by the method of
audit was conducted and a set of measures was developed for the effective functioning of the zero
channel of distribution of products.

Ключові слова: канали розподілу, види каналів розподілу, маркетинг, логістика, вартісна оцінка, аудит.
Key words: distribution channels, types of distribution channels, marketing, logistics, cost estimation, audit.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки України ри
нок диктує умови переорієнтації підприємств до потреб
споживачів. На сьогоднішній день ринок перенасичений
продуктами, тому кожен виробник змушений вести бо

ротьбу за кожного споживача. За таких умов найважли
вішим питанням є формування ефективної розподільчої
системи відповідно до жорсткого конкурентного сере
довища та мінливих вимог споживачів аби забезпечити
доступність товарів та безперервність процесу поставок.
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На жаль, система розподілу на вітчизняних підприє
мствах перебуває на стадії розвитку, це підкреслює її
неспроможність повноцінно забезпечувати розподіл
продукції відповідно до сучасних тенденцій розвитку
ринку.
Для вирішення цієї проблеми доцільно буде опира
тися на досвід розвинених країн у процесі трансфор
мації каналів розподілу. Для реалізації товарів та по
слуг підприємство має оптимально поєднувати побажан
ня споживачів та власні можливості для отримання мак
симального прибутку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У цій роботі пропонується вдосконалення каналів
розподілу, за рахунок взаємодії таких складових, як:
маркетинг — визначення та задоволення потреб спо
живачів; та логістику — наявність необхідної продукції,
в необхідній якості, в необхідній кількості, в необхідній
час, в необхідне місце, необхідному споживачу з міні
мальними витратами (правило 7R).
Зарубіжні та вітчизняні науковці розглядають питан
ня поєднання маркетингу та логістики для у процесі
розподілу готової продукції, а саме: Г. Багієв, Дж. Болт,
Ф. Котлер, П. Вінкельманн: І. Білоусова, С. Михалевич,
О.Ю. Біленький, Є.В. Крикавський, Т.О. Примак.
У розвинутій ринковій економіці чітко організовані
канали розподілу є запорукою ефективної діяльності
підприємства. Вони дозволяють сформувати тісні кон
такти між виробником та споживачем. Завдяки цьому
утворюється зворотній зв'язок, який дозволяє виявити
потребу та тенденцію розвитку споживчого ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз взаємодії двох складових у
процесі розподілу, розробка заходів для удосконален
ня функціонування каналів розподілу поєднуючи мар
кетингової та логістичної концепцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У нестійких умовах сьогодення, динамічному роз
витку конкуренції та перенасиченості ринку посилюєть
ся важливість питання розподілу. Підприємство має
вдосконалювати свої процеси функціонування аби ста
ти більш гнучким. Це дозволить швидко і ефективно ре
агувати на зміни середовища споживачів, посередників
та конкурентів.
Зараз підприємства відходять від банальної вироб
ничозбутової концепції і зосереджують увагу на обслу
говуванні споживачів, тобто дії спрямовані на створен
ня високоякісного сервісу та надання оптимального
рівня цін. Сьогодні успішність підприємства залежить не
стільки від того, що воно робить, скільки від того, як
воно це робить, тобто запорукою успіху є поєднання
логістики та маркетингу в процесі управління каналами
розподілу, при цьому логістика виступає як інструмент
маркетингу при продажах і просуванні товарів і послуг,
а маркетинг у свою чергу як інструмент реалізації логі
стичної стратегії і тактики [1, с. 215].
Щоб завоювати покупців, оптимізують та полегшу
ють процес купівлі, збільшують кількість точок збуту для
доступності товару та економії часу на пошук, надають
ся різні методи оплати, вдосконалюють упаковку, по
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кращують сервіс обслуговування. Для цього поліпшу
ють зовнішній вигляд товару, полегшують процедуру
його придбання, економлять час покупця, а також ви
користовують найзручніший спосіб продажу товару по
купцям.
У нестабільному та мінливому середовищі, ефектив
но налагодженні канали розподілу надають додаткових
конкурентних переваг виробникам, дозволяють закрі
пити свої позиції на ринку та стати перепоною для вход
ження конкурентів [2, с. 720].
Для початку необхідно розглянути сутність поняття
"канал розподілу". Потрібно зазначити, що вітчизняні
та зарубіжні автори пропонують достатньо схожі ви
значення, проте кожен автор відрізняється своїм суб'єк
тивним баченням та орієнтацією. Так, різні автори трак
тують поняття "канали розподілу" [3]:
1) К. Уотні — міжорганізаційна система, що залу
чена до задач створення продукції і послуги, доступних
для споживачів;
2) Є.П. Голубков — шлях, яким товари рухаються
від виробника до споживача [3];
3) О.О. Комяков — визначене поєднання різних ла
нок і типів посередників, які здійснюють функції і пото
ки розподілу;
4) Ф. Котлер, В.Г. Щербак — сукупність організацій
або окремих осіб, що приймають на себе або допома
гають передати іншому суб'єктові право власності на
конкретний товар або послугу на їх шляху від виробни
ка до споживача;
5) Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала — су
купність незалежних організацій (посередників), які
беруть участь у просуванні товару чи послуги від вироб
ника до споживача, який використовую цей товар для
безпосереднього споживання чи для виробництва інших
товарів [6].
Враховуючи сучасні тенденції розвитку та опираю
чись на вищенаведені поняття, на думку авторів, канал
розподілу — це система ланок, через яку здійснюється
реалізація продукції, шляхом доведення товарів та по
слуг від виробника до кінцевого споживача з метою
швидкого та ефективного реагування на потреби спо
живчого ринку.
Реалізація продукції передбачає використання посе
редників, внаслідок чого формуються канали розподілу.
Використання посередників у сфері розподілу вигідно
передусім для виробників. Вони у цьому разі мають спра
ву з обмеженим колом зацікавлених у реалізації продукції
осіб. Крім того, забезпечується широка доступність то
вару під час спрямування його безпосередньо спожива
чу. За допомогою посередників скорочується кількість
прямих контактів виробника та споживача.
Розрізняють такі види каналів розподілу:
1. Прямі канали (канали нульового рівня) — пов'я
зані з переміщенням товарів і послуг від виробника до
споживача без використання незалежних посередників
і називаються каналами нульового рівня. Вони найчас
тіше використовуються виробниками, які хочуть конт
ролювати всю свою маркетингову програму, прагнуть
до тісного контакту зі споживачами і мають обмежені
цільові ринки;
2. Непрямі канали (одно, дво та трирівневі канали
розподілу) — пов'язані з переміщенням товарів і послуг
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Таблиця 1. Основні дистриб'ютори товарів на ТОВ "Х"
Дистриб’ютор
№1
№2
№3
Власна збутова мережа
Разом

Райони обслуговування
Київ і Київська обл.
Чернігів
Харків
Сміла, Київ, Чернігів

Частка від загального обсягу збуту,%
2014 рік 2015 рік
2016 рік
46
50
56
14
12
9
16
13
7
24
25
28
100
100
100

Джерело: розроблено автором на основі даних підприємства.

від виробника до незалежного учасника руху товару, а
потім до споживача. Вони зазвичай залучають вироб
ників, які, щоб збільшити свої ринки обсяги збуту, згодні
відмовитися від багатьох збутових функцій і витрат і
відповідно від певної частки контролю над каналами
розподілу і контактів із споживачами. Ці канали това
роруху багаторівневі.
Кількість рівнів каналу розподілу визначається ви
дом товару, галузевою належністю, розмірами ринку
тощо.
Важливою умовою ефективного функціонування
каналів розподілу є налагоджена система комунікацій,
яка дозволяє учасникам каналу співпрацювати і вільно
спілкуватися між собою для досягнення спільної мети,
а також інтеграція маркетингу та логістики в сферу по
шуку і досягнення нових можливостей.
Концепції маркетингу і логістики мають економічну
спільність, оскільки їх зв'язок створюється на етапі пла
нування. Сучасна концепція маркетингу виконує функції:
— дослідження ринку і збір інформації;
— розроблення і планування асортименту про
дукції;
— організація товароруху та продажу;
— реклама і стимулювання збуту [3, с. 399].
Сутність концепції логістики полягає в управлінні ма
теріальними, інформаційними, фінансовими та іншими
потоками, яке спрямоване на ефективне використання
потенційних можливостей для вирішення комплексу зав
дань із фізичного переміщення продукції всередині
підприємства та в зовнішньому середовищі з метою за
доволення потреб споживачів у транспортноекспеди
ційних послугах і постачальницькозбутових роботах.
Обидві ці концепції мають орієнтацію на спожива
ча. Завдання розробки товарної та цінової політики,
організації збуту повинні вирішуватися спеціалістами з
логістики та маркетингу спільно. Асортимент, визначе
ний маркетинговою стратегією, може змінити структу
ру логістичних ланцюгів, види транспорту та способи
транспортування. В результаті цього зміниться величи
на логістичних витрат та ціни готової продукції. Взає
модія маркетингу та логістики дозволить у більшій мірі
задовольнити потреби споживачів.
Маркетинг та логістика взаємозалежні та доповню
ють один одного, оскільки мають спільну зону функ
ціонування — фізичний розподіл. Маркетинг викорис
товується для стимулювання збуту товарів, тобто він
відслідковує та визначає попит, що виник і визначає,
який товар потрібний, де, коли, в якій кількості та якої
якості. При цьому логістика забезпечує фізичне просу
вання товару до кінцевого споживача, тобто забезпе
чує доставку потрібного товару з мінімальними витра
тами. Зниження собівартості досягається за рахунок
логістичноорганізованих каналів розподілу. Можна

підсумувати, що маркетинг формує попит, а логістика
його задовольняє, тому правильна організація цих двох
складових дозволить підвищити функціонування каналів
розподілу. Поглиблення інтеграції маркетингу та логі
стики може стати одним з найбільш ефективних шляхів
вдосконалення системи розподілу та збільшення обсягів
продажу [4, с. 198].
Щоб визначити, який саме елемент каналу розпо
ділу потребує уваги, необхідно провести оцінювання ре
зультативності діяльності його суб'єктів, при цьому по
трібно визначити види і частоту оцінювання.
Відомо два методи оцінки діяльності суб'єктів ка
налу розподілу — вартісна оцінка й аудит.
Вартісна оцінка — це щоденний моніторинг діяль
ності учасників каналу, він базується тільки на досягну
тих показниках продажу.
Аудит — це процедура оцінювання діяльності учас
ників каналу, яка зазвичай проводиться один раз на рік
[5, с. 437].
Проведемо оцінку діяльності каналів розподілу ТОВ
"Х", яка знаходиться в м. Сміла і займається виготов
ленням спецформи.
ТОВ "Х" реалізовує товари, використовуючи метод
змішаного формування збутової мережі. Тобто воно
може самостійно реалізовувати товари за допомогою
власної збутової мережі, застосовуючи нульовий канал
розподілу, і через посередників — однорівневий канал
розподілу.
ТОВ "Х" реалізує свою продукцію переважно в
Київській області та містах Київ, Сміла, Чернігів та
Харків. Продукція підприємства розподіляється безпо
середньо відразу до кінцевого споживача, або через ди
стриб'ютора.
Розглянемо основних дистриб'юторів підприємства
в таблиці 1.
Як ми можемо побачити з наведеної таблиці, що
основну частку від загального обсягу збуту займає дис
триб'ютор №1 в 2014 році складає 46%, а в 2016 році
частка зросла на 10% і становить 56%. Тобто дистри
б'ютор № 1 збуває половину всього обсягу збуту.
Власна збутова мережа також має тенденцію зро
стання. В 2014 році через власну збутову мережу реа
лізовувалось 24% готової продукції, а в 2016 році час
тка зросла до 28%, тобто порівняно з 2015 роком част
ка обсягу збуту на 3% зросла.
Далі потрібно провести аудит існуючої системи ка
налів розподілу ТОВ "Х", щоб мати змогу визначити:
наскільки використовувана стратегія розподілу відпо
відає цільовій аудиторії і категорії товару, який реалі
зовується; наскільки оптимально використовуються ка
нали; чи дозволяють вони донести цінність продавано
го товару до цільового сегмента з найменшими витра
тами.
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Таблиця 2. Критерії для оцінки каналів розподілу ТОВ "Х"
Критерій
1. Термін поставки
2. Надійність поставки
3. Точність виконання
замовлень
4. Доступність
інформації
5. Брак ушкоджень
6. Процедура
налагоджування
ділових відносин
7. Обслуговування

Суть критерію
Час з моменту замовлення до моменту його виконання, тобто
отримання замовлених товарів покупцем
Здатність підтримувати необхідні запаси товарів для швидкого і
повного задоволення потреб споживачів
Міра відповідності отриманого споживачем замовлення умовам угод,
специфікацій тощо
Здатність створити і зробити доступною для споживача інформацію
стосовно наявності товару, умов і стану виконання замовлень
Відповідність фізичного стану товарів, які доставлені споживачу,
чинним стандартам
Зручність процедур замовлень, повернення товарів, оформлення
кредитів, платіжних документів тощо
Наявність системи надання відповідних послуг споживачам
(централізована доставка, упаковка, комплектування партій товарів,
інформування тощо

Джерело: розроблено авторами.

Аудит системи каналів розподілу дозволить вияви
Оцінювання системи розподілу підприємства повин
ти ефективність функціонування каналів розподілу та но відбуватися у взаємодії з відповідними критеріями
рівень відповідності цілям підприємства. На основі цьо на основі яких можна здійснювати оцінку ефективності
го, можна визначити слабкі місця та розробити заходи функціонування каналів розподілу.
для уникнення можливих загроз або для вдосконален
Для цього виберемо ряд показників, за якими ми
ня процесу розподілу.
будемо проводити оцінку каналів розподілу (табл. 2).
Аудит системи каналів розподілу включає в себе три Кожен виробник сам обирає критерії, на основі пріори
етапи:
тетності та відповідно до очікуваних результатів проце
1. Оцінку стратегії розподілу, визначення оптималь су аудиту.
ної довжини каналів.
Для цих критеріїв розробимо систему оцінювання,
2. Оцінку типу системи каналів розподілу.
яка б визначала ступінь вираження. Система складаєть
3. Оцінку безпосередніх учасників каналу [9].
ся з 5ти бальної шкали, при цьому: 1 бал — мінімальна
У кожного з каналів є свої переваги і недоліки. Для оцінка, 5 балів — максимальна.
полегшення процесу вибору можна скористатися мето
Також в систему входить ваговий коефіцієнт, який
дом рейтингової оцінки.
визначається для кожного критерію окремо на обнові
Таблиця 3. Вибір оптимального каналу розподілу ТОВ "Х"
Критерії

Оцінка
Вага
Сумарний бал
Оцінка
Вага
Сумарний бал
Оцінка
Вага
Сумарний бал
Оцінка
Вага
Сумарний бал
Оцінка
Вага
Сумарний бал
Оцінка
Вага
Сумарний бал
Оцінка
Вага
Сумарний бал
Підсумковий
сумарний бал

Канал
Канал
Канал
розподілу
розподілу
розподілу
№1
№2
№3
1. Термін поставки
4
5
4
0,15
0,6
0,75
0,6
2. Надійність поставки
4
5
4
0,2
0,8
1
0,8
3. Точність виконання замовлень
5
4
4
0,13
0,65
0,52
0,52
4. Доступність інформації
4
3
3
0,1
0,4
0,3
0,3
5. Брак ушкоджень
5
4
4
0,18
0,9
0,72
0,72
6. Процедура налагоджування ділових відносин
3
5
5
0,12
0,36
0,6
0,6
7. Обслуговування
3
4
4
0,12
0,36
0,48
0,48
4,07
4,37
4,02

Власна
збутова
мережа
3
0,45
3
0,6
4
0,52
5
0,5
4
0,72
4
0,48
5
0,6
3,87

Джерело: розроблено авторами на основі даних підприємства.
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пріоритетності та стратегічного напряму розвитку під
приємства.
Далі по кожному каналу визначається підсумковий
сумарний бал, котрий показує на скільки функціонуван
ня конкретного каналу розподілу відповідає потребам
підприємства. Це дає чітке бачення пріоритетності роз
витку того чи іншого каналу.
На основі вищезазначених критеріїв, проводимо
оцінку каналів розподілу ТОВ "Х" (табл. 3), з метою виз
начення найбільш та найменш ефективного.
У таблиці 3 можемо побачити, що найбільш ефек
тивним каналом розподілу є канал № 2 — підсумковий
бал 4,37. Найменш ефективним є канал розподілу № 4
— підсумковий бал 3,87, тобто використання власної
збутової мережі. Це пояснюється тим, що підприємство
намагається власними силами охопити всі райони об
слуговування, що призводить до ускладнення органі
зації збутової діяльності.
Провівши аналіз логістичної діяльності ТОВ "Х"
було виявлено неефективну організацію логістич
них каналів розподілу, а саме власної збутової ме
режі.
Нульовий канал розподілу вимагає вдосконалення,
а саме розробки нової концепції роботи, тому необхід
но розробити комплексну програму оптимізації проце
су функціонування власної збутової мережі.
Підприємству пропонується ряд заходів для нала
годження ефективної роботи нульового каналу розпо
ділу продукції:
— зменшити географічні масштаби обслуговуван
ня власними силами, тобто зосередити свою діяльність
у Черкаській області, а саме в м. Сміла. Це дасть мож
ливість більш повноцінно та ефективно проводити роз
подільчу діяльність у цьому регіоні, ефективніше ана
лізувати та в повній мірі забезпечувати потреби спо
живачів, знизити транспортні витрати, це дасть мож
ливість більш якісно проводити аналіз ринку, прово
дити контроль своєї діяльності, отримувати необхідну
звітність.
— вдосконалити маркетингові заходи для розши
рення каналів розподілу продукції в м. Сміла, тобто
брати участь у виставках, розповсюдити буклети з влас
ною продукцією по медичних та навчальних закладах,
пекарнях, кафе, ресторанах, аптеках та інших закладах,
яким необхідний спецодяг;
— проводити періодичне навчання та підвищення
кваліфікації свого персоналу, аби вони могли йти в ногу
з часом, бути в курсі щодо різних нововведень в логі
стиці розподілу.
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ВИСНОВКИ
У статті проаналізовано процес удосконалення
функціонування каналів розподілу за рахунок по
єднання концепцій маркетингу та логістики. Було
розроблено заходи для налагодження ефективної
роботи нульового каналу розподілу продукції. От
римані результати дають змогу підвищити ефек
тивність роботи підприємстввиробників. У подаль
шому слід розглядати це питання на прикладі конк
ретного рівня каналу розподілу, аби детальніше роз
глянути взаємодію маркетингової та логістичної
складової.

65

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 349: 657

В. С. Адамовська,
к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління
та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг
І. І. Сідорова,
магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
V. Adamovska,
PhD, assoc. prof., department of Accounting, Taxation and Public Management and Administration,
SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih
I. Sidorova,
Master's student, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

PENSION LEGISLATION REFORM

У статті досліджено зміни, які відбулися в Україні після прийняття Закону України "Про вне#
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" та впровадження
пенсійної реформи. Проведено порівняння пенсійного забезпечення України до та після про#
ведення пенсійної реформи. Здійснено порівняльну характеристику відгуків різних науковців
стосовно пенсійної реформи та необхідності її впровадження в Україні. Визначено наслідки
впровадження такої реформи для громадян України. Висловлено власне бачення стосовно про#
ведення пенсійної реформи. Визначено переваги та недоліки змін у пенсійному законодавстві.
В цілому проведенні зміни направлені на покращення добробуту громадян, які зараз вже на
пенсії, та мають деякі невизначеності для майбутніх пенсіонерів.
The article studies changes that have occurred in Ukraine since adoption of the Law of Ukraine
"On Introducing Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Increasing Pensions" and
pension reform implementation, compares and contrasts pension support in Ukraine before and after
the pension reform, analyses scholars' opinions on the pension reform and necessity of its
implementation in Ukraine. There are also determined consequences of the reform adoption for
Ukrainian citizens and advantages and disadvantages of the pension legislation changes. The article
presents the authors' own vision of the reform implementation as well as concludes that the changes
implemented are for the benefit of the current pensioners but possess uncertainties about future
pensioners.
Ключові слова: пенсійна реформа, пенсійна система, солідарна система, накопичувальна система, пен
сійне забезпечення, страховий стаж.
Key words: pension reform, pension system, payasyougo system, financial defined contribution system,
pension support, pensionable service.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
В Україні давно назріла пенсійна реформа. Багато
часу триває обговорення основних змін, яких має заз
нати сучасне пенсійне забезпечення. І от довгоочікувані
перетворення втілилися в життя із прийняттям восени
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2017 року Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій"
від 03.10.2017 № 2148VIII (далі — Закон № 2148).
03.10.2017 Верховна Рада України прийняла в дру
гому читанні та в цілому Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підви
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика основних положень у сфері пенсійного забезпечення
до та після впровадження пенсійної реформи
№
з/п
1
1

2

До реформи

Після реформи

2
Право на пенсію за віком мали: чоловіки та жінки після
досягнення ними 60 років за стажу роботи не менше 15 років.
Для жінок було поетапне «м’яке» підвищення пенсійного
віку: починаючи з 55 років для жінок, народжених до 30
вересня 1956 року, і щорічно на півроку вік збільшувався до
60 років для жінок, народжених після 1 квітня 1961 року.
Розмір пенсії залежав від тривалості стажу та розміру
заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески
Для обчислення пенсії для кожного пенсіонера визначався
індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (залежно від
кількості місяців страхового стажу) та коефіцієнт заробітної
плати, який визначався шляхом ділення фактичної заробітної
плати застрахованої особи на середню заробітну плату в
Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.
Раніше, починаючи з 01.01.2004 року до страхового стажу
зараховувалися періоди, за які до Пенсійного фонду
сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок [4]

3

Призначення пенсій за вислугу років мали працівники освіти,
сфери охорони здоров'я, соціального захисту та інших
категорій

4

Сума мінімальної пенсії до прийняття пенсійної реформи
становила 1312 грн

5

15 % зниження пенсії для працюючих пенсіонерів

щення пенсій" (законопроект № 6614), який: удоскона
лює солідарну систему пенсійного страхування,
звільнює її від невластивих видатків; диференціює роз
міри пенсій залежно від набутого страхового стажу та
отриманого заробітку; впроваджує єдині підходи до
обчислення пенсій [1].
Запровадження даної реформи викликало низку
запитань серед населення: Як саме працюватиме рефор
ма в реальному житті?; Наскільки зростуть пенсії?;
Скільки років потрібно працювати, щоб її отримати? Ці
та інші питання пропоную розглянути більш детально.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Пенсійне забезпечення та правовідносини у цій
сфері були об'єктом наукових пошуків таких українсь
ких учених, як: Н.Б. Болотіна, Н.М. Хуторян, П.Д. Пили
пенко, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Г.І. Чанишева,
В.М. Андріїв, О.В. Москаленко, С.М. Синчук, С.В. Виш
новецька, О.В. Тищенко, М.І. Боднарук, М.І. Сирота та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є порівняння системи пенсійного за
безпечення до та після реформування в Україні, а та
кож дослідження змін, які відбулися після пенсійного
реформування.

3
Відповідно до запропонованої урядом реформи, пенсійний вік
залишається на рівні 60 років для людей, які матимуть
страховий стаж 25 років

Розмір пенсії рахуватиметься без огляду на статус та місце
роботи. Відбуватиметься це з трьох показників
1. Середня заробітна плата в Україні за три роки.
2. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення
розміру отримуваної зарплати та середньої зарплати, з якої
сплачувалися внески). Про нього можна дізнатися у
Пенсійному фонді.
3. Коефіцієнт страхового стажу. Він визначається як добуток
стажу роботи особи та величини оцінки одного року страхового
стажу. Нині ця величина оцінки одного року страхового стажу
дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року зменшиться до одиниці [6].
Мінімальний страховий стаж збільшуватиметься на один рік
протягом 10 років, поки не складе 35 років у 2028 році.
У 63 роки на пенсію можуть виходити ті особи, які мають
15 років страхового стажу на 1 січня 2018 року.
З 2018 року в 65 років вийти на пенсію зможуть ті особи, які на
1 січня 2019 року матимуть від 15 до 16 років страхового
стажу. Особам без страхового стажу в 15 років, призначать
державну соціальну допомогу в 65 років
Пенсії за вислугу років ліквідують, залишивши пільговий вихід
на пенсію тільки для деяких категорій населення:
- працівників зі шкідливими і важкими умовами праці;
- людей з інвалідністю,
- матерів, які виховали п’ятьох дітей;
- інвалідів з дитинства (в 50 років);
- військових – учасників бойових дій (55 років при 25 роках
стажу)
Після прийняття пенсійної реформи Верховною Радою
мінімальна гарантована пенсія в Україні підвищиться на 11% і
складе 1452 грн
З жовтня 2017 року уряд пропонує скасувати 15-відсоткове
зниження пенсій працюючим пенсіонерам

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З прийняттям законів України "Про загальнообо
в'язкове державне пенсійне страхування" [2] і "Про не
державне пенсійне забезпечення" [3] в Україні було
впроваджено трирівневу пенсійну систему:
Перший рівень — солідарна система загальнообо
в'язкового державного пенсійного страхування (далі —
солідарна система), що базується на засадах солідар
ності і субсидування та здійснення виплати пенсій і на
дання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного
фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Зако
ном.
Другий рівень — накопичувальна система загаль
нообов'язкового державного пенсійного страхуван
ня (далі — накопичувальна система пенсійного стра
хування), що базується на засадах накопичення
коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді
або у відповідних недержавних пенсійних фондах —
суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпе
чення та здійснення фінансування витрат на оплату
договорів страхування довічних пенсій і одноразових
виплат на умовах та в порядку, передбачених зако
ном.
Третій рівень — система недержавного пенсійного
забезпечення, що базується на засадах добровільної
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участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у форму
ванні пенсійних накопичень з метою отримання грома
дянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, перед
бачених законодавством про недержавне пенсійне за
безпечення.
У Міністерстві соціальної політики України зазна
чають, що основні засади пропонованої пенсійної ре
форми це:
— реформування системи оплати праці та соціаль
нотрудових відносин;
— виведення з "тіні" заробітних плат та робочих
місць, у тому числі через посилення мотивації сплачу
вати внески до пенсійного страхування;
— запровадження принципів соціальної справедли
вості у нарахуванні пенсійних виплат — у залежності від
тривалості трудового стажу та заробітку;
— розширення охоплення пенсійним страхуванням
зайнятого населення.
Порівняння системи пенсійного забезпечення наве
дено в таблиці 1.
Також серед основних положень Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук
раїни щодо підвищення пенсій" від 03.10.2017 можна
виділите наступне [7]:
Збільшиться максимальна сума, з якої сплачується
єдиний соціальний внесок (ЄСВ), до 15 мінімальних за
робітних плат (48 тис. грн). Розмір ставки ЄСВ не змі
ниться.
До страхового стажу входитиме:
— підприємницька діяльність за спрощеною систе
мою оподаткування за період з 1 січня 1998 року по 30
червня 2000 року (потрібно підтвердження у вигляді
довідки про реєстрацію);
— підприємницька діяльність за спрощеною систе
мою оподаткування з 1 липня 2000 року по 31 грудня
2017 року включно, за умови сплати страхових внесків,
не залежно від їх розміру;
— військова служба до 31 грудня 2017 року включ
но;
— відпустка у зв'язку з вагітністю в період з 1 січня
2004 року до 30 червня 2013 року включно;
— відпустка для догляду за дитиною до досягнен
ня нею 6річного віку з 1 січня 2004 року до моменту
введення сплати страхових внесків за жінок, які пере
бувають у відпустці з догляду за дитиною до досягнен
ня нею 3річного віку;
— навчання у вищих навчальних закладах за ден
ною формою навчання на умовах державного замов
лення, а також навчання в аспірантурі й докторан
турі з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2017 року включ
но.
На нашу думку, впровадження такого критерію є
дещо дискримінаційним. Наприклад, якщо студент
4 роки (01.09.2012 — 31.06.2016 рр.) навчався за денною
формою навчання, але на контракті. А з (01.09.2016 —
31.01.2018 рр.) навчався на денній формі навчання, на
умові державного замовлення. То в страховий стаж вра
хується тільки лише навчання за денною формою на
вчання на умовах державного замовлення.
Для працівників, які до 1 липня 2000 року працюва
ли на приватних підприємствах, для підтвердження роз
міру зарплати необхідно буде подавати до Пенсійного
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фонду відповіднідовідки з місця роботи із відомостями
про заробітну плату.
За розрахунками Мінсоцполітики, у результаті осу
часнення підвищаться пенсії 5,6 мільйонам українців,
тобто майже половині із 11,9 мільйона пенсіонерів. По
над тисячу гривень отримають 1,1 мільйона пенсіонерів,
від 900 до 1000 — 487 тисяч осіб, від 700 до 800 гри
вень — 460 тисяч. Решті (а це понад 3,5 млн) пенсію
підвищать на суму від 50 до 700 гривень [8].
Координатор групи "Пенсійна реформа", громадсь
кої організації "Нова країна", голова бюджетного ко
мітету громадської ради при міністерстві фінансів Тарас
Козак про пенсійну реформу говорить наступне: "Хоча
уряд говорить про суттєве підвищення пенсій на 200 грн,
300 грн, 500 грн, 800 грн з 1 жовтня. На жаль, це все
таки разове підвищення. І нібито у держави є кошти на
цей та наступний рік, автоматичне підвищення пенсій
буде в наступні роки. На думку автора, проблема поля
гає у тому, що залишаються лише виплати з одного пенс
ійного фонду, який є надзвичайно дефіцитним. Через
недостатню кількість людей, які платять, погану демог
рафію, кількість людей, які входять до працездатного
віку зменшується, а кількість людей, які виходять на
пенсію збільшуватиметься. Уряд не може в таких умо
вах зробити великі пенсії, але може зробити значно
більше.
Автор підтримує намагання уряду реформувати пен
сійну систему, також говорить про те, що це потрібно
було зробити давно. Ще з ухваленням закону у 2003 р.,
яким регламентовано трьохрівневу пенсійну систему.
Також він говорить, що складно назвати "пенсійну ре
форму" реформою. Оскільки підняття пенсій — це не
реформа, тому що уряд повинен був зробити це рані
ше.
Також окрему увагу приділено солідарній системі,
яка зараз діє в Україні. Накопичувальній системі, коли
кожен українець матимете індивідуальний пенсійний
рахунок, на якому будуть лежати живі кошти, які будуть
інвестуватися в економіку, та який не буде залежати від
держави .
Добровільна система — говорить про те що кож
на людина має право накопичувати собі пенсії на ра
хунку, відмовившись від споживання коштів сьогодні,
і споживати їх по виходу на пенсію Дуже мало людей,
які готові відкласти ці кошти, не користуватися ними.
Автор зазначає, що зараз в Україні відкладати кошти
на цю систему після сплати податків фактично немає
сенсу.
Також координатор групи "Пенсійна реформа" за
значає, що зміни введені реформою є позитивними для
тих, хто зараз на пенсії, а майбутні пенсіонери отриму
ватимуть пенсії менші, ніж би отримували без її впро
вадження. За наявності інфляції, пенсії залишалась на
тому ж рівні що і були. Адже з 2012 року індексувалася
лише мінімальна пенсія. Тобто уряд індексуватиме пенсії
для тих, хто зараз уже отримує пенсії.
Автор зазначає, що майбутні пенсіонери будуть ви
ходити на пенсію пізніше, а саме в 63—65 років, тому
що не матимуть необхідної кількості страхового ста
жу.
Процитуємо заступника міністра соціальної політи
ки України Миколу Шамбіра, який говорить: "Ми завж
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ди звикли, що пенсії — це те, — що даровано держа
вою, але це не так. Людина сама заробляє собі пен
сію. Про пенсію треба думати з першого дня роботи.
Пенсія нараховується від легальної заробітної плати.
Відповідно, якщо людина отримує нелегальну заробі
тну плату, вона при виході на пенсію повинна винити
лише себе".
Вважаємо, що впровадження даної реформи несе
за собою як позитивні, так і негативні наслідки. З одно
го боку, уряд поступово хоче перейти до другого рівня,
а саме — від солідарної пенсійної системи до накопи
чувальної. З іншого боку, такі трансформації можуть
привести до того,що інтереси населення будуть врахо
вані не в повному обсязі. При цьому залишається вели
ка кількість відкритих питань. Після введення в дію пен
сійної реформи з кожним роком буде збільшуватися
страховий стаж, а саме в 2028 році для того, щоб піти
на пенсію, потрібно буде мати 35 років страхового ста
жу. Майже 55% населення по досягненню ними пенсій
ного віку буде виведено за рамки пенсійної системи та
буде претендувати на соціальну допомогу по досягнен
ню ними 65 років. Виходячи з цього громадяни, які пра
цювали на державу, не матимуть забезпеченої старості
та будуть бідувати. Оскільки навіть, якщо людина мати
ме необхідну кількість страхового стажу, прив'язка до
нарахування пенсії йде від сум отримуваної заробітної
плати.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Як наслідок, громадяни України поступово перей
дуть до другого рівня, а саме накопичувальної пенсій
ної системи. Виходячи з вищенаведених змін, які несе
за собою пенсійна реформа можна сказати, що моло
дому поколінню вже зараз потрібно замислитися про
забезпечення себе в майбутньому, змінити свої погля
ди людям, які працюють нелегально, чи нелегально по
казують рівень своєї заробітної плати; цікавитися сума
ми страхових внесків, які сплачуються до пенсійного
фонду.
Оцінку ефективності впровадження даних змін мож
на буде надати через деякий час, коли стабілізується і
проясниться ситуація з тими майбутніми пенсіонерами,
які підпадають під негативний вплив даної реформи.
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THE IMPROVEMENT OF ECONOMIC SAFETY FUNCTIONS AND TASKS AT ENTERPRISES
У роботі запропоновано визначення функцій забезпечення зовнішньої та внутрішньої еконо#
мічної безпеки підприємства. Подано функції забезпечення зовнішньої економічної безпеки
підприємства: захисну, інформаційну, антикризову, сприяння, стабілізаційну, адаптивну. Оха#
рактеризовано функції забезпечення внутрішньої економічної безпеки підприємства, а саме:
захисну, інформаційну, антикризову, сприяння, стабілізаційну (або рівноважну), адаптивну,
ресурсозабезпечуючу (або ощадну), нормативну, інструктивну. До кожної функції розроблено
завдання забезпечення зовнішньої та внутрішньої економічної безпеки підприємства. Обгрун#
тована мета забезпечення зовнішньої та внутрішньої економічної безпеки підприємств.
In the work defined the functions of providing external and internal economic security of the
enterprise. There proposed functions of providing the external economic security of the enterprise:
protective, informational, anti#crisis, promotion, stabilization, adaptive. In the article also proposed
functions of providing the internal economic security of the enterprise: protective, information, anti#
crisis, promotion, stabilization (or equilibrium), adaptive, resource#providing (or saving), normative,
instructional. For the each function developed the task of providing external and internal economic
security of the enterprise. There also substantiated the purpose of providing external and internal
economic safety of enterprises.
Ключові слова: функції, завдання, забезпечення, зовнішня економічна безпека підприємства, зовнішня
економічна безпека підприємства.
Key words: functions, tasks, management, external economic security of the enterprise, internal economic
safety of the enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сутність економічної безпеки підприємства можна
розкрити через її функції. Економічна безпека підприє
мства є складною багаторівневою системою гармоній
ної взаємодії всіх її елементів, оскільки її стан мінли
вий, то вона повинна грунтуватись на науковій концепції,
а для цього потрібно дослідити ступінь її захисту від
внутрішніх та зовнішніх загроз, що можливо тільки че
рез виконання функцій економічної безпеки підприєм
ства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Забезпечення фінансової безпеки промислового під
приємства досліджували такі науковці: Васильців Т.Г.,
Вівчар О.І., Горячева К.С., Єрмошенко М.М., Картузов Є.П.,
Климчук С.В., Ліпкан В.А., Пігуль Н.Г., Покропивний С.Ф.,
Радзівіло І.В., Сметанюк О.А., Філиппова С.В., Халіна О.В.,
Хоменко О.А., Черемушкин А.В., Шликов В.В., Штанг
рет А.М. Однак функції та завдання забезпечення еко
номічної безпеки підприємств у працях вчених висвіт
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лено недостатньо, немає одностайної точки зору на їх
зміст та перелік.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Удосконалити функції та завдання забезпечення
економічної безпеки підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
"Тлумачний словник сучасної української мови" за
редакцією І.М. Забіяки визначає "функцію" як явище,
що залежить від іншого, основного явища і є формою
його вияву, здійснення [1, с. 475]. Великий тлумачний
словник сучасної української мови за редакцією В.Т. Бу
сел стверджує, що функцією є явище, яке залежить від
іншого явища, є формою його виявлення і змінюється
відповідно до його змін; робота кого, чогонебудь,
обов'язок, коло діяльності когось, чогось [2]. Тому, на
нашу думку, функцією економічної безпеки підприєм
ства є виконання суб'єктами економічної безпеки
підприємства своїх професійних обов'язків, пов'язаних
з виявленням, нейтралізацією та захистом від зовнішніх
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та внутрішніх загроз. Оскільки у процесі свого функці
онування промислове підприємство вступає у економічні
відносини із зовнішніми та внутрішніми суб'єктами, а
також на його економічну безпеку впливають зовнішні
та внутрішні загрози, пропонуємо виділити окремо
функції зовнішньої та внутрішньої економічної безпеки
підприємства.
Функціями забезпечення зовнішньої економічної
безпеки підприємства є виконання суб'єктами своїх про
фесійних обов'язків, пов'язаних із забезпеченням по
треб економічної безпеки підприємства при функціону
ванні у зовнішньому середовищі, тому виділяємо такі
функції:
— захисна — уникнення негативного впливу зов
нішніх загроз на економічну безпеку підприємства;
— інформаційна — забезпечення необхідною
інформацією про зовнішні загрози економічній безпеці
підприємства;
— антикризова — забезпечення антикризовими за
ходами операційної, економічної та інвестиційної діяль
ності підприємства для попередження та усунення
зовнішніх загроз економічній безпеці підприємства;
— сприяння — забезпечення урахування фінансо
вих інтересів підприємства при взаємодії із зовнішніми
суб'єктами для попередження негативного впливу на
економічну безпеку підприємства;
— стабілізаційна (або рівноважна) — ведення опе
раційної, економічної та інвестиційної діяльності підпри
ємства, на підставі розробленої економічної стратегії,
для нівелювання впливу загроз зовнішнього середови
ща на економічну безпеку підприємства;
— адаптивна — пристосування операційної, еконо
мічної та інвестиційної діяльності підприємства та його
персоналу до впливу зовнішніх загроз на економічну
безпеку підприємства.
Метою забезпечення зовнішньої економічної без
пеки підприємств є забезпечення економічної безпеки
об'єктів підприємств його суб'єктами за допомогою ін
струментів і методів та базових принципів для подолан
ня загроз та негативних впливів зовнішнього середови
ща.
Для досягнення мети забезпечення зовнішньої еко
номічної безпеки підприємств можна виділити завдан
ня, які потрібно виконати:
— захист фінансових інтересів підприємства у про
цесі здійснення фінансових відносин із його зовнішні
ми суб'єктами; протистояння реальним та потенційним
загрозам, які існують у зовнішньому середовищі, при
здійсненні операційної, економічної та інвестиційної
діяльності; взаємодія з правоохоронними органами з пи
тань запобігання рейдерству, грінмейлу, кардингу та
протидія іншим незаконним посяганням на власність
підприємства; організація умов для безпечної роботи
співробітників підприємства при співпраці з зовнішніми
суб'єктами; захист від несанкціонованого доступу та
припинення розповсюдження конфіденційної, комерцій
ної, економічної інформації; обмеження зовнішнього
доступу, забезпечення недоторканності та охорона
цілісності майна, фінансових та інформаційних ресурсів
і збереження майнових прав власника;
— моніторинг, збір, систематизація та обробка всіх
видів інформації про діяльність контрагентів, яка може

спричинити загрозу економічній безпеці підприємства, у
процесі здійснення операційної, економічної та інвести
ційної діяльності підприємства та неналежного виконан
ня зовнішніми суб'єктами своїх договірних зобов'язань;
— своєчасне виявлення, попередження, запобіган
ня, нейтралізація, усунення, локалізація реальних та по
тенційних загроз фінансовим інтересам підприємства,
які існують або можуть виникнути у зовнішньому сере
довищі у процесі взаємодії з зовнішніми суб'єктами; зни
ження можливості виникнення ризиків та своєчасне ви
явлення порушень у процесі здійснення операційної,
економічної та інвестиційної діяльності при взаємодії з
зовнішніми суб'єктами; виявлення можливих небезпек
при укладанні договорів з контрагентами та виконанні
ними договірних зобов'язань; оперативне реагування на
загрози, які виникають у зовнішньому середовищі, для
мінімізації або уникнення шкоди;
— лобіювання комерційних та фінансових інтересів
підприємства при укладанні договорів з контрагентами
та виконанні ними своїх договірних зобов'язань; спри
яння урахуванню фінансових інтересів підприємства при
внесенні змін до законодавчих актів або залученні інве
стицій для захисту від негативного впливу та підвищен
ня ефективної його діяльності;
— здатність розробляти й проводити стратегію у
зовнішньому середовищі для підтримки стабільного
фінансового стану підприємства; забезпечення стабіль
ності функціонування та розвитку операційної, еконо
мічної та інвестиційної діяльності підприємства в умо
вах коливання нестійкого зовнішнього середовища;
— адаптація системи функціонування підприємства
до мінливих умов зовнішнього середовища з метою ви
користання нових технологій та захисту підприємства
від виявлених загроз; швидке реагування на появу не
безпек та гнучка зміна тактики ведення бізнесу.
Функціями забезпечення внутрішньої економічної
безпеки підприємства є виконання суб'єктами своїх про
фесійних обов'язків, пов'язаних із забезпеченням по
треб економічної безпеки підприємства при функціону
ванні у внутрішньому середовищі, а саме:
— захисна — забезпечення захисту економічної
безпеки підприємства від внутрішніх загроз;
— інформаційна — забезпечення необхідною
інформацією керівництва про внутрішні загрози еконо
мічної безпеки підприємства;
— антикризова — забезпечення антикризовими за
ходами операційної, економічної та інвестиційної діяль
ності підприємства для попередження та усунення внут
рішніх загроз економічній безпеці підприємства;
— сприяння — забезпечення урахування фінансо
вих інтересів підприємства при взаємодії із внутрішні
ми суб'єктами для попередження негативного впливу на
економічну безпеку підприємства;
— стабілізаційна (або рівноважна) ведення опера
ційної, економічної та інвестиційної діяльності підприє
мства, на підставі розробленої економічної стратегії,
для нівелювання впливу загроз внутрішнього середо
вища на економічну безпеку підприємства;
— адаптивна — пристосування операційної, еконо
мічної та інвестиційної діяльності підприємства та його
персоналу до впливу внутрішніх загроз на економічну
безпеку підприємства;
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— ресурсозабезпечувальна (або ощадна) — забез
печення фінансовими ресурсами операційної, економі
чної та інвестиційної діяльності підприємства та його
економічної безпеки;
— нормативна — забезпечення внутрішніми норма
тивними стандартами внутрішніх суб'єктів управління
економічною безпекою підприємства;
— інструктивна — розробка внутрішніх інструктив
них документів для забезпечення економічної безпеки
підприємства.
Метою забезпечення внутрішньої економічної без
пеки підприємств є забезпечення економічної безпеки
об'єктів підприємств його суб'єктами за допомогою
інструментів і методів на підставі принципів подолання
загроз та негативних впливів внутрішнього середовища.
Для досягнення мети забезпечення внутрішньої еко
номічної безпеки підприємств можна виділити завдан
ня, які потребують обов'язкового виконати:
— захист фінансових інтересів підприємства у про
цесі здійснення фінансових відносин з його внутрішні
ми суб'єктами; протистояння реальним та потенційним
загрозам, які існують у внутрішньому середовищі, при
здійсненні операційної, економічної та інвестиційної
діяльності; взаємодія з правоохоронними органами з
питань запобігання шахрайству персоналу та протидія
іншим незаконним посяганням на власність підприєм
ства; організація умов для безпечної роботи співробіт
ників підприємства; оперативне реагування на загрози,
які формуються у внутрішньому середовищі для
мінімізації або уникнення шкоди; захист від несанкціо
нованого доступу та припинення розповсюдження кон
фіденційної, комерційної, економічної інформації; про
тидія внутрішньому доступу без дозволу, забезпечення
недоторканності та охорона цілісності майна, фінансо
вих та інформаційних ресурсів під час їх зберігання та
руху, сприяння збереженню майнових прав власника;
— моніторинг, збір, систематизація та обробка всіх
видів інформації про діяльність персоналу, яка може
спричинити загрозу економічній безпеці підприємства,
у процесі здійснення операційної, економічної та інвес
тиційної діяльності підприємства та належного виконан
ня своїх професійних обов'язків його персоналом;
— своєчасне виявлення, попередження, запобіган
ня, нейтралізація, усунення, локалізація реальних та по
тенційних загроз фінансовим інтересам підприємства,
які існують або можуть виникнути у внутрішньому сере
довищі у процесі взаємодії з внутрішніми суб'єктами;
зниження можливості виникнення ризиків та нівелюван
ня їх впливу у процесі здійснення операційної, еконо
мічної та інвестиційної діяльності; виявлення можливих
небезпек при укладанні трудових договорів та договорів
про матеріальну відповідальність з персоналом; засто
сування сукупності заходів, спрямованих на запобіган
ня укладання збиткових угод, які можуть призвести до
банкрутства підприємства; протидія доведення підприє
мства до кризового стану;
— лобіювання фінансових інтересів підприємства
при укладанні трудових договорів та договорів про ма
теріальну відповідальність з персоналом; сприяння ура
хуванню фінансових інтересів підприємства при внесені
змін у внутрішні положення підприємства або залученні
додаткових коштів від акціонерів для захисту від нега
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тивного впливу та підвищення ефективної його діяль
ності;
— здатність розробляти й проводити стратегію у
внутрішньому середовищі для підтримки стабільного
фінансового стану підприємства, належного рівня діло
вої активності, рентабельності, ліквідності, сприяння не
залежності та конкурентоспроможності підприємства;
забезпечення стабільності функціонування та розвитку
діяльності підприємства в умовах коливання нестійкого
внутрішнього середовища;
— оперативна ліквідація наслідків катастроф, ко
ординація роботи персоналу та керування пристосуван
ня діяльності підприємства до надзвичайних умов, швид
ке подолання наслідків завданої шкоди та оперативне
відновлення роботи підприємства; пристосування сис
теми функціонування підприємства до мінливих умов
внутрішнього середовища з метою використання нових
технологій та захисту підприємства від виявлених заг
роз; адаптація діяльності підприємства до незначних
коливань внутрішнього середовища, швидке реагуван
ня на появу небезпек та гнучка зміна організаційної си
стеми управління;
— оптимальне забезпечення та використання фінан
сових ресурсів для здійснення операційної, економіч
ної та інвестиційної діяльності підприємства; ефектив
не використання фінансових ресурсів на економічну
безпеку підприємства запобігання їх перевитрат;
— здійснення вибору методики оцінювання еконо
мічної безпеки підприємства та встановлення граничних
значень з урахуванням специфіки роботи підприємства;
вибір методики аналізу показників фінансового стану,
рівня ділової активності, рентабельності, ліквідності,
ймовірності банкрутства та встановлення їх граничних
значень з урахуванням специфіки роботи підприємства;
розробка внутрішніх стандартів перевірки економічної
безпеки підприємства; розробка плану перевірки еко
номічної безпеки підприємства;
— розробка посадових інструкцій з визначенням
прав, обов'язків та відповідальності, встановлення
центрів відповідальності; складання положення про
відділ економічної безпеки підприємства.

ВИСНОВКИ
Функціями забезпечення зовнішньої економічної
безпеки підприємства є виконання суб'єктами своїх про
фесійних обов'язків, пов'язаних з забезпеченням потреб
економічної безпеки підприємства при функціонуванні
у зовнішньому середовищі, тому виділяються такі
функції: захисна, інформаційна, антикризова, сприян
ня, стабілізаційна, адаптивна. До кожної функції роз
роблено завдання забезпечення зовнішньої економіч
ної безпеки підприємства (рис. 1).
Функціями забезпечення внутрішньої економічної
безпеки підприємства є виконання суб'єктами своїх про
фесійних обов'язків, пов'язаних з забезпеченням потреб
економічної безпеки підприємства при функціонуванні
у внутрішньому середовищі, відповідно запропоновані
такі функції: захисна, інформаційна, антикризова, спри
яння, стабілізаційна (або рівноважна), адаптивна, ресур
созабезпечувальна (або ощадна), нормативна, інструк
тивна. До кожної функції розроблено завдання забез
печення внутрішньої економічної безпеки підприємства.
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Рис. 1. Запропоновані зовнішні та внутрішні функції забезпечення економічної безпеки
підприємства
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THEORETICAL APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF FACTORS OF DEVELOPMENT
OF HUMAN POTENTIAL
Досліджено теоретичні підходи до визначення факторів розвитку людського потенціалу, удоско#
налено підходи до їх класифікації, обгрунтовано мотиваційну теорію групування факторів середо#
вища людського розвитку. Систематизовано основні детермінанти розвитку людського потенціалу
в Україні та її місце в міжнародних рейтингах умов щодо розкриття людського потенціалу.
The theoretical approaches to the definition of the factors of development of human potential have
investigated, approaches to their classification have improved, the motivation theory of grouping of factors
of the environment of human development have been substantiated. The main determinants of the
development of human potential in Ukraine and its place in international ratings in terms of disclosure of
human potential are systematized.

Ключові слова: фактори середовища, людський потенціал, класифікаційні ознаки, "гігієнічні чинники", "мо
тиватори", умови.
Key words: environmental factors, human potential, classification features, "hygiene factors", "motivators", conditions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення міжнародної конкуренції за людський
потенціал як головний ресурс розвитку економіки ство
рює передумови для міграції кращих його носіїв у краї
ни з вищими можливостями для його достойної реалі
зації й розвитку на фоні поступової деградації соціаль
них та економічних інституцій у нашої держави. Нагаль
ною необхідністю є активне проведення реформ та
структурних змін у сферах, що пов'язані з відтворен
ням, розвитком та ефективною реалізацією людського
потенціалу України на всіх рівнях.
Саме тому визначення та оцінка ключових факторів
розвитку людського потенціалу є важливим етапом його
дослідження для розробки діючої моделі регулювання
екзогенних і ендогенних впливів на процеси формуван
ня, удосконалення й реалізації людського потенціалу
відповідно до поставлених стратегічних цілей.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Факторний аналіз та дослідження детермінантів
розвитку людського потенціалу та його структурних еле
ментів на різних рівнях його прояву та агрегування
здійснювалося багатьма вітчизняними науковцями, се
ред яких доцільно виділити праці Л.М. Черенько, О.В. Ма
карової, Е.М. Лібанової, Л.Б. Мартинової, В.М. Нижник
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та інших. Результатом проведених робіт у цьому напрямі
є перелік проблем і факторів, що негативно впливають
на розвиток людського потенціалу в Україні та шляхів
їх вирішення, а також оцінка наявних можливостей, що
зумовлені насамперед трансформаційними соціально
економічними та геополітичними процесами.
Разом з цим, теоретичного обгрунтування потребу
ють систематизація факторів людського розвитку та ме
ханізми їх оцінки й моніторингу як базові передумови
для розроблення ефективних управлінських рішень
щодо регулювання даних процесів на всіх рівнях.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних підходів
та систематизація факторів розвитку людського потен
ціалу, що дозволить обгрунтувати відповідну модель се
редовища його функціонування на різних управлінсь
ких рівнях агрегування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Більшість науковців погоджуються, що людський
розвиток в Україні здійснюється у вкрай несприятливих
соціальноекономічних умовах, що в останні роки тільки
погіршуються. Це підтверджується статистичними показ
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никами демографічної ситуації, поширення бідності на
селення, підвищення рівня захворюваності й смертності,
несприятливий стан ринку праці тощо. Зниження позицій
країни спостерігається також у світових рейтингах, що
проводять ся міжнародними організаціями та оцінюють
різноманітні прояви людського розвитку. Згідно з
всесвітнім рейтингом Україна знаходиться на 132 місці
із 155 серед найщасливіших країн 2017 року [9].
У світовому рейтингу ПРООН у 2017 році країна по
сіла 84 місце серед [10] тим самим погіршила свої по
зиції за останнє десятирічча на 10 пунктів. Цікавим рей
тингом, що оцінює економічну свободу в країні як важ
ливу передумову для реалізації людського потенціалу
є індекс економічної свободи. Індекс оцінює рівень лібе
ралізації взаємодії держави і бізнесу, враховуючи чо
тири основні складові свободи економічної діяльності,
що згруповані у 4 категорії:
— верховенство права (права власності, свобода від
корупції);
— обмежений уряд (фіскальна свобода, державні
витрати);
— регуляторна ефективність (свобода бізнесу, сво
бода ринку праці, монетарна свобода);
— відкритість ринків (свобода торгівлі, свобода
інвестицій, фінансова свобода). Індекс комбінує кіль
кісні і якісні показники і розраховується як середнє
арифметичне 10 економічних свобод [11]. У вказаному
рейтингу Україна у 2017 році посіла 166 місце із 188 кра
їн, трохи покращивши свої позиції у порівнянні з попе
реднім роком.
Згідно з світовим індексом талантів, що охоплює 60 країн
і оцінює кількісні та якісні показники економіки, культу
ри, освіти, здоров'я населення, що впливають на форму
вання людського потенціалу і є необхідними для процвітан
ня країни, наша держава зайняла 43 сходинку [12].
Автори монографії [4, с. 5] вважають, що розвиток
людського потенціалу України останніми десятиліттями
здійснюється в умовах системної кризи. За результатам
їх дослідження, "основними структурнодинамічними
зрушеннями в рівні життя населення є: кардинальні зміни
в джерелах формування доходів населення та зниження
купівельної спроможності доходів переважної більшості
населення; трансформації моделі споживання і спожив
чої поведінки; звуження інвестиційного потенціалу домо
господарств; принципові зміни майнових статусів та по
силення диференціації у майновому забезпеченні; по
глиблення проблеми забезпечення населення країни на
лежними житловими умовами; занепад соціальної інфра
структури населених пунктів і, як наслідок, звуження до
ступу до послуг соціальної сфери".
У своїй статті "Розвиток людського потенціалу як пріо
ритетний напрямок економічного розвитку" Квітка А.В.
зазначає, що "Економічна ситуація, що склалася в Ук
раїні, як і в більшості інших країн з трансформаційною
економікою, є несприятливою на сьогоднішній день для
розвитку, реалізації, а іноді навіть для збереження на
колишньому рівні людського потенціалу. Системна кри
за спричинила істотні втрати національного людського
потенціалу, а світова фінансовоекономічна криза за
гострила економічні і соціальні проблеми, що й призве
ло до відповідних наслідків — появи в українському
суспільстві базової верстви населення, яка не набуває

якісних характеристик, а навпаки, руйнує їх, тому вона
характеризується як верства населення "без якостей,
світогляду та моралі" [3, с. 309].
Проведене авторами [2, с. 223] дослідження дозво
лило визначити основні ризики подальших втрат людсь
кого потенціалу в Україні: протилежність динаміки об
сягу і кількості носів попиту на послуги освіти/охорони
здоров'я; відсутність висхідної тенденції реальних вит
рат на освіту та охорону здоров'я та їх невідповідність
рівню розвинутих країн; звуження фінансового потенц
іалу домогосподарств, їх низька споживча культура;
недостатній внесок підприємств у фінансування людсь
кого потенціалу; руйнування базису ефективної еконо
мічної діяльності; ірраціональність структури бюджет
них витрат на всіх рівнях.
У свою чергу, стимулюючий вплив на розвиток людсь
кого потенціалу в Україні вчені [5] вбачають у посиленні
в останні роки курсу на європейську інтеграцію: "проце
си адаптації законодавства України до законодавства ЄС,
забезпечення прав людини, економічної інтеграції та
встановлення поглибленої зони вільної торгівлі між Ук
раїною та ЄС, інтеграції в контексті забезпечення націо
нальної безпеки, адаптації соціальної політики до стан
дартів ЄС, освітньої та науковотехнічної інтеграції, ре
гіонального та галузевого співробітництва мають стиму
люючий вплив на запровадження реформ у напрямі со
ціальноекономічної модернізації країни". У цьому випад
ку йдеться про глобальний вплив на формування і розви
ток людського потенціалу, що може мати позитивні ре
зультати за умови проведення відповідних реформ.
Проведені дослідження дозволили удосконалити
підхід до класифікації факторів впливу на формування
людського потенціалу (рис. 1), що допоможе більш чітко
окреслити напрямки їх оцінювання.
Використання наведеної класифікації потребує
більш широкого розгляду окремих класифікаційних
груп. Так, за рівнем формування автор виділив такі гру
пи факторів: глобальні, державні, регіональні, локальні
та індивідуальні. Всі наведені чинники пов'язані між со
бою вертикальними механізмами підпорядкування та
висхідними зворотними зв'язками.
До глобальних нами віднесено чинники, що форму
ються у контексті світових тенденцій у всіх сферах жит
тєдіяльності людей ( глобалізація та стан світової еконо
міки, демографічні, геополітичні, кліматичні зміни, світові
пріоритети розвитку громадянського суспільства, міжна
родна мобільність капіталу і праці), внаслідок міжнарод
них угод та під впливом міжнародних організацій.
Державні — сукупність факторів, що формуються і
діють на рівні окремих країн і прямо впливають на фор
мування й розвиток людського потенціалу за рахунок
формування пріоритетів та реалізації відповідної полі
тики в цій сфері.
Регіональні фактори найчастіше формуються під
впливом державної політики з поправкою на місцеві
умови розвитку якот: структура економіки регіону, при
родноресурсний потенціал, матеріальнотехнічна база,
рівень урбанізації, демографічні на культурні особли
вості місцевого населення тощо.
Під локальними факторами розуміється сукупність
осіб, що відносяться до певної групи, мають спільні цілі та
координують свою діяльність задля їх досягнення і про
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ку), організаційні (економічний стан
підприємства, політика у галузі оплати
праці та фінансування розвитку праців
Державні
ників), регіональні ( регіональні пріори
тети на фінансові важелі впливу на осві
Регіональні
ту, медичну сферу, соціальне забезпе
чення тощо), державні (стан національ
ної економіки, система оподаткування,
Локальні
Індивідуальні
державні видатки, соціальна політика,
державні програми розвитку науки
Економічні
тощо) та наднаціональні (міжнародні
програми фінансування окремих про
За сферою впливу
Природні
грам щодо розвитку науки, медичних
галузей, громадянського суспільства
тощо).
Соціальні
— природні чинники умовно можна
поділити на дві групи — генетична спад
Політичні
Техніко-технологічні
ковість (відновлення в нащадків біоло
гічних особливостей батьків) та природ
Стихійні
не середовище (рівень сприятливості
За ступенем
природного середовища);
керованості
— до соціальних належить широке
Частково піддаються
коло
факторів, які охоплюють соціаль
регулюванню
ну
структуру
та рівень стратифікації на
Керовані
селення, соціальні норми, правила,
культурні та релігійні особливості, соці
Довгострокові
альні інститути та соціальну політику,
тощо. Комбінація наведених факторів
За швидкістю змін
Середньострокові
створює унікальний соціальний клімат,
що може позитивно або негативно впли
Короткострокові
вати на розвиток людського потенціалу.
До соціальних факторів деякі дослідни
ки відносять також правові та політичні,
За мотиваційним
Гігієнічні чинники
оскільки саме суспільство через інсти
навантаженням
тут виборів формує правляче коло та
визначає політичний вектор держави.
Мотиватори
Ключовими на сучасному етапі роз
Рис. 1. Класифікація факторів розвитку
витку суспільства є технікотехнологічні
людського потенціалу
фактори, які формуються під впливом
Джерело: сформовано автором.
науковотехнічного прогресу і визна
являються найчастіше на рівні підприємств, організацій, чальним чином впливають на розвиток та реалізацію
територіальних громад, політичних партій тощо. Особли людського потенціалу. Дія даних факторів проявляєть
вістю даних факторів є ексклюзивні можливості щодо ся майже у всіх сферах людського життя, підвищуючи у
створення умов для розвитку людського потенціалу у пев більшості випадків його якість та стимулюючи розвиток
ному напрямі та управління таким розвитком за рахунок інтелекту. Проте у деяких випадках вплив НТП може
задоволення певних особистих потреб його носіїв.
вливати негативно, наприклад, створення погіршення
Індивідуальні фактори формуються на рівні особи клімату, негативний вплив на рівень здоров'я населен
стості під впливом чинників інших рівнів і являють со ня окремих інноваційних продуктів харчування, скоро
бою унікальне поєднання фізичних, генетичних, психо чення кількості робочих місць внаслідок автоматизації
логічних та мотиваційних детермінант, що стимулюють та роботизації тощо.
людину до саморозвитку.
На думку Шахно А.Ю. [ 7, с. 77], "під впливом інно
За сферою впливу фактори розвитку людського ваційного розвитку деякі професії стають непотрібни
потенціалу поділяються на:
ми: їх сьогодні в змозі замінити комп'ютерні технології.
— економічні — сукупність економічних мотивів та Але замість них з'являються нові. Наприклад, нанодіє
важелів, що в кінцевому вимірі відображають до толог, EDetailer (координатор фармацевтичного рин
ступність та диверсифікованість джерел фінансування ку), інженер із RFIDміток (інженер із радіочастотної
людини на всіх етапах життєвого циклу розвитку людсь ідентифікації), спеціаліст із видобутку сланцевого газу,
кого потенціалу, економічні пріоритети та економічні продактменеджер із розвитку RTB (особливо DSP)
умови для реалізації означеного потенціалу. За рівня (RTB — аукціон у реальному часі), ITспеціаліст у галузі
ми формування економічні фактори умовно поділяють humaninterface, вальвеолог (спеціаліст, що займається
ся на індивідуальні (особистий доход, частка витрат на питаннями збереження здоров'я людини) тощо". 3. У за
освіту та здоров'я, економічні стимули до саморозвит лежності від ступеня керованості".
Глобальні

Фактори впливу на розвиток людського потенціалу

За рівнем
формування
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Класифікація факторів за ступенем впливу є корис
ною з позицій формування ефективної системи управл
іння людським потенціалом у регіоні. Так, до керова
них факторів на рівні регіону можна віднести ті, що мо
жуть бути змінені внаслідок прийнятих та реалізованих
рішень. У деякій мірі ці фактори можна назвати важе
лями. На територіальному рівні, основними інституцій
ними важелями, що впливають на розвиток територіаль
них громад і на розвиток людського потенціалу зокре
ма, Борщевський В. та Волошин В. [1] відносять: "фор
мальні (внесення змін до чинного законодавства, інших
нормативноправових актів, змін до регіонального бюд
жету, удосконалення регуляторного середовища тощо);
неформальні (еволюція "неписаних правил", поширен
ня або усунення інституційних дисфункцій, зміна пове
дінкових стереотипів, традицій, звичаїв, ділової куль
тури) та організаційні (діяльність інститутів громадянсь
кого суспільства, органів місцевого самоврядування,
засобів масової інформації, навчальних закладів і нау
кових установ, судових інстанцій тощо)". Тобто, за умо
ви ефективної реалізації реформи децентралізації,
підвищуватиметься роль місцевих органів влади та гро
мад у процесах забезпечення розвитку людського по
тенціалу у відповідності до потреб території.
До чинників, що піддаються частковому впливу є
демографічні чинники, природні (за рахунок поперед
жувальних заходів), соціальні.
Хаотичними факторами, що впливають на розвиток
людського потенціалу є насамперед стихійні лиха,
військові конфлікти, епідемії тощо. Оцінка та прогно
зування даної групи факторів виступає важливим еле
ментом забезпечення національної безпеки й потребує
розроблення системи превентивних заходів, програм та
інструкцій щодо реагування.
За швидкістю змін, детермінанти середовища люд
ського потенціалу умовно поділяються на довгострокові
(амплітуда корінних змін 3 і більше років), середньост
рокові (1—3 роки) та короткострокові (до 1 року). Кла
сифікацію факторів за швидкістю їх змін у роботі про
понується розглядати у двох аспектах:
1) з аналітичної точки зору — як рівень динамічності
та не контрольованості змін окремих факторів, що зни
жує прогностичні можливості щодо оцінки середовища
розвитку людських ресурсів. У сучасному світі під впли
вом глобалізації, політичних чинників та інновацій зміни
у середовищі розвитку людського потенціалу пришвид
шуються майже в арифметичній прогресії, і відповідно
змінюються рівень людського потенціалу та критерії
його оцінки;
2) з управлінської точки зору — як термін впливу
окремих рішень на стан та ключові характеристики
людського потенціалу ( проміжок часу між рішенням та
цілями). Наприклад, рішення, що мають на меті змінити
демографічну структуру та чисельність населення,
рівень його освіченості та здоров'я мають довгостро
ковий характер реалізації. У свою чергу, швидке досяг
нення цілей можливе в секторі зайнятості, підвищення
продовольчої безпеки, доходів населення тощо.
На думку автора, ключовою детермінантою та ру
шійною силою людського розвитку на будьякому рівні
є мотивація. На сьогодні розроблена значна кількість
мотиваційних теорій та методологій, що пояснюють

вплив різних засобів та інструментів мотивації на пове
дінку людини.
Різностороннім питанням теоретичного і приклад
ного характеру мотивації індивідів та окремих соціаль
них груп присвячено фундаментальні праці таких зару
біжних учених, як А. Маслоу, І. Ансоффа, Ф. Герцбер
га, Г. Емерсона, М. Фоллет, Д. МакГрегора, Ф. Мак
Клелланда, Е. Мейо, та їх послідовників. Значний вклад
у розвиток теорії та практики мотиваційного механізму
персоналу здійснили українські вчені, серед яких: Л. Ба
лабанова, О. Амоша, В. Ядова, С. Ілляшенко та ін. Ра
зом з цим, переважна більшість досліджень сконцент
ровано на аналізі мотиваційних стимулів особистостей
та мотивації, як функції менеджменту на рівні підприє
мства. Недостатньо обгрунтованої залишається концеп
ція мотивації як детермінанта потенційного розвитку
людських ресурсів на рівні складних соціальноеконо
мічних систем, зокрема регіонів.
Однією з найбільш адаптивних теорій, що може бути
використана для дослідження чинників управління
людським потенціалом на регіональному рівні, на нашу
думку, є "двох факторна теорія Ф. Герцберга"[ 8], роз
роблена у 1959 році та удосконалена у 1982 [9]. Про
вівши значні за обсягом вибірки та охопленням респон
дентів статистичні дослідження, автор прийшов до вис
новку, що всі фактори мотивації людей до праці можна
умовно розділити на 2 групи: гігієнічні чинники (умови
праці, заробітна плата, відносини з колегами та керів
ництвом, захищеність) та мотиватори (можливості ка
р'єрного зростання, цілі компанії, визнання, досягнен
ня тощо). Гігієнічні чинники, на думку Ф. Герцберга, є
переліком необхідних умов, що стимулюють людей пра
цювати, обираючи при цьому певну компанію. Проте ці
чинники не стимулюють людей до більш інтенсивної та
ефективної праці й саморозвитку. У свою чергу, моти
ватори — це перелік чинників, що стимулюють людину
вкладати у свою працю більше зусиль, розвиватися,
удосконалюватися та підвищувати продуктивність. На
лежний рівень та баланс між цими двома групами фак
торів призводить до підвищення продуктивності ком
панії в цілому та розвитку її співробітників.
Переносячи основні постулати теорії Ф. Герцберга
на макро чи мезорівень , можемо розділити всі факто
ри, що впливають на розвиток людського потенціалу на
гігієнічні чинники і мотиватори. Такий поділ розширює
можливості щодо пошуку резервів зростання людсько
го потенціалу у залежності від стратегічних потреб роз
витку соціальноекономічної системи будьякого рівня.
При цьому окремі класифікаційні групи факторів у
залежності від їх прояву можуть мати стимулюючий
вплив різної інтенсивності на окремих стадіях розвитку
людського потенціалу. Так, дія гігієнічних чинників про
являється переважно на стадії формування людських
ресурсів. Їх головна функція полягає у створенні умов
для розширеного відтворення населення регіону, стри
мування еміграції та стимулювання імміграції носіїв по
тенціалу у регіон. Наприклад, сприятливі природні умо
ви, висока якість життя населення, розвинута економі
ка наявність соціальних дотацій та розвинута соціальна
інфраструктура створюють сприятливий життєвий
клімат для життя людей і є важливими передумовами
для збереження та приросту населення, його освіченості
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та відтворення. Проте за відсутності так званих "моти
ваторів", розвиток та реалізація людського потенціалу
здійснюватиметься повільно у мінімальних для підтри
мання наявного стану речей межах, а у деяких випад
ках навіть до деградації.
У свою чергу, "мотиватори" здійснюють вплив без
посередньо на стадіях розвитку та реалізації потенціа
лу стимулюючи підвищення активності населення регі
ону в цих процесах, мобілізуючи додаткові зусилля, що
вкладаються у власний розвиток та працю.
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проведено факторний аналіз економічних факторів макросередовища на розвиток аграрного
сектору України, визначено рівень сприятливості макроекономічного середовища, здійснено
прогнозування економічних тенденцій у розрізі релевантних чинників та напрями їх впливу на
розвиток агробізнесу у стратегічній перспективі.
The factors which influence the development of agricultural sector have systematized, a factor
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in the context of relevant factors and their impact on agribusiness development in the strategic
perspective.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

них цілей економічного розвитку держави, стабільне
Аграрний сектор є одним з найважливіших склад функціонування та забезпечення продовольчої безпе
ників економічної системи, ефективність його розвитку ки. В умовах постійних змін зовнішнього середовища
визначальним чином впливає на досягнення стратегіч актуальності набувають проблеми формалізованої оцін
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ки факторів, що формують макросередовище розвит
— фактори, що формуються під впливом суб'єктив
ку означеної сфери як важливої складової прогнозуван них учасників господарських відносин в аграрній сфері:
ня та розробки ефективних цільових програм.
забезпеченість матеріальнотехнічними ресурсами, пла
тоспроможність товаровиробників, функціонування
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
продовольчого ринку, рівень кваліфікації кадрів, інно
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
ваційна активність.
Проблеми розвитку аграрних підприємств та все
2. Залежно від швидкості зміни:
бічний аналіз факторів, що впливають на їх функціону
— довгострокові (амплітуда змін яких має крок у
вання в сучасних реаліях вітчизняної економіки ана 3 і більше років (політичні, соціальні, екологічні факто
лізуються вітчизняними науковцями, серед яких: Кири ри);
лов Ю.Є., Павлова Г.Є., Готра В.В., Прунцева Г. та бага
— короткострокові — змінюються практично по
то інших.
стійно (інформаційнотехнологічні та виробничі факто
Водночас недостатньо дослідженими на даний час ри).
залишаються проблеми оцінки впливу економічних фак
3. За ступенем прогнозованості:
торів макросередовища на розвиток аграрних
— прогнозовані (виробничі та економічні);
підприємств. У контексті формування економічної бази
— непрогнозовані (політичні, екологічні, соціальні,
для розроблення стратегічних прогнозів розвитку аг інформаційнотехнологічні.
рарного сектору такий аналіз матиме вагоме приклад
Такий підхід є корисним для відбору для прогноз
не значення, що визначає мету та цілі цього досліджен ної моделі економічних чинників, що можуть бути
ня.
змінені або частково покращені зусиллями регіональ
ної спільноти.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У свою чергу Готра В.В. [1] розглядає фактори роз
Метою написання статті є систематизація та форма витку агросектору крізь призму його інвестиційного за
лізована оцінка впливу економічних факторів макросе безпечення, виокремлюючи: законодавче, інституцій
редовища на розвиток аграрного сектору в Україні.
не та інформаційне забезпечення аграрної сфери та
економічні умови (інфляційні процеси, рівень платос
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
проможного попиту, ставку банківського відсотку
ДОСЛІДЖЕННЯ
тощо).
Формування й реалізація стратегії розвитку агро
Досліджуючи сучасні проблеми забезпечення про
промислового комплексу із врахуванням продовольчо довольчої безпеки в Україні, Прунцева Г. виокремила
го забезпечення передбачає дослідження релевантних такі рівні факторів: світовий рівень (розподіл продо
факторів, що впливають ефективність функціонування вольства в світі, рівень харчування населення країн, що
даного сектору на макрорівні. У зв'язку з цим виникає розвиваються, природні та політичні катаклізми, війни),
необхідність проведення робіт щодо їх групування за національний рівень (обсяги інвестування у розвиток
різними ознаками, ранжування за ступенем впливу, ви аграрного сектору економіки, рівень державної під
явлення напряму та тенденцій впливу даних факторів на тримки, стимулювання інноваційної та інвестиційної
стан та функціонування агропромислового комплексу. діяльності тощо), регіональний рівень (рівень життя
Отримана інформація дозволить побудувати фак мешканців міст, сіл і селищ, демографічна ситуація,
торну модель розвитку агропромислового комплексу, рівень інвестиційної привабливості регіонів тощо), су
виявити сильні та слабкі сторони а також можливості і б'єкти господарювання (рівень технологічного оснащен
загрози у сфері продовольчого забезпечення з особ ня виробників сільськогосподарської продукції, якість
ливостей сучасного етапу розвитку національної еконо виробленої сільськогосподарської продукції, рівень
міки.
собівартості продукції тощо) [6, с. 49].
Аналіз наукових джерел засвідчує, що наразі немає
На основі проведених досліджень, та враховуючи
єдиного підходу до класифікації та оцінки факторів стратегічних підхід до оцінювання розвитку агросекто
розвитку аграрних підприємств на макрорівні. Різнома ру, нами запропоновано структурувати фактори його
ніття підходів пояснюється широкою сферою чинників, забезпечення на такі групи: фактори прямої дії (регіо
що впливають на розвиток агропромислового комплек нальні); фактори опосередкованої дії (макросередови
су в цілому та аграрних підприємств за окремими вида ще) та фактори внутрішнього впливу (мікросередови
ми економічної діяльності.
ще).
Так, Кирилов Ю.Є. розглядає фактори впливу на
На галузевому рівні розробляються програми ста
конкурентоспроможні вітчизняного АПК, виділяючи лого розвитку агропромислового комплексу, програми
серед них: глобальні, державні та локальні чинники [2] міжнародної науковотехнічної співпраці; проводяться
Цікавим є підхід Павлової Г.Є., яка виділяє такі оз наукові дослідження у сфері галузевих інтересів; ство
наки класифікації факторів агровиробництва [5]:
рюються законодавчі ініціативи щодо лобіювання інте
1. Залежно від ступеня керованості:
ресів товаровиробників та експортерів галузі, фор
— непідвладні впливу (політичні, інституційні і при мується мережа спеціалізованих навчальних закладів.
роднокліматичні чинники);
Фактори галузевого рівня виступають вагомим об'єктом
— фактори, які частково піддаються регулюванню. аналізу, оскільки формують потенціал видів економіч
Сюди відносяться екологоекономічні та соціальні фак ної діяльності, що може бути використаний для перед
тори (структура земельних угідь, родючість грунтів, чи бачення та позиціювання галузей за різних прогнозів
сельність і структура сільського населення і ін.);
зміни фону.
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Таблиця 1. Економічні фактори макросередовища
сільськогосподарських підприємств
Інвестиційні (І)

Групи показників

Показники
Прямі іноземні інвестиції в
економіку України, млн. дол. США,
І1

Ринкові (M)

Обсяг капітальних інвестицій, тис.
грн,
I2
Рівень доходів населення, тис. грн
m1
Загальні обсяги експорту продукції,
млн. дол. США, M2
Загальні обсяги імпорту продукції,
млн. дол. США, M3

Фінансові (F)

Ставка оподаткування прибутку
підприємств, %., F1
Середній офіційний курс
національної грошової одиниці
до 1 дол. США (грн) , F2
Облікова ставка НБУ, %
F3

Характер впливу
Відображають рівень привабливості країни для іноземних інвесторів. Відповідно,
позитивна динаміка цього показника свідчить про нарощування можливостей
сільськогосподарських підприємств по залученню іноземних капіталовкладень у
власний розвиток
Відображають можливості щодо створення, нарощення та модернізації
матеріально-технічної бази підприємств
Впливає на розміри внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції
Відображають стан та розвиток відносин країни з іноземними партнерами, позицію
держави на світовому ринку. Відповідно, зростання цих показників свідчить про
активізацію обміну товарами та послугами з іншими країнами, успішність
глобалізаційних та інтеграційних процесів, що є позитивним сигналом для розвитку
АПК
Ставка оподаткування прибутку відіграє вагому роль для розвитку
підприємницького сектору
Даний показник характеризує непряме котирування національної валюти та долара
США. Зниження курсу національної валюти негативно впливає на рівень
рентабельності сільськогосподарських підприємств з огляду на високу залежність
від імпортованих енергоносіїв , добрив, техніки
Являє собою ціну за рефінансування комерційних банків Національним банком
України. Відповідно, її зростання приводить до зростання вартості кредитних
коштів для юридичних та фізичних осіб, що тим самим ускладнює залучення
зовнішніх фінансових ресурсів для розвитку сільськогосподарського підприємства

Джерело: систематизовано автором з використанням [3].

Роль регіональних органів влади полягає насампе
ред у створенні правових, інституційних та економіч
них умов, що максимально сприятимуть активізації роз
витку сільського господарства та суміжних галузей ре
гіону у заданому векторі відповідно до поставлених
цілей.
На мікрорівні формується валовий регіональний
продукт, створюються робочі місця, впроваджуються

наукові розробки в господарську практику. Кінцеві су
купні результати господарської діяльності підприємств
визначають ефективність державної та регіональної
стратегії. Саме тому вважаємо мікрорівень ключовим у
забезпеченні розвитку регіону. Разом з цим, окремі су
б'єкти господарювання не здійснюють суттєвого впли
ву на сценарії розвитку регіону, а виступають у ролі
кінцевих виконавців сформованих за результатами про

Оподаткування прибутку
підприємств, %(F3)

Середній офіційний курс
національної грошової одиниці до
1. дол. США (НБУ) (F2)

Середньорічна облікова ставка
НБУ, % (F1)

Загальні обсяги імпорту товарів,
млн. дол. США (М3)

Загальні обсяги експорту товарів,
, млн. дол.США. (М2)

Доходи населення, млн.грн
(М1)

Капітальні інвестицій,
млн.грн (І2)

Прямі іноземні інвестиції,
млн. дол. (І1)

Обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції,
у постійних цінах 2010 року, млн.
грн (У)

Період

Таблиця 2. Економічні показники макросередовища
сільськогосподарських підприємств

2006

179605,8

16890

125254

472061

38368

45038,6

8,5

5,05

25

2007

184095,8

21607,3

188486

623289

49296,1

60618,0

8,4

5,05

25

2008

201564

29542,7

233081

856633

66967,3

85535,3

12

5,27

25

2009

197935,9

35616,4

151777

894286

39695,7

45433,1

10,3

7,79

25

2010

194886,5

39175,7

180575,5

1101175

51405,2

60742,2

7,8

7,93

25

2011

233696,3

43836,8

241286

1266753

68394

82608,2

7,8

7,96

23

2012

223254,8

49494,4

273256

1457864

68830,4

84717,6

7,6

7,99

21

2013

252859

53178,1

249873,4

1548733

63320,7

76986,8

7,25

7,99

19

2014

251427,2

53704

219419,9

1516768

53901,7

54428,7

12,5

15,7

18

2015

239467,3

40725,4

273116

1743979

38127,1

37516,4

22,5

23,8

18

2016

254640,5

36154,5

359216

2002383

36361,7

39249,8

18,9

27,3

18

Джерело: сформовано автором за [4; 7—9].
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Таблиця 3. Кореляційна матриця впливу інвестицій на обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції
Показники
У
І1
І2

У
1
0,79
0,78

І1

І2

1
0,45

1

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 4. Кореляційна матриця впливу ринкових факторів на обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції
Показники
У
М1
М2
М3

У
1
0,92
0,15
0,01

М1

М2

1
-0,002
0,32

1
0,95

М3

1

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 5. Кореляційна матриця впливу фінансових інструментів
на розвиток аграрного бізнесу
Показники
У
F1
F2
F3

У
1
0,44
0,68
-0,93

F1

F2

1
0,47
-0,79

1
-0,53

F3

1

Джерело: розраховано автором.

нозу стратегічних рішень. У зв'язку з цим, у процесі фор
мування регіональної стратегії розвитку важливим є дос
лідження думки представників підприємницького сере
довища, на відміну від традиційного нав'язування рішень
згори.
На макрорівні формуються загальні передумови для
розвитку галузей національного господарства. Доціль
но зазначити, що фактори макросередовища формують
загальні умови для розвитку підприємств аграрного се
редовища в державі, що у свою чергу на прояв факторів
інших рівнів. Визначальне місце серед факторів макро
середовища належить саме економічним чинникам, ос
кільки їх стан, з одного боку, формує загальне економ
ічне середовище розвитку аграрного ринку, а з іншого
— є результатом ефективності економічної політики
держави.
Аналіз сприятливості факторів макросередовища
дозволить визначити перспективи розвитку агропромис
лового сектору та розробити відповідні стратегії. У про
цесі дослідження встановлено найбільш вагомі чинни
ки, що впливають на розвиток сільськогосподарських
підприємств (табл. 1).
У якості залежної змінної у процесі подальшого
аналізу сприятливості факторів макросередовища об
рано обсяги виробництва сільськогосподарської про
дукції, оскільки даний показник відображає сукупний

продукт сільськогосподарських підприємств на мак
рорівні.
Для проведення подальших досліджень, зібрано
статистичні значення релевантних факторів за останні
10 років (табл. 2).
Для визначення ступеня та напрямку впливу окре
мих груп факторів проведено кореляційний аналіз. Ре
зультати аналізу наведено у таблицях 3—5.
Результати аналізу засвідчують тісний лінійний зв'я
зок між обсягами виробництва сільськогосподарської
продукції та прямими іноземними інвестиціями (0,79),
що можна пояснити зростанням ролі іноземних інвес
торів у розвитку агропромислового комплексу України.
Високий рівень залежності АПК спостерігається також
від капітальних інвестицій (0,78), що вказує на значну
роль технікотехнологічних факторів у розвитку сіль
ськогосподарської та суміжних галузей. Отримані кое
фіцієнти вказують на правильність обраних факторів.
На основі проведеного аналізу встановлено тісний
кореляційний зв'язок між обсягами виробництва
сільськогосподарської продукції та доходами населен
ня (0,92), що підтверджує переважну орієнтацію вітчиз
няного сільськогосподарського виробництва на
внутрішній ринок. Разом з цим, встановлено, що не спо
стерігалося істотної залежності між обсягами сільсько
господарського виробництва та основними показника

Таблиця 6. Прогнозні тенденції макрофакторів середовища
сільськогосподарських підприємств
Показники
Прямі іноземні інвестиції, млн. дол.
Капітальні інвестицій, млн.грн
Доходи населення, млн.грн
Оподаткування прибутку підприємств, %
Середній офіційний курс національної
грошової одиниці до 1. дол. США (НБУ)

2016
36154,5
359216
2002383
18
27,3

2017
24960,44
147021
2342788
18
27,9

2018
34502,44
194850,3
2603098
18
30,3

2019
41394,71
214153,5
2903455
16
31,2

Джерело: розраховано автором.
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Таблиця 7. Аналіз тенденцій економічних факторів макросередовища
сільськогосподарських підприємств
Середнє
значення,

Фінансові (F)

Ринкові (M) Інвестиційні (І)

Групи
показників

Т0

Прогнозне (стандартизоване) значення

Показники
2016

2017

2018

2019

Прямі іноземні інвестиції в
економіку України, млн. дол. США,
І1
Обсяг капітальних інвестицій, тис.
грн,
I2
Рівень доходів населення, тис. грн
m1

38175,03

-0,5

-3,5

-1,0

0,8

226849,2

5,8

-3,5

-1,4

-0,6

1225811

6,3

9,1

11,2

13,7

Ставка оподаткування прибутку
підприємств, %., f1
Середній офіційний курс
національної грошової одиниці
до 1 дол. США (грн) , f2

22

2,2

2,2

2,2

3,8

11,07

-5,9

-5,9

-6,3

-6,5

Джерело: розраховано автором.

ми зовнішньої торгівлі протягом досліджуваного пері
оду. Наявність щільної кореляції між обсягами експор
ту та імпорту свідчить про можливу колінеарність до
сліджених факторів у регресійній моделі. У зв'язку з
цим, вказані фактори вилучено із процесу подальшого
регресійного аналізу.
Отримані у результаті проведених розрахунків дані
вказують на високий рівень статистичної залежності між
обсягами виробництва сільськогосподарської продукції
та офіційним курсом національної валюти (0,68). Зни
ження курсу національної валюти призводить до підви
щення обсягів виробництва сільськогосподарської про
дукції у вартісному вираженні, що, на нашу думку, є пе
редусім наслідком інфляційних процесів. При цьому
обернена лінійна залежність спостерігається між обся
гами підприємницької діяльності в сільськогоспо

дарській сфері та рівнем податків, що свідчить про ва
гому роль фіскальних регуляторів у розвитку агросек
тору. У зв'язку з відсутністю вагомої залежності сіль
ськогосподарського виробництва від облікової ставки
НБУ на протязі досліджуваного періоду (0,44) та мож
ливої колінеарності зі ставкою оподаткування прибут
ку (0,79), цей фактор виключено з подальшого дослід
ження.
Таким чином, проведений кореляційний аналіз доз
волив встановити перелік найбільш вагомих факторів
макросередовища, що впливають на розвиток сільсько
господарських підприємств.
З метою визначення впливу обраних факторів на
розвиток аграрного сектору України здійснено їх про
гнозування на 2017—2019 роки за допомогою функції
МS Excel "ТЕНДЕНЦИЯ" основі розрахункового періо

Рис. 1. Стандартизовані прогнозні тенденції макросередовища
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Таблиця 8. Результати регресійного аналізу впливу макроекономічних факторів на обсяги
виробництва сільськогосподарської продукції
Фактори
Рівняння
регресії
Коефіцієнт
множинної
кореляції R
Коефіцієнт
детермінації R2
Перевірка
істотності
зв’язку
(критерій
Фішера), Fст > Fкр

Інвестиційні
У = 97710,3 + 1,55
І1+0,26 І2

Ринкові
У = -150446,1+0,156M1

Фінансові
Y = 406059,9 7947,7F1 + 7947,7F2

0,91

0,90

0,74

0,84

0,82

0,68

Fст=19,73
Fкр=18,88

Fст=36,01
Fкр=35,70

Fст=15,97
Fкр=15,52

Джерело: розраховано автором.

ду з 2006 по 2016 рр. включно. При цьому, прогнозні
значення фінансових факторів та прогнози доходів на
селення встановлено на основі фінансових прогнозів
міністерства фінансів України [4]. Прогнозні показники
наведено у таблиці 6.
Визначено середнє значення кожного показника на
протязі досліджуваного періоду ( та обчислено стандар
тизовані значення (T). Результати проведених розра
хунків наведено у таблиці 7.
Отримані стандартизовані прогнозні значення тен
денцій розвитку факторів відносно середнього значен
ня є корисними для визначення ступеню турбулентності
та сприятливості макросередовища у майбутньому, що
є основою для побудови сценарних прогнозів (рис. 1).
За результатами проведених розрахунків встанов
лено, що найбільш негативний вплив на розвиток
підприємств у період 2017—2019 року здійснюватиме
зниження обсягів іноземних та капітальних інвестицій а
також девальвація курсу національної валюти. Прогноз
щодо розвитку інших факторів є переважно позитивним.
Наступним етапом сценарного прогнозування є ви
значення ступеню еластичності розвитку сільськогоспо
дарських підприємств від дії аналізованих факторів. З
цією метою проведено регресійний аналіз, результати
якого наведено в таблиці 8.
На основі проведеного аналізу встановлено, що
існує істотна залежність обсягів виробництва сільсько
господарської продукції від дії основних груп макроеко
номічних факторів. Про це свідчать: коефіцієнти мно
жинної кореляції, що для всіх рівнянь становлять вище
50%; істотність зв'язків для всіх рівнянь відповідають
критерію Фішера (Fст > Fкр). За результатами прове
деного кореляційнорегресійного аналізу можемо зро
бити такі висновки:
1. Група інвестиційних факторів впливає розвиток
сільськогосподарських підприємств, зокрема згідно
отриманого коефіцієнта детермінації (R2=84), обсяги ви
робництва сільськогосподарської продукції на 84%
можна пояснити дією цих факторів. Параметри регресії
мають позитивне значення і вказують на пряму за
лежність між обсягами прямих іноземних і капітальних
інвестицій та обсягами виробництва сільськогоспо
дарської продукції. При збільшенні обсягів прямих іно
земних інвестицій в економіку України на 1 млн дол.
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США обсяги виробництва сільськогосподарської про
дукції зростають на 1,55 млн грн. Позитивний вплив на
розвиток сільського господарства традиційно здійсню
ють обсяги капітальних вкладень, що пояснюється зро
станням та підвищенням ефективності потужностей не
тільки сільськогосподарських підприємств, а також і об
слуговуючих галузей. Збільшення обсягів капітального
інвестування в економку на 1 млн грн опосередковано
зумовлює зростання обсягів виробництва сільськогос
подарської продукції на 0,26 млн грн.
2. Суттєвий вплив на розвиток сільськогосподарсь
ких підприємств справляє фактор доходів населення,
про що свідчить отриманий коефіцієнт детермінації
R2 = 82%. Параметр а0 має від'ємне значення (150446,1)
і показує, яке б значення мала результативна ознака (об
сяги реалізації сільськогосподарської продукції) за ну
льового значення факторної ознаки, тобто за M1= 0.
Звідси можемо зробити висновок про те, що обсяг реа
лізації інноваційної продукції протягом досліджувано
го періоду 2006—2016 рр. мав би від'ємне значення. При
збільшенні рівня доходів населення на 1 млн грн обся
ги реалізації сільськогосподарської продукції збільшу
ються в середньому на 0,156 млн грн.
3. Дослідження показали, що фінансові фактори
макросередовища також суттєво впливають на рівень
ділової активності в сільськогосподарському секторі.
Про це свідчить отриманий коефіцієнт множинної ко
реляції (R=74). Параметри отриманого рівняння F1, F2,
показують середню зміну показників обсягу виробниц
тва продукції в залежності від окремих фінансових фак
торів. Встановлено, що девальвація національної валю
ти на 1 грн до 1 дол. США призводить до збільшення
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції
на 6,05 млн грн. Це пояснюється експортною орієнта
цією окремих галузей АПК та зростанням внутрішніх цін
виробників. Позитивний вплив на сільськогосподарські
підприємства здійснює також зниження оподаткування
прибутку підприємств, оскільки вагома частина прибут
ку спрямовується у розвиток та капітальне інвестуван
ня.
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підприємств аграрного сектору від впливу інвестицій
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них, ринкових та фінансових факторів макросередо
вища. Таким чином, розвиток вітчизняного агробізне
су потребує посиленої уваги з боку державних струк
тур у напрямку підвищення інвестиційної привабливості
галузі, створення умов для пільгового кредитування та
податкових пільг. Позитивним сигналом для стабіль
ного розвитку агропромислових підприємств, як і інших
сфер національного господарства, є підвищення до
ходів населення та розширення внутрішнього товар
ного ринку.
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ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЖАВІ
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THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE STATE ON THE FORMATION
OF THE PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF SOCIO[CULTURAL DEVELOPMENT

Досліджено вплив трансформаційних процесів у державі на формування принципів держав#
ного регулювання соціально#культурного розвитку. Зауважено на необхідності розгортання
культурних відносин, поширення їх на сферу соціального розвитку, відтворення національних
традицій, культурно#масових заходів, їх попиту та пропозиції в умовах трансформаційних пе#
ретворень. Проаналізовано специфічні риси соціального розвитку регіонів України, що зумов#
лені територіально#галузевою та інституційною структурою господарства, ресурсним забез#
печенням, особливостями режиму відтворення населення. Визначено принципи формування
державної регуляторної політики сфери культури. Узагальнено методологічні положення щодо
впровадження державного регулювання соціально#культурного розвитку. Зроблено висновок,
що в обгрунтуванні основних, фундаментальних принципів розвитку сфери культури слід вихо#
дити із загальних положень сучасної ідеології державного управління культурою та особливос#
тей соціально#економічного розвитку регіонів. Запропоновано принципи державного регулю#
вання соціально#культурного розвитку, які відповідають сучасному етапу трансформаційних
процесів у державі.
The influence of transformational processes in the state on the formation of the principles of state
regulation of socio#cultural development is investigated. The necessity of deployment of cultural
relations, their extension to the sphere of social development, reproduction of national traditions,
cultural events, their demand and proposals in the conditions of transformational transformations is
noted. The specific features of social development of the regions of Ukraine that are determined by
the territorial#sectoral and institutional structure of the economy, resource support, and the
peculiarities of the population reproduction regime are analyzed. The principles of formation of the
state regulatory policy of the sphere of culture are defined. The methodological provisions concerning
the implementation of state regulation of socio#cultural development are generalized. It is concluded
that the justification of basic, fundamental principles of development of culture should be based on
the general provisions of the modern ideology of governance culture and characteristics of socio#
economic development. The principles of state regulation of socio#cultural development that are in
line with the current stage of the transformational processes in the state are proposed.
Ключові слова: державне регулювання, культура, розвиток, трансформаційні процеси, принципи.
Key words: state regulation, culture, development, transformational processes, principles.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

економічних реформ в Україні. Такі загальнонаукові
Принципи і методи державного регулювання соці принципи, як комплексність, системність, гуманізм і
ального розвитку повинні бути повністю узгоджені із соціальна справедливість, науковість, гнучкість, ди
загальним курсом реалізації стратегічноважливих намізм, координація з іншими напрямами економіч
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ної політики, орієнтація на реальні економічні проце
си, збалансованість потреб громадян і можливостей
суспільства, забезпечення соціальних гарантій і соці
ального захисту населення є вихідними у визначенні
домінантних принципів регулювання сучасного со
ціального розвитку.
Щодо загального розуміння принципів державного
регулювання, то вони повинні саме грунтуватися та фун
кціонувати на тій управлінській діяльності, яка здійс
нюється на підставі сформованих традиційних та сучас
них певних правилах, які закріплені в нормах чинного
законодавства.
Специфічні риси соціального розвитку регіонів
України зумовлені територіальногалузевою та інсти
туційною структурою господарства, ресурсним забез
печенням, особливостями режиму відтворення насе
лення. В умовах трансформаційних перетворень важ
ливо враховувати необхідність розгортання культур
них відносин, поширення їх на сферу соціального роз
витку, насамперед, відтворення національних тра
дицій, культурномасових заходів, їх попиту та про
позиції. У зв'язку з опосередкуванням соціальних
процесів переважно ринковими механізмами виникає
цілий ряд нових методологічних проблем, які повинні
знайти своє вирішення саме на етапі відпрацювання
механізмів регулювання соціального розвитку, особ
ливо сфери культури, визначення її основних прин
ципів та методів, а також структурних елементів,
інструментів, стратегій, які потребують відповідного
ресурсного та організаційного забезпечення. Крім
того, стратегічно важливі рішення з соціальноеконо
мічних аспектів розвитку культури повинні бути все
бічно обгрунтовані — з точки зору бюджетних мож
ливостей; наявності альтернативних варіантів чи мож
ливостей. Під час розробки і реалізації тих чи інших
рішень державного управління слід здійснити систем
не обгрунтування з тим, щоб передбачити і запобігти
можливим негативним наслідкам, уникнути небажа
них ризиків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблеми державного регулювання
культури в цілому та формуванням принципів зокрема
займались такі вчені: Ю. Вишняков, В. Кальней, В. Ло
бас, Д. Матрос, С. Мирвода, С. Шишов, проте, зважаю
чи на трансформаційні зміни, які сьогодні відбувають
ся в українському суспільстві, вважаємо за потрібне
дослідити саме їх вплив на формування принципів дер
жавного регулювання соціальнокультурного розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є дослідити вплив трансформацій
них процесів у державі на формування принципів дер
жавного регулювання соціальнокультурного розвит
ку.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах перехідної економіки регулювання
соціального розвитку має бути націлене не на

підтримку статускво, де поки що домінують некон
структивні відносини, а на досягнення дійсно актив
ного характеру ринкових перетворень. У сфері куль
тури сам механізм державного регулювання культур
них заходів повинен мати властивості гнучкої адап
тації до змін загальноекономічної ситуації, адекват
но реагувати на фактори впливу зовнішнього сере
довища, але поряд з цим необхідна певна стабіль
ність економічних регуляторів сфери культури на
певний проміжок часу. Отже, загальне покращання
перебігу соціальних процесів значною мірою зале
жить від вироблення та реалізації цілеспрямованої,
послідовної та передбачуваної державної соціаль
ноекономічної політики, загальнометодологічних
основ її формування у сфері культури та послідов
ної її реалізації [1].
Сьогодні є всі підстави говорити про формуван
ня нової інформаційної культури, яка може стати
елементом загальної культури людства. Її основою
можуть стати знання про інформаційне середовище,
закони його функціонування, уміння орієнтуватися
в інформаційних потоках. На думку вчених, інфор
маційна культура поки що є показником не загаль
ної, а, скоріше, професійної культури, але з часом
стане важливим фактором розвитку кожної особис
тості [2].
При цьому важливо враховувати принципи форму
вання державної регуляторної політики сфери культу
ри, серед яких виділяють:
— прозорість, послідовність та передбачуваність
рішень органів виконавчої влади та місцевого самовря
дування;
— впровадження нових рішень винятково після все
бічного аналізу їх потенційної ефективності в досягненні
поставлених цілей та можливого впливу на економічне
середовище;
— моніторинг за наслідками впровадження чинних
регуляторних актів та культурно — масових заходів,
здійснених у межах їх реалізації на державному та ре
гіональному рівнях;
— ефективний діалог між органами виконавчої вла
ди, органами місцевого самоврядування і суб'єктами
господарювання; звітування органів виконавчої влади;
відповідальність державних службовців за здійснення
культурномасових заходів та проведення моніторингу
ефективності їх проведення [3].
Виокремленні принципи мають бути покладені
в основу забезпечення пріоритетних напрямів роз
витку соціальної політики, оскільки саме через про
ведення відповідних культурних заходів запровад
жуються у життя найбільш важливі рішення стосов
но соціальнодемографічного розвитку, управлін
ня розвитком культури, розвитку соціальної інфра
структури тощо. Крім того, посилюється взаємний
вплив різних напрямів соціальноекономічної по
літики — і в цьому аспекті значення регуляторних
актів в сфері культури неухильно зростає. Життєз
датність та ефективність тих чи інших рішень щодо
впровадження культурних заходів безпосередньо
залежить від того, наскільки соціально зорієнтова
ними є й інші напрями економічної політики держа
ви.
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В обгрунтуванні основних, фундаментальних
принципів розвитку сфери культури слід виходити із
загальних положень сучасної ідеології державного
управління культурою та особливостей соціально
економічного розвитку регіонів. До їх числа відно
сять:
— чіткий розподіл функцій та обов'язків, при яко
му виконавча влада реалізує свої функції:
— планування, організацію і контроль проведення
культурних заходів, а приватні власники — виділення
коштів на фінансування цих заходів, причому в єдино
му правовому полі;
— уникнення конфліктів, досягнення взаєморозу
міння в необхідності та результативності такого захо
ду;
— формування відкритого інформаційного середо
вища, здорових ринкових відносин;
— надання пріоритетності культурних заходів у роз
в'язані найбільш гострих соціальних проблем [4].
Для успішного вирішення цього завдання доціль
но дотримуватися таких вихідних методологічних поло
жень:
— врахування складної системи ієрархічних соці
альноекономічних взаємозв'язків у сфері культури,
цілісності основних компонентів соціальноекономічно
го простору, динамічності змін у кон'юнктурі ринково
го середовища культурної сфери;
— визнання необхідності подальшої децентралізації
системи управління соціальним розвитком регіонів у
проведені культурних заходів, що дозволить посилити
вплив органів місцевого самоврядування на культурну
сферу;
— досягнення оптимального поєднання в розвитку
культури таких триєдиних складових: державного управ
ління, самоуправління й саморегулювання та ринково
го впливу на культурну сферу;
— надання пріоритету розвитку культурних націо
нальних традицій базових соціальних структур території
регіону, збільшенню місткості ринку культурних послуг,
розширенню сфери зайнятості в усіх без винятку напря
мах державної регіональної соціальнокультурної по
літики;
— створення нормативноправової бази, яка б за
безпечувала регіонам, галузям, первинним суб'єктам
господарювання різних форм власності рівні можли
вості у фінансуванні культурних заходів та у соціально
му розвиткові, зокрема щодо формування місткої сфе
ри відпочинку населення, створення нових площ для
заходів, залучення додаткового фінансування для адап
тації міжнародного досвіду у розвитку соціальної інфра
структури [5].
На етапі формування ефективної соціальної політи
ки у сфері культури важливо передбачити можливі зміни
у структурі фінансування таких заходів [6]; та самих
методах проведення культурних заходів, а також виді
лити такі своєрідні обмеження щодо відпрацювання
принципів та методів впливу на напрями і темпи розвит
ку культури:
поперше, внаслідок поширення нерегламентованих
заходів, відсутності системи обліку таких заходів, не
досконалої методології та методики статистичного об
ліку різних категорій та напрямів культурних заходів

88

досить проблематично об'єктивно оцінити кінцеву ре
зультативність такої діяльності, визначити позитивну
складову соціальної політики та рівень соціальноеко
номічного аспекту розвитку культури окремих тери
торій;
подруге, певна автономність соціальних про
цесів відносно позитивних макроекономічних змін та
відсутність кореляції між взаємопов'язаними соці
альноекономічними явищами свідчать про істотні
недоліки та низьку ефективність сучасної політики і
практики управління цими процесами у сфері куль
тури;
потретє, враховуючи невисокий рівень соціально
економічного розвитку переважної більшості регіонів
України, доводиться визнати, що існуючі методи регу
лювання соціальних процесів особливо у сфері культу
ри не спроможні кардинально змінити ситуацію на кра
ще, і тим більше забезпечити високі темпи прогресив
них соціальних перетворень [7].
Враховуючи ці обставини, можна дійти висновку, що
вплив трансформаційних процесів в державі зумовлює
втілення державного регулювання соціальнокультур
ного розвитку на засадах таких принципів:
— єдність та чітка підпорядкованість цілей, завдань,
орієнтирів та важелів державного управління у сфері
культури та соціальної політики, що здійснюється на
різних рівнях управління, їх інтегрованість на держав
ному, регіональному та локальному рівнях з метою
формування структурно цілісного та несуперечливого
механізму реалізації культурномасових заходів;
— системність підходу до визначення основних зав
дань, методів, напрямів та форм опрацювання та реалі
зації основних напрямів розвитку культури з урахуван
ням системних перетворень та макро, мезо і мікрое
кономічних змін;
— прозорість, послідовність та передбачуваність
рішень органів державного управління у сфери культу
ри, що безпосередньо ведуть розробку та впроваджен
ня культурних заходів, необхідних для задоволення
потреб населення;
— пріоритетність вирішення соціальних завдань, які
відповідають нагальним інтересам населення регіону
(міста, села) у забезпеченні їх культурномасовими за
ходами;
— регіональна адаптивність усіх напрямів та окре
мих заходів соціальноекономічної політики до терито
ріальних умов збереження національних традицій, ре
жиму відтворення історичних подій;
— координованість зусиль усіх суб'єктів соціаль
ноекономічного розвитку, а також органів виконав
чої влади, органів місцевого самоврядування у єди
ному напрямі — досягнення високих соціальних ре
зультатів культурномасової діяльності, покращання
основних його параметрів та зниження соціальної
напруги;
— зорієнтованість усіх структурних елементів дер
жавної соціальноекономічної політики на досягнення
високо ефективного результату проведення культурно
масових заходів на основі балансу інтересів усіх су
б'єктів, узгодженості потреб населення та можливостей
суспільства, використання новітніх методів соціально
го регулювання;
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SOME PUBLIC ADMINISTRATION BASES OF THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITY
OF THE CONSULTING ENGINEER IN THE PROCESS OF CONSTRUCTION
Статтю присвячено вивченню сучасних поглядів на державно#управлінське забезпечення
діяльності інженера#консультанта, в контексті адаптації вітчизняної законодавчої системи до
міжнародних стандартів. Досліджено проблеми формування та подальшого розвитку посади
інженера#консультанта будівельної галузі. Стаття підкреслює назрілу необхідність визначення
змісту положень державного забезпечення роботи інженера#консультанта, шляхом формулю#
вання теоретичних засад, елементів, а також пріоритетних напрямів гармонізації чинного за#
конодавства із міжнародним законодавством. Розглянуто пріоритетні заходи, принципи спря#
мовані на покращення державно#управлінського забезпечення діяльності інженера#консуль#
танта в Україні.
The article is devoted to the study of modern views on the state#management support of the
consulting engineer in the context of adaptation of the domestic legislative system to international
standards. The problems of formation and further development of the position of the consulting
engineer of the building industry are investigated. The article emphasizes the urgent need to
determine the content of the provisions of the state security of the consulting engineer, by formulating
the theoretical principles, elements, as well as the priority directions of harmonization of the current
legislation with the international one. Priority measures, principles aimed at improving the state#
management support of the consulting engineer in Ukraine are considered.
Ключові слова: державне управління, інженерконсультант, будівельна галузь, інвестиційна політика,
міжнародна практика будівництва.
Key words: public administration, a consulting engineer, construction industry, investment policy, international
construction practice.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Державне управління будівництвом та житловокому
нальним господарством здійснюється в рамках єдиної
організаційноправової системи, що враховує державні та
регіональні інтереси. Будівельні компанії завжди прагнуть
залучати до реалізації своїх проектів "сильних інвесторів",
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розмір вкладів яких може забезпечити надійність та рен
табельність виконання будівництва. Аналіз процесу дер
жавного управління інвестуванням у будівництво повинен
грунтуватися на конкретних планах, що включають різні
стадії та етапи інвестиційного процесу, а також його функ
ціональні та технічні аспекти. Тому перехід від процесу
державного управління інвестуванням до виконання конк
ретних будівельних проектів (соціальних, інноваційних, або
комерційних та ін.) вимагає проведення ретельної оцінки
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усіх факторів та впливів зовнішнього та внутрішнього се
редовищ як для інвестора, так і для будівельної компанії,
в цілому. На сьогодні Україна взяла курс на євроінтегра
цію, а однією із основних вимог контрактів Міжнародної
федерації інженерівконсультантів FIDIC та більшості
міжнародних фінансових організацій є те, що одним із ос
новних підрядників будівельних робіт є інженерконсуль
тант, який є незалежною стороною будівельного процесу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Як свідчить аналіз джерельної бази зазначеної про
блеми, певний доробок в обгрунтуванні державно
управлінських аспектів діяльності інженераконсультанта
у процесі будівництва знайшов своє відображення в ро
ботах таких учених як: Т.В. Бова, О.М. Вінник, А.В. Воробйов,
М.В. Глух, О.О. Квасніцька, Коротич, В.І. Логвиненко,
О.М. Непомнящий, О.Б. Німко, В.Г. Олюха, Т.Б. Решеті
лова [6], Ю.М. Сафонов [1], О.Ф. Скакун, О.В. Соболєв,
О.В. Стукаленко [4], Н.В. Трофуненко, О.І. Шевчук,
А.І. Шпомер, В.С. Щербина та ін. В той же час великий
пласт впровадження в державне управління досліджень,
що базувалися б на вивченні та розкритті особливостей
діяльності інженераконсультанта у процесі будівництва та
його взаємодії із іншими учасниками будівельного проце
су ще не знайшов свого всебічного аналізу.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є аналіз деяких державноуправлінських
основ організації діяльності інженераконсультанта у про
цесі будівництва.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Виходячи із логіки розвитку будівництва, тобто ство
рення кінцевої будівельної продукції, її продажу і сервіс
ного обслуговування (адже кінцевим результатом будів
ництва є будівельна продукція, що створюється і експлуа
тується), можна стверджувати, що організація процесів
регулювання та розвитку діяльності інженераконсультан
та має вирішуватися, із урахуванням загальнодержавних
інтересів, а, також, особливостей і потреб економічного
розвитку країни, в цілому [1].
На законодавчому рівні поняття "інженерконсультант"
закріплене в Постанові Кабінету Міністрів України "Про
затвердження вимог щодо проведення контролю якості
робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального
ремонту автомобільних доріг загального користування" від
28 грудня 2016 р. № 1065 і визначається як: "суб'єкт гос
подарювання, який надає дорожні консультаційні послуги
з урахуванням умов, визначених у контрактах міжнарод
ної федерації інженерівконсультантів FIDIC, або із залу
ченням спеціалістів, що мають виданий відповідно до за
конодавства кваліфікаційний сертифікат для здійснення
технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг
загального користування" [2]. Як бачимо, за великим ра
хунком, дане визначення обмежується лише переліком
основних функцій інженераконсультанта, не розглядаю
чи сутність та змістовне наповнення даного поняття пред
метно та докладно.
Вважаємо, що одним із успішних кроків в Україні щодо
формування нових державноуправлінських засад діяль
ності інженераконсультанта стало введення даної про

фесії у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників (Розділ 64 "Будівельні, монтажні та ремонт
нобудівельні роботи") [3]. Це сприятиме тому, що особи з
відповідною будівельною освітою та кваліфікованими на
вичками роботи займатимуть посади із новими професій
ними назвами, із подальшим проходженням курсів та підви
щенням кваліфікації. На сьогодні Міністерство регіональ
ного розвитку, будівництва та житловокомунального гос
подарства України, разом із фахівцями, має розпочати
поступовий процес приведення вітчизняного будівельного
законодавства у відповідності із цими змінами та із ураху
ванням міжнародної практики діяльності та програм підго
товки інженераконсультанта.
У працях, що присвячені проблемам державного уп
равління, розгляд поняття "інженерконсультант", практич
но, відсутній і це є не допустимим. Іншими словами, науко
вий контекст забезпечення діяльності інженераконсуль
танта в Україні необхідний. Без чіткої та законодавчо виз
наченої державноуправлінської форми розвитку діяль
ності інженераконсультанта модернізація процесу будів
ництва, практично, неможлива. Більше того, на нашу дум
ку, сьогодні, постає питання, щодо створення Державно
го інституту інженерівконсультантів, що займався б вив
ченням реального стану та ролі цього учасника будівницт
ва в Україні. При цьому варто зазначити, що створення вка
заного Державного інституту сприятиме не тільки науко
вим обгрунтуванню та дослідженню функцій інженерів
консультантів, але і підвищенню ефективності їх роботи у
сфері задоволення спільних інтересів суб'єктів будівницт
ва, в цілому.
На нашу думку, зважаючи на необхідність вирішення
вищезазначеної проблеми, в першу чергу, необхідно по
кращити державноправовий супровід діяльності інжене
раконсультанта в Україні. Адже через вироблення та сис
тематизацію наукової теоретикометодологічної основи
діяльності інженерівконсультантів відбуватиметься посту
пова гармонізація чинного законодавства із міжнародни
ми положеннями. Більше того, специфіка роботи інжене
раконсультанта вимагає створення оновленого концепту
ального підходу визначення поняття "інженерконсуль
тант", що сприятиме впровадженню повнішої державно
управлінської системи підтримки даної професії. Держав
ноуправлінській підхід до тлумачення даного поняття має
бути сформульований із метою створення нової моделі бу
дівництва, що її формування сприятиме адміністративно
му і правовому захистам усіх учасників будівельного про
цесу.
Аналізуючи існуючий перелік відносин, що формують
ся при державноуправлінському регулюванні роботи інже
нера консультанта в будівельній галузі можна виокремити
дві групи однорідних видів діяльності [4, c. 41]:
— зовнішньоуправлінська діяльність, що здійсню
ється органами державної влади та місцевого самовряду
вання щодо прав та обов'язків інженераконсультанта бу
дівельної галузі та базується на реалізації імперативного
методу в правовідносинах між суб'єктами будівельної
діяльності;
— внутрішньоуправлінська діяльність, що реалі
зується будівельними компаніями, установами та підпри
ємствами, на основі чітко визначеної організаційної
структури суб'єктів будівництва для організації контро
лю діяльності інженераконсультанта в будівельній га
лузі [5].
Основними принципами державного управління ви
щезазначеними видами діяльності у будівництві мають
бути:
— розширення регулюючої ролі інженераконсультан
та у виконанні проектів будівництва;
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— покращення нормативноправової бази щодо забез
печення діяльності інженера консультанта у будівництві
для збільшення його повноваження та їх юридичного зак
ріплення;
— формування позитивних та інноваційних змін щодо
структури діяльності інженераконсультанта у будівництві;
— перенесення частини соціальностимулюючих
функцій у будівельному процесі від суб'єкта господарю
вання до інженераконсультанта;
— раціональний розподіл коштів на реалізацію буді
вельних проектів з метою забезпечення належного рівня
оплати праці інженераконсультанта;
— грамотний добір кадрів на посаду інженеракон
сультанта;
— державне навчання і стимулювання професійного
зростання інженерівконсультантів;
— організація, на державному рівні, систематичної
перепідготовки та підвищення кваліфікації інженерівкон
сультантів;
— забезпечення стабільної зайнятості інженерівкон
сультантів у країні;
— висока організація робочих місць інженерівкон
сультантів;
— раціональне плануванням робочого часу інженерів
консультантів;
— вдосконалення оплати і методів державної немате
ріальної мотивації праці інженерівконсультантів;
— розробка і реалізація комплексу державних соці
альноекономічних програм для стимулювання професії
інженерівконсультантів тощо.
Впровадження вищезазначених принципів має:
— позитивно позначиться на формуванні промисло
вої та соціальної інфраструктур будівельних проектів;
— сформулювати та впровадити позитивну політику
розвитку будівельних проектів;
— активно формувати інвестиційну політику в бу
дівництві та ін. [6].
Тобто, в цілому, в сучасних умовах реалізації розвит
ку будівництва в Україні, державне управління діяльністю
інженерів консультантів повинне, як мінімум, охоплювати
такі аспекти: поліпшення методів та форм роботи інженерів
консультантів, поліпшення умов праці та розвиток соціаль
них стимулів для інженерів консультантів [7].
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
У контексті проведеного у статті дослідження варто
резюмувати, що інтеграція українського будівельного рин
ку до європейського технічного регулюючого простору
потребує нових шляхів розвитку інжинірингових та кон
сультаційних послуг. При виконанні будівельних проектів,
що фінансуються міжнародними інвесторами, існує пе
релік визначених особливостей, вимог щодо персоналу,
включаючи наявність інженерівконсультантів у структурі
будівельних фірм. Позиція авторів щодо державного уп
равління діяльністю інженерівконсультантів, на основі
визначення і задоволення потреб усіх учасників будівель
ного процесу, полягає у тому, що воно повинне грунтувати
ся на маркетинговому типі управління та забезпечуватися
створенням нових державних ринковоорієнтованих інсти
тутів, що є адекватним інструментом функціонування і взає
модії органів державної влади і будівельників. Вирішення
проблем, що виникають у процесі розвитку державного уп
равління діяльністю інженерівконсультантів у будівництві
потребує подальших теоретикометодологічних дослід
жень, що, у свою чергу є підгрунтям наукового забезпе
чення будівельної галузі.
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TRANSNATIONALIZATION PRIORITIES OF THE FORMATION OF STATE MECHANISMS
FOR RESOLVING TRADE DISPUTES
Метою статті є визначення впливу новітніх інструментів вирішення торгових суперечок на показ#
ники зовнішньоекономічної динаміки та макроекономічні показники за допомогою економіко#ма#
тематичного моделювання. В сучасних умовах формування національних інструментів вирішення
торгівельних суперечок у контексті механізмів функціонування, доцільності, переваг та економіч#
них вигід від їх реалізації має значний інтерес та практичну цінність для України, особливо в умовах
інтеграції у світове господарство. В статті проаналізовано країни за показником зовнішньоторго#
вельного обороту. Розглянуто інструменти вирішення новітніх торгово#економічних конфліктів у
рамках діяльності міжнародних інституцій. Досліджено основні транснаціоналізаційні пріоритети у
розвитку національних інструментів вирішення торгових суперечок. За допомогою крос#кореля#
ційного аналізу визначено вплив інструментів вирішення торгових суперечок на показники зовніш#
ньоекономічної динаміки та макроекономічні показники.
The purpose of the article is to determine the influence of the latest instruments for resolving trade
disputes on the indicators of foreign economic dynamics and macroeconomic indicators with the help of
economic and mathematical modeling. In today's conditions, the formation of national instruments for
resolving trade disputes in the context of mechanisms of functioning, expediency, advantages and
economic benefits from their implementation has a significant interest and practical value for Ukraine,
especially in the context of integration into the world economy. The article analyzes the countries by the
indicator of foreign trade turnover. The tools of the solution of the latest trade and economic conflicts
within the framework of the activities of the international institutions are considered. The main
transnationalization priorities in the development of national instruments for resolving trade disputes are
explored. Using cross#correlation analysis, the influence of trade dispute resolution instruments on the
indicators of foreign economic dynamics and macroeconomic indicators is determined.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування механізмів вирішення міжнародних тор
гівельних суперечок залежить насамперед від змін у зов
нішньоекономічній політиці країни. Із розвитком держав
ного та публічного управління, демократії, прозорості
державної системи та імплементації міжнародних норм
зростає ефективність політики чи економічних методів
певної країни, що позитивно впливає на зміни макроеко
номічних показників. Саме тому для кожної країни важ
ливим є збільшення обсягів експорту власної продукції
(товарів) та здійснення заходів захисту вітчизняних ви
робників. Основними методами підтримки вітчизняних
експортерів та збільшення їхньої присутності на зовнішніх
ринках є зниження експортних митних тарифів, підвищен
ня експортних квот, використання демпінгових цін, тор
гова блокада. Основними методами ведення зовнішньо
економічної політики щодо обмеження засилля імпорт

них товарів є підвищення імпортних мит, зниження імпор
тних квот, введення бар'єрів, пов'язаних з ускладненням
процедури ліцензування та нагромадженням митних фор
мальностей, введення технічних бар'єрів, які передбача
ють виникнення складнощів з відповідністю імпортних то
варів національним стандартам і технічним умовам [1, с.
193—196].
Однак, трансформація технологій, специфіка соці
альних, економічних та політичних умов розвитку сучас
ного світового співтовариства впливають на характер
та особливості ведення сучасних торговельних супере
чок. Провідні країни світу виділяють значні кошти з ме
тою формування мільйонних армій лобістів як в міжна
родних організаціях, так і в державних монополіях. У
цих умовах конфлікт двох або кількох таких країн, по
в'язаних з іншими подібними країнами різними угодами
та союзами, може автоматично перетворитися на гло

93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ньоторговельного обороту має
надзвичайно важливе значення
в ефективності заходів вирі
шення торгових суперечок на
основі діяльності міжнародних
організацій. Оскільки на базі
цього показника розрахову
ються середні ціни, сальдо тор
гового балансу, ефективність
зовнішньої торгівлі в цілому,
коефіцієнт еластичності і т.п.
Для збору, узагальнення та си
стематизації статистичних да
них щодо зовнішньоторговель
ного обороту розроблені
міжнародні номенклатури, які
враховуються в процесі побу
дови національних зовнішньо
торговельних класифікацій.
Найважливішою з них є Міжна
родна стандартна класифікація
ООН (прийнята в 1985 р.). Вона
складається з 10 розділів, 67
підрозділів, 261 товарної групи
і 3118 товарних позицій. Роз
поділ країн світової економіки
Рис. 1. Розподіл країн за показником зовнішньоторговельного
за показниками зовнішньотор
обороту у 2015 р. (мдрд дол. США)
говельного обороту зображено
Джерело: [3].
на рисунку 1.
бальну війну. Відповідно виникає потреба у вивченні та
Однією з ключових складових новітньої концепції
пошуку сучасних інструментів вирішення конфліктних вирішення торгових суперечок є збільшення ролі дип
ситуацій, які не призводитимуть до негативних глобаль ломатичних методів тиску на противника, насамперед
них наслідків.
за допомогою політичних (дипломатичних), економіч
них і гуманітарних елементів. При цьому інформацій
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
не забезпечення визначається як базовий елемент на
І ПУБЛІКАЦІЙ
всіх етапах конфлікту від його підготовки до посткон
Транснаціоналізаційні процеси та пов'язані з цим фліктного періоду. Загалом складові частини новітніх
міжнародні торгівельні суперечки сьогодні досліджують торговоекономічних конфліктів представлено на ри
і аналізують такі відомі вчені, як В.А. Вергун, Р.О. Заб сунку 2.
лоцька, І.Д. Іванов, О.Є. Ліхачов, Л.М. Капіца, Т.В. Зо
Як свідчать інструменти новітніх торговоекономі
нова, К.А. Фліссак, А.Г. Савойский, В.Д. Щетинін. Про чних конфліктів на основі концепції економічної та тор
те в сучасних умовах формування національних інстру гової дипломатії, новітні торгові конфлікти давно вий
ментів вирішення торгівельних суперечок в контексті ме шли за рамки державних зовнішньоторговельних полі
ханізмів функціонування, доцільності, переваг та еко тик та на національному рівні вони вирішуються досить
номічних вигід від їх реалізації має значний інтерес та складно.
практичну цінність для України, особливо в умовах інтег
Таким чином, відобразивши релевантні інструмен
рації у світове господарство.
ти новітніх торговоекономічних конфліктів, наступним
завданням є визначення методу, який точно та зручно
МЕТА СТАТТІ
зміг би розкрити зміст та ефективність застосовуваних
Метою статті є формування державних механізмів країнами світової економіки інструментів. Для цього си
та дослідження впливу новітніх інструментів вирішення стематизуємо транснаціоналізаційні пріоритети у роз
торгових суперечок на показники зовнішньоекономіч витку національних інструментів вирішення торгових су
ної динаміки та макроекономічні показники за допомо перечок (табл. 1).
гою економікоматематичного моделювання.
Методом за допомогою якого досить легко та
зручно проаналізувати вплив інструментів вирішен
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ня торгових суперечок на показники зовнішньоеко
Важливим показником, що характеризує систему номічної динаміки та макроекономічні показники є
заходів економічної діяльності корпорацій певної краї кроскореляційний аналіз. Кроскореляцією є ко
ни є зовнішньоторгівельний оборот. Цей показник харак реляційний зв'язок між рівнями двох динамічних
теризує обсяг зовнішньої торгівлі країни, групи країн чи рядів. Оцінка тісноти зв'язку в задачах досліджен
адміністративнотериторіального утворення (регіону) за ня кроскореляції відбувається за допомогою ви
певний період часу (місяць, квартал, рік). Оцінка зовніш користання стандартного коефіцієнта кореляції
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Джерело: [2].

Рис. 2. Інструменти державного механізму вирішення
сучасних торговоекономічних конфліктів

Пірсона:

(1),
де xi і yi — значення ознаки, n — число порівнюва
них спостережень, σx і σy — стандартні відхилення у по
рівнюваних рядах.
На підставі розрахованих коефіцієнтів кроскореляції
визначається значення найбільш істотного взаємозв'язку

між динамічними рядами. Для нашого дослідження ми
побудували матрицю кроскореляції для 20 країн, що з
позицій авторського аналізу є країнами з розвиненою еко
номікою та країнами, що розвиваються. В цій матриці роз
раховані коефіцієнти кроскореляції відображають на
явність кореляції змінних між собою. У випадку, коли зна
чення коефіцієнтів максимально наближаються до 1, це
свідчить про сильний зв'язок між застосовуваними інстру
ментами вирішення торгових суперечок в країні і показни
ками зовнішньоекономічної динаміки та макроекономіки.
Такий зв'язок також свідчить про статистичну значущість

Таблиця 1. Заходи державної підтримки розвитку національних інструментів вирішення
торгових суперечок
Пріоритети у запобіганні
торгових суперечок
Розвиток ділових і урядових
контактів

Збір і поширення комерційної
інформації

Державні візити

Дослідження ринку

Участь у асоціаціях

Ініціація та бенефіціаризм

Участь у міжнародних
організаціях
Придбання державними
монополіями зарубіжних
компаній

Імплементація міжнародних
стандартів
Визначення пріоритетних
напрямів інтеграції

Мета заходів

Значення заходів для
міжнародних корпорацій
Просування товарів і
послуг
Участь у виставках,
представляючи
потенційних експортерів
Запровадження кодексів
поведінки
Преференції
Забезпечує ефективне
просування

Заходи державної підтримки
Допомога в ході переговорів;
реалізація контрактів і рішення
проблем
Збір маркетингових даних для
експорту товарів
Дотримання добросовісної
конкуренції
Запобігання демпінгу
Лобізм інтересів

Джерело: побудовано автором.
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Таблиця 2. Матриця кроскореляції впливу інструментів комерційної дипломатії
на показники зовнішньоекономічної динаміки серед аналізованих країн
за період 2010—2015 рр.

Країни

США
Китай
Японія
Німеччина
Франція
Сінгапур
Іспанія
ОАЕ
Італія
Канада
Гонконг
Індія
Таїланд
Росія
Ізраїль
Польща
Україна
Литва
Португалія
Єгипет

Придбання
державними
монополіями
зарубіжних
компаній /
Сальдо
платіжного
балансу
0,76
0,74
0,81
0,72
0,75
0,96
0,67
0,61
0,28
0,19
0,41
0,07
0,06
-0,17
0,51
0,18
-0,14
0,22
-0,57
-0,24

Участь у
міжнародних
організаціях /
Обсяги
вкладених ПІІ в
процентах від
валового
внутрішнього
продукту
0,89
0,81
0,97
0,96
0,87
0,81
0,67
0,87
-0,54
0,62
-0,87
-0,86
-0,33
0,54
0,87
-0,14
0,56
0,67
0,54
0,24

Розвиток
ділових і
урядових
контактів/
Кількість
філій
закордонних
корпорацій
0,22
-0,57
-0,24
-0,33
0,59
0,27
-0,14
0,74
0,89
1,00
0,42
0,25
0,35
0,71
0,74
0,89
0,75
0,44
0,58
0,56

Державні
візити /
Обсяги
вкладних ПІІ
в процентах
від валового
внутрішнього
продукту

Участь у
міжнародних
організаціях/
Кількість
головних
офісів
національних
корпорацій

Участь у
асоціаціях /
Динаміка
обсягів
транскордонних
злиттів по
регіонах

Розвиток
ділових і
урядових
контактів/
Диверсифікація
імпорту

0,40
0,42
0,25
0,35
0,71
0,74
0,89
-0,28
-0,47
0,79
0,41
-0,07
-0,06
-0,17
-0,51
-0,18
0,76
0,45
0,68
0,44

0,67
0,87
0,93
0,58
0,78
0,97
0,54
0,69
0,88
0,84
0,79
0,567
0,65
0,75
0,76
0,65
0,06
0,56
0,4
0,65

0,22
-0,57
-0,24
-0,33
0,59
0,27
-0,14
-0,58
-0,52
1,00
0,42
0,25
0,35
0,71
0,74
0,89
0,76
0,98
0,69
0,65

0,65
0,67
0,87
0,97
0,54
0,24
0,27
0,65
0,65
0,78
0,67
0,54
0,78
0,75
0,54
0,22
0,76
0,56
0,43
0,56

Джерело: побудовано автором за даними [3—5].

та тісноту зв'язку між двома динамічними рядами. В кінце
вому підсумку це дає можливість прогнозувати значення
одного динамічного ряду за відповідними рівнями іншо
го. Крім того, немає необхідності в зміщенні рядів віднос
но один одного. Значення коефіцієнтів кореляції 0,5 вва
жаються нормальними для аналізу, але значення менше
0,5 не аналізуємо, оскільки це свідчить про недостатній
рівень зв'язку між величинами. За аналітичну базу взято
такі показники, які, на нашу думку, найбільш точно відоб
ражають стан предмету дослідження: динаміка обсягів
транскордонних злиттів (кількість на рік); обсяги вкладе
них прямих іноземних інвестицій в процентах від валового
внутрішнього продукту (%); кількість головних офісів на
ціональних корпорацій в країні (од.); кількість філій закор
донних корпорацій (од.); частка бюджетів фінансування
НДДКР у сукупному ВВП (%); сальдо платіжного балансу
(млрд дол. США); реальний ВВП (млрд до.л США); сукуп
ний експорт (млрд дол. США); диверсифікація експорту;
диверсифікація імпорту (значення індексу); товарообіг
(млрд дол США); розвиток ділових і урядових контактів
(вартість підписаних контрактів, млн дол. США); державні
візити (одиниць); участь у асоціаціях (млн дол. США);
участь у міжнародних організаціях (млн дол. США); прид
бання державними монополіями зарубіжних компаній (млн
дол. США). Результати досліджень представлено у виг
ляді матриці кроскореляції впливу інструментів вирішен
ня торгових суперечок на показники зовнішньоекономіч
ної динаміки серед аналізованих країн за період 2010—
2015 рр. (табл. 2).
Як свідчить матриця кроскореляції впливу інстру
ментів вирішення торгових суперечок на показники зов
нішньоекономічної динаміки, серед аналізованих країн
за період 2010—2015 рр. не всі інструменти однаково
результативні.
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Так, наприклад, для більшості аналізованих країн
як виявилося дуже важливим та ефективним інструмен
том впливу на зовнішньоекономічні відносини стало
придбання державними монополіями зарубіжних ком
паній, що має безпосередній вплив на зростання такого
показника, як сальдо платіжного балансу, кореляцій
ний зв'язок спостерігається з коефіцієнтами від 0,76 до
0,96. Також слід відзначити, що серед аналізованих
показників найбільшим впливом характеризувався та
кий інструмент, як участь у міжнародних організаціях,
що майже у всіх країнах вливав на обсяги вкладених
прямих іноземних інвестицій в процентах від валового
внутрішнього продукту з коефіцієнтами від 0,765 до
0,98.
У процесі обгрунтування інструментів вирішення
торгових спорів в умовах розгортання торгівельних війн
міжнародними корпораціями та національними еконо
міками було зроблено ряд висновків.
Поперше, на основі систематизації аналітичних
звітів та офіційних статистичних рапортів, щодо фор
мування інструментів вирішення торгових спорів, було
обгрунтовано показники, які дозволяють на сьогодні
визначити ефективність системи заходів удосконален
ня міжнародної торгівлі. Це в свою чергу дає можливість
концентрувати фінансові та організаційні ресурси [4].
Подруге, на основі матриці кроскореляції впливу
інструментів комерційної дипломатії на показники зов
нішньоекономічної динаміки серед аналізованих країн
за період 2010—2015 рр., було обгрунтовано, що на
сьогодні не існує єдиного підходу до формування сис
теми міжнародних торгівельних відносин на тих чи інших
засадах. Проте новітні тренди, що виникають в епоху
глобалізації та регіональної економічної інтеграції,
свідчать, про те, що на сьогодні тарифні обмеження та
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не тарифні обмеження відходять у минуле. В умовах
коли країни змушені відкривати свої кордони для іно
земного капіталу, комерційних послуг та товарів, про
текціонізм трансформується до системи вирішення тор
гових суперечок, яка в свою чергу дозволяє вести об
межувальну політику не застосовуючи класичні інстру
менти. Так, авторський аналіз виявив, що такий інстру
мент вирішення торгових суперечок, як придбання дер
жавними монополіями зарубіжних компаній досить
інтенсивно застосовується високорозвинутими країна
ми. За допомогою цього інструменту країни вирішують
такі проблеми, як: зменшення товарних потоків з неба
жаних країн, підвищення ефективності транзиту та
збільшення експорту обходячи тарифне та не тарифне
регулювання. Як свідчить досвід аналізованих країн, цей
інструмент має досить сильний кореляційних зв'язок
майже з всіма аналізованими країнами, а країни, що не
продемонстрували такий зв'язок просто, на нашу дум
ку, за своєю маргінальною належністю не користують
ся цим інструментом.
Наступним ще більш ефективним інструментом на
лагодження торговельних відносин виявилося участь у
міжнародних організаціях з торгівлі та стандартизації.
Так, країни, які активно інтегруються до міжнародних
торгових організацій, долучаються до формування нор
мативних актів торгового права та стандартизації. Тим
самим проводячи експансію в якійсь мірі власної інсти
туційної системи, торгової та інших макроекономічних
політик на міжнародному рівні. Потенціал застосуван
ня такого інструменту майже не вичерпний, так, наприк
лад, США маючи більшість голосів в Міжнародному Ва
лютному Фонді, Світовому Банку та Світовій Організації
Торгівлі, демонструє такий рівень лобізму, який забез
печує цій країні панівне становище протягом останніх
сорока років. У таких умовах подальшого розвитку по
требує визначенні ролі міжнародних організацій в ре
гулюванні економічних конфліктів.

ВИСНОВКИ
Отже, державне регулювання розвитку міжнародної
економічної діяльності національних корпорацій харак
теризується такими процесами, як міжнародна економі
чна інтеграція, глобалізація та транснаціоналізація світо
вої економіки. Остання на макроекономічному рівні про
являється в прагненні держав та інтеграційних об'єднань
до економічної активності поза своїми кордонами за ра
хунок лібералізації торгівлі, зняття торгових й інвести
ційних бар'єрів, створення зон вільної торгівлі тощо.
Відповідно, процеси транснаціоналізації та інтеграції по
винні охоплювати заходи формування міждержавних
інструментів щодо цілеспрямованого формування систе
ми вирішення торгових спорів. Разом із розвитком міжна
родної торгівлі еволюціонували і методи боротьби за
місце у світовій торгівлі, причому, якщо спочатку саме
сила і зброя були основними засобами досягнення пере
ваг у міжнародній торгівлі, то з часом (починаючи з ХХ
ст.) країни усвідомили доцільність незастосування сили
у міжнародних відносинах і використання мирних засобів
досягнення своїх цілей на світовому ринку. Наприклад,
фінансування лобістів у Міжнародних організаціях, прид
бання державними монополіями зарубіжних компаній,
транскордонні злиття компаній тощо. Неможливість дійти

згоди в рамках мирних шляхів вирішення торговельних
суперечок створює передумови у глобальній торго
вельній системі для загострення суперечок між країнами
та зміщення їх інтересу до двосторонніх і регіональних
угод, що є предметом подальших наукових і економіч
них досліджень.
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INSTITUTIONAL PROVISION OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE
У статті визначено місце України, стан її економічної безпеки в світовому економічному про#
сторі та виявлено, що, з одного боку, країна має суттєві конкурентні переваги, а з іншого боку,
за базовим показником міжнародної економічної класифікації, обсягом ВВП на душу населен#
ня, Україна належить до країн із середнім рівнем розвитку. Окреслено сучасні умови розвитку
економіки України, що створили умови для негативного впливу різних чинників на економічну
безпеку країни. Ці чинники можна згрупувати у три групи: макроекономічні, фінансові та со#
ціальні. Наведено структуру інституційного забезпечення економічної безпеки. Охарактери#
зовано повноваження суб'єктів у системі інституційного забезпечення економічної безпеки, до
яких входять Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада на#
ціональної безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої вла#
ди; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; Прокуратура України; місцеві дер#
жавні адміністрації; Служба безпеки України, Державна прикордонна служба України та інші
військові формування, утворені відповідно до законів України. Виявлено проблемні моменти у
сфері інституційного забезпечення економічної безпеки України.
The article describes the place of Ukraine, the state of its economic security in the world economic
space, and found that, on the one hand, the country has significant competitive advantages, and, on
the other hand, on the basis of the international economic classification, on the basis of GDP per
capita, — Ukraine belongs to middle#income countries. The present conditions of the Ukrainian
economy development, which created conditions for the negative influence of various factors on the
country's economic security, are outlined. These factors can be grouped into three groups:
macroeconomic, financial and social. The structure of institutional support of economic security is
presented. The powers of the subjects in the system of institutional security of economic security,
which include the President of Ukraine, are characterized; Verkhovna Rada of Ukraine; Cabinet of
Ministers of Ukraine; National Security and Defense Council of Ukraine; ministries and other central
executive bodies; National Bank of Ukraine; courts of general jurisdiction; Prosecutor's Office of
Ukraine; local state administrations; The Security Service of Ukraine, the State Border Guard Service
of Ukraine and other military formations formed in accordance with the laws of Ukraine. Problematic
points in the field of institutional provision of economic security of Ukraine are revealed.
Ключові слова: економічна безпека, інституційне забезпечення, захист національних економічних інте
ресів, концепція національної безпеки.
Key words: economic security, institutional provision, protection of national economic interests, concept of
national security.

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

держави захистити національні економічні інтереси від
наявних і можливих зовнішніх і внутрішніх загроз і тим
самим зміцнити свою національну безпеку. У провідних
країнах світу (США, країни Європи, Японія) розробля
З огляду на поточну ситуацію світової фінансово ються і реалізуються концепції національної безпеки
економічної кризи, актуальним є здатність Української з урахуванням власних економічних інтересів, на що
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Україні слід особливо звернути увагу, з огляду на вели
кий інтерес до себе з боку ближнього і далекого заруб
іжжя, а також на наявність потужного стратегічного по
тенціалу.
Останні дослідження та публікації, на які опираєть
ся автор, виділення невирішених частин загальної про
блеми, котрим присвячується ця стаття. Темі економіч
ної безпеки національних економік в умовах формуван
ня глобальної економічної системи присвячено багато
наукових робіт. Основні теоретичні підходи до сутності
економічної безпеки і механізму її інституційного забез
печення висвітлені в наукових працях таких провідних віт
чизняних вчених, як А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко,
Ю.І. Палкін, В.М. Геєць, С.І. Кірєєва, Ю.К. Зайцев, В. Ан
дрійчук, В. Мунтіян, І. Проценко і ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — аналіз особливостей інституційного
забезпечення економічної безпеки України в сучасних
умовах.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основною необхідністю розвинутого суспільства та
будьякої демократичної держави виступає потреба в
безпеці, у захисті від небажаних зовнішніх впливів і
різноманітних внутрішніх загроз. Верховенство права,
стабільна влада, ефективні соціальні, політичні та еко
номічні фактори росту, високий рівень культури та підви
щення рівня освіти громадян виступають гарантом еко
номічної безпеки як важливого елемента національної
безпеки будьякої країни.
З огляду на це, соціальноекономічне та суспіль
нополітичне становище України на сучасному етапі
зумовлює наукове дослідження проблем національ
ної безпеки, у тому числі й економічної безпеки регі
онів України. Об'єктивними чинниками, що також ак
туалізують необхідність дослідження проблем інсти
туціонального забезпечення економічної безпеки ре
гіонів України, є зростання її ролі та значення в сис
темі національної безпеки країни. Розроблення кон
цептуальних положень, методичних і практичних ре
комендацій інституціонального забезпечення еконо
мічної безпеки регіонів України виражає не тільки
запит економічної теорії, але й потреби господарсь
кої практики.
Сутність економічної безпеки полягає в тому, що
вона є базою для будьяких інших напрямів, проявів та
відгалужень безпеки держави, завдяки знанням цього
відгалуження також можна передбачити наслідки
зовнішніх або внутрішніх діянь з метою зменшення їх
можливого негативного або збільшення позитивного
впливу на розвиток держави. Важливо зазначити, що
економічна безпека держави є комплексною системою,
яка сама по собі теж має багато відгалужень (напрямків):
сировинноресурсна, енергетична, фінансова, техноло
гічна, продовольча, соціальна, демографічна, екологі
чна та ін. [5].
Принципами державної політики забезпечення еко
номічної безпеки виокремимо ті, дотримання яких у
посттрансформаційний період розвитку соціальноеко

номічної системи створить належні передумови для
відновлення та стабілізації економіки; впровадження
та реалізації модернізаційних перетворень; удоскона
лення нормативнометодичного забезпечення; поши
рення соціально відповідального здійснення госпо
дарської діяльності; підвищення якості відносин "дер
жавабізнес"; стимулювання інноваційності та ефек
тивного використання ресурсів; адаптація суб'єктів
економіки до конкурентної боротьби за умов глобалі
зації та мегарегіоналізації світової економіки; запро
вадження структурних трансформацій національної
економіки.
Місце України, стан її економічної безпеки в світо
вому економічному просторі визначається неоднознач
но. З одного боку, країна має суттєві конкурентні пере
ваги, а також один з найбільших в Європі структурно
розгалужений промисловий комплекс, перспективне
агропромислове виробництво, третина запасів чорно
земів і 27% чорної землі Європи, займає шосте місце в
світі з експорту сталі, сьоме — по експорту новітньої
зброї, володіє передовими аерокосмічними техноло
гіями, має високий науковоосвітній та технічний рівень
кадрового потенціалу, сучасну мережу вищої школи. З
іншого боку, за базовим показником міжнародної еко
номічної класифікації, обсягом ВВП на душу населен
ня, Україна належить до країн із середнім рівнем роз
витку.
Незважаючи на зроблені кроки у сфері забезпе
чення економічної безпеки України, залишилися не
вирішеними багато проблем у різних сферах соціаль
ноекономічного життя. Левчук О.В. зазначає, що су
часні умови розвитку економіки України створили
умови для негативного впливу різних чинників на
економічну безпеку країни, які можна згрупувати у
три групи: макроекономічні, фінансові та соціальні
[4]:
1. Основними загрозами макроекономічній безпеці
в сучасних умовах виступають: нестійкість економічно
го зростання; недостатні темпи відтворювальних про
цесів та подолання структурної деформації в економіці;
критична залежність національної економіки від ко
н'юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення
внутрішнього ринку; низька питома вага продукції з ви
сокою часткою доданої вартості; високий рівень тіні
зації економіки.
2. Основними загрозами фінансовій безпеці Украї
ни сьогодні є: втрата фінансової самостійності у вирі
шенні соціальноекономічних питань та власної фінан
сової інфраструктури; обмеження доступу держави до
зарубіжних ринків; розбалансованість бюджету в умо
вах дефіциту фінансових ресурсів; значний рівень до
ларизації економіки в умовах зростання зовнішнього
боргу держави; нераціональний розподіл банківською
системою кредитних ресурсів у стратегічно важливі види
економічної діяльності; нарощування загальної суми
державного боргу.
3. Основними загрозами соціальній безпеці є: висо
кий рівень бідності; соціальна нерівність та висока ди
ференціація доходів населення; низький освітньопро
фесійний рівень населення.
Таким чином, незважаючи на розпочате реформу
вання системи державного управління регіональним
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Нормативно-правові акти

Рис. 1. Інституційне забезпечення економічної безпеки
Джерело: [3].

розвитком, упровадження нових підходів та сучасних
механізмів забезпечення економічної безпеки регіонів
залишається переважно декларативними. У цьому кон
тексті набуває актуальності й вивчення проблем інсти
туційного забезпечення економічної безпеки регіонів
України.
Суспільні інститути завжди виражають / захищають
чиїсь інтереси. Вони і суб'єкти, і об'єкти інституцій гос
подарського порядку. Будучи складовою економічно
го порядку, вони персоніфікують економічні відносини
й спрямовують їх на досягнення цілей, реалізацію по
треб та інтересів.
Інституційне забезпечення управління національ
ною економікою, орієнтоване на забезпечення еконо
мічної безпеки, є однією з вирішальних домінант зба
лансованого розвитку. Адже економічна безпека, бу
дучи синтетичною категорією, має доволі широку
інтерпретацію, і, насамперед, у контексті збалансова
ного розвитку запобігає порушенню відтворювальних
пропорцій, дисбалансу зв'язків між різними компо
нентами системи, забезпечує стійкість економічної си
стеми, підвищує здатність витримувати внутрішні та
зовнішні навантаження. При цьому саме інституційний
вектор через правові, політичні, економічні механізми
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може забезпечити цілісність економічної системи, по
силити її здатність зберігати динамічну рівновагу, усп
ішно адаптуватися до ендогенних та екзогенних вик
ликів, ефективно переборювати кризові явища. Це за
безпечення має містити [3]:
— інституційну архітектоніку, яку утворюють над
національні та національні інститути (державної влади,
місцевого самоврядування, громадянського суспіль
ства, економічні, соціальні інститути), які забезпечують
функціонування економічної системи як єдиного ціло
го (див. рис. 1);
— інституційну матрицю, яка представляє взаємо
дію формальних та неформальних інститутів економіч
ної безпеки, створюючи відповідне інституційне сере
довище;
— інституційну динаміку, яка відображає модерні
зацію діючих і створення нових інститутів, які матимуть
для України стратегічне значення та забезпечуватимуть
збалансований розвиток.
Розподіл нормативноправових актів доцільно
здійснювати відповідно за функціональними компонен
тами економічної безпеки, яких воно стосується (фінан
сової, макроекономічної, виробничої, соціальної, нау
ковотехнологічної та ін.). У таблиці 1 згруповано нор
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Таблиця 1. Законодавче забезпечення економічної безпеки України
№
з/п
1

Складники економічної
безпеки
Макроекономічна

2

Фінансова

3

Зовнішньоекономічна

4

Інвестиційна

5

Науковотехнологічна

6

Енергетична

7

Виробнича

8

Демографічна

9

Соціальна

10

Продовольча

Закони України, що регулюють відносини у відповідній сфері
"Про засади запобігання та протидії корупції"; "Про приватизацію майна державних підприємств";
"Про здійснення державних закупівель"; "Про приватизацію невеликих державних підприємств"; "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності"; "Про управління об'єктами державної власності";
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"; "Про
природні монополії"; "Про стимулювання розвитку регіонів"
"Про Державний бюджет"; "Про банки і банківську діяльність"; "Про цінні папери та фондовий ринок";
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг"; "Про податок з доходів фізичних осіб"; "Про страхування";
"Про податок на додану вартість"; Про іпотечні облігації; "Про систему оподаткування"
"Про зовнішньоекономічну діяльність"; "Про Митний тариф України"; "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"; "Про транскордонне співробітництво"; "Про
регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"
"Про інвестиції"; "Про інвестиційну діяльність"; "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)"
"Про інноваційну діяльність"; "Про наукову і науково-технічну діяльність"; "Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки"; "Про вищу освіту"; Про наукові парки; "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні"; "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
"Про енергозбереження"; "Про засади функціонування ринку природного газу"; "Про
електроенергетику"; "Про нафту і газ"
"Про господарські товариства"; "Про банкрутство"; "Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні"; "Про фермерське господарство"; "Про холдингові компанії в
Україні"
"Про охорону дитинства"; "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; "Про імміграцію"
"Про підвищення соціальних гарантій для тих, хто працює"; "Про працю і її оплату"; "Про індексацію
доходів грішми населення"; Про зайнятість населення; "Про недержавне пенсійне забезпечення"; "Про
охорону праці"; "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям"; "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
"Про угоди про розподіл продукції"; "Про державну підтримку сільського господарства України"; "Про
державне регулювання виробництва і реалізації цукру"; "Про безпечність та якість харчових
продуктів"; "Про зерно та ринок зерна в Україні"; "Про молоко та молочні продукти"; "Про дитяче
харчування"; "Про питну воду та питне водопостачання"

Джерело: згруповано автором.

мативноправові акти за видами економічної безпеки,
які вони регулюють.
Відповідно до Закону України "Про основи націо
нальної безпеки" № 964ІУ від 19 червня 2003 р. [1] в
питаннях національної безпеки інституційний супровід
здійснюють: Президент України; Верховна Рада Украї
ни; Кабінет Міністрів України; Рада національної без
пеки і оборони України; міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади; Національний банк України;
суди загальної юрисдикції; Прокуратура України;
місцеві державні адміністрації; Служба безпеки Украї
ни, Державна прикордонна служба України та інші
військові формування, утворені відповідно до законів
України.
Охарактеризуємо повноваження перерахованих
вище суб'єктів у системі інституційного забезпечення
економічної безпеки [1]:
— Президент України як глава держави, гарант дер
жавного суверенітету, територіальної цілісності Украї
ни гарантує дотримання положень Конституції України,
прав і свобод людини і громадянина, є Верховним Го
ловнокомандувачем Збройних сил України і Головою
Ради національної безпеки і оборони України, здійснює
загальне керівництво у різних сферах економічної без
пеки України;
— Верховна Рада України в межах повноважень,
визначених Конституцією України, визначає засади
структурної політики, формує законодавчу базу в сфері
економічної безпеки;
— Рада національної безпеки і оборони України
координує та контролює діяльність органів виконав

чої влади у сферах економічної безпеки; з урахуван
ням змін у геополітичній обстановці вносить Прези
денту України пропозиції щодо уточнення Стратегії
національної безпеки України та Воєнної доктрини
України;
— Кабінет Міністрів України як вищий орган у сис
темі органів виконавчої влади забезпечує державний
суверенітет і економічну самостійність України в про
веденні структурних реформ;
— Національний банк України відповідно до основ
них засад грошовокредитної політики визначає та про
водить грошовокредитну політику, яка б максимально
підтримувала стратегічні пріоритети і з одночасним до
триманням фінансової складової економічної безпеки
України;
— міністерства, Служба безпеки України та інші цен
тральні органи виконавчої влади в межах своїх повно
важень мають забезпечувати виконання передбачених
Конституцією і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України завдань економіч
ної політики, реалізацію концепцій, програм з макси
мально можливим гарантуванням параметрів економіч
ної безпеки;
— місцеві державні адміністрації в розробці та реа
лізації програмнопланових документів мають гаранту
вати підвищення параметрів економічної безпеки тери
торій;
— державні військові організації та правоохоронні
органи в питаннях економічної безпеки мають забезпе
чувати територіальну цілісність і недоторканність кор
донів, боротьбу з економічною злочинністю, нівелюван
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ня негативних наслідків техногенного і природного ха
рактерів;
— суди загальної юрисдикції мають здійснювати
неупереджене судочинство у справах про злочини, що
завдають шкоди економічній безпеці України.
Варто також зазначити, що інституціональне за
безпечення економічної безпеки держави є остаточ
но не сформованим у системноструктурний комп
лекс, що не дає змоги чітко відстежувати, реагувати
та вживати своєчасних і адекватних заходів із усунен
ня загроз безпеці. Зокрема недоліком є відсутність
злагодженої роботи у забезпеченні безпеки у просто
ровоструктурному вимірі, оскільки інституційне та
правове забезпечення економічної безпеки стосуєть
ся передовсім макрорівня, а на рівні регіонів воно
практично відсутнє. Подібною є ситуація і з програ
муванням та плануванням забезпечення безпеки рег
іонів. На державному рівні існують і стратегія, і кон
цепція забезпечення безпеки, проте, аналогічних чи
адекватних документів на регіональному рівні немає.
У науковотеоретичному плані цю проблему дослід
жують низка науковців, проте, відсутнє практичне
застосування науковометодичних розробок у самих
регіонах.
Так, у праці Б. Данилишина та ін. [2] автори розкри
вають аспекти гарантування безпеки регіонів України за
умов техногенних викликів, акцентуючи увагу на еко
логічній безпеці та пропонуючи стратегію її забезпечен
ня на державному та регіональному рівнях. Науковці
подають методологічні основи вивчення безпеки в кож
ному регіоні, аналізують існуючий стан, реальні та по
тенційні загрози безпеці та обгрунтовують невідкладні
заходи з реалізації стратегічних завдань, їх фінансове
забезпечення та очікувані заходи, що проте, не на було
відображення у програмних документах на регіональ
ному рівні.
На основі дослідження нормативної бази органів
місцевого самоврядування можна зробити висновок про
вибірковість стратегічного планування у регіонах. Так,
стратегію екологічної безпеки розробили у Івано
Франківській області, проте вона є відсутньою у До
нецькій області, де рівень загроз є набагато вищим.
Щодо стратегії економічної безпеки чи окремих її видів,
то розроблена та офіційно затверджена на державно
му рівні, вона стала прерогативою до виконання на ре
гіональному.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, незважаючи на врахування ключових тен
денцій глобального розвитку та відповідності міжна
родним стандартам нормативноправого забезпечен
ня економічної безпеки, національна система плану
вання та програмування зміцнення економічної безпе
ки потребує удосконалення за окремими напрямами.
Посилення інституційного вектора в забезпеченні еко
номічної безпеки має відбуватися, в першу чергу, шля
хом модернізації діючих та створення нових економі
чних і соціальних інститутів, які забезпечуватимуть
підвищення продуктивність праці на якісно новій ос
нові та економічне зростання. В протилежному разі
економічна відсталість країни стане незворотною і це
загрожуватиме існуванню нації та держави. Доповнен
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ня потребує формування інституційноправового бази
су на різних рівнях ієрархії управління економікою, що
забезпечується шляхом виконання інститутами
функцій прийняття рішення, інформування та мотиву
вання.
Відповідно до такого підходу, потрібно формува
ти інституціональні засади удосконалення системи за
безпечення економічної безпеки держави. Створення
цілісної системи вимагає вироблення єдиної політики
на основі удосконалення кожної з підсистем: підсис
теми прийняття рішень — через сукупність інституцій
ноправових принципів розподілу повноважень
суб'єктів різних рівнів системи, інформаційної — че
рез створення інституцій здійснення моніторингу дер
жавної політики в сфері економічної безпеки, мотива
ційної — через розроблення правил і механізмів реа
лізації рішень.
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У статті розглянуто питання легалізації "брудних коштів" у сфері банківської діяльності.
Досліджено сучасну ситуацію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер#
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ВСТУП
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'я
зок із важливими науковими чи практичними задачами.
Важливим завданням на етапі становлення ринкових
відносин в Україні є необхідність ефективної протидії
злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності.
У сучасних умовах розвитку нашої країни відбу
вається трансформація економіки, поряд із цим збіль
шується й кількість грошей кримінального походжен
ня. Власники незаконно отриманих капіталів намагають
ся провести їх легалізацію.
Питання боротьби з легалізацією (відмиванням) до
ходів, одержаних злочинним шляхом, є питанням національ
ної безпеки. Так, у першому кварталі 2014 року рівень тіньо
вої економіки зріс на 0,4 %, згідно з інтегральним показни
ком, розрахованим Мінекономрозвитку і становить 34 %
ВВП держави, або приблизно 500 млрд грн, якщо брати за
прогноз ВВП, розрахованого на 2014 рік МВФ [1, с. 32].
Державна податкова служба України оцінює тіньо
вий сектор економіки у сумі 350 млрд грн у рік, у тому
числі: 170 млрд грн — у вигляді конвертів(зарплата), 100
млрд грн — конвертація безготівкових коштів у готівку
або на валютні рахунки в іноземних банках, 35 млрд грн
— неофіційні розрахунки, 45 млрд грн — основні засо
би, услуги тіньового сектора [1, с. 26].

ходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах сього
дення є значною мірою новим напрямком наукового
пошуку. В свій час цю проблему досліджували ряд
вітчизняних вчених: Л.М. Доля, В.Т. Білоус, О.Ф. Дол
женков, В.М. Попович, М.І. Камлик, О.Є. Користін,
А. Беніцький, Г.А. Усатий, О.О. Дудоров, П.П. Андруш
ко, Т. Качка, С.С. Чернявський.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ПИТАНЬ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Незважаючи на дослідження в цій сфері залишають
ся питання щодо необхідності контролю над фінансо
вими потоками з метою запобігання легалізації (відми
ванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, стала одним із головних
підстав створення в Україні національної системи про
тидії цим видам злочинів, що включає у себе систему
заходів адміністративноправового, фінансовоправо
вого, кримінальноправового, оперативнорозшуково
го характеру та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розгляд проблем протидії легалізації
доходів отриманих злочинним шляхом.

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Термін "відмивання" грошей (money laundering)
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР вперше був використаний в 80х рр. у США відносно
Для вітчизняної правової науки розробка організа доходів від наркобізнесу і означає процес перетворен
ційних та практичних заходів протидії легалізації до ня незаконно отриманих грошей у законні гроші. У нау
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ковому середовищі запропоновано багато визначень
цього поняття. Президентська комісія США з організо
ваної злочинності в 1984 році використовувала таке
формулювання: "Відмивання грошей — процес, за до
помогою якого приховується існування незаконного по
ходження або незаконного використання доходів, які
маскуються таким чином, щоб надати їм вигляду закон
но здобутих" [2]. Дефініція: "легалізація (відмивання)
доходів, отриманих злочинним шляхом" введений в
юридичну літературу України Кримінальним кодексом
України (далі — КК України) в 2001 р.
Згідно з іншими джерелами під поняттям "відмиван
ня грошей" розуміють надання правомірного вигляду во
лодінню, користуванню або розпорядженню грошови
ми коштами або іншим майном, одержаними внаслідок
вчинення злочину, тобто їх переведення з тіньової, не
формальної економіки в економіку офіційну для того,
щоб мати можливість користуватися цими засобами
відкрито і публічно [2].
Базові засади функціонування фінансового моніто
рингу та системи протидії легалізації коштів, одержа
них злочинним шляхом, закладені в Законі України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до
ходів, одержаних злочинним шляхом" [4].
У ньому зазначається, що завданнями спеціально
уповноваженого органу є забезпечення реалізації дер
жавної політики у сфері запобігання та протидії легалі
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля
хом.
Фінансовий моніторинг — сукупність заходів, які
здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу
ванню тероризму, що включають проведення держав
ного фінансового моніторингу та первинного фінансо
вого моніторингу [2].
Як вказують науковці, в сучасних умовах існують
наступні тенденції розвитку фінансового моніторингу:
— зростання ефективності досудового супроводу
справ з легалізації доходів (обсяг арештованих активів
на 1 грн активів суб'єктів первинного фінансового мо
ніторингу зріс у 2 рази; кількість порушених криміналь
них справ на 1 транзакцію зменшилася на 80%);
— збільшення загальної результативності заходів
з фінансового моніторингу (обсяг вилучених активів, за
діяних у процесах легалізації доходів, на 1 грн активів
суб'єктів первинного фінансового моніторингу зріс
більш ніж на 210%);
— розширення об'єктної бази фінансового моніто
рингу (частки сумнівних транзакцій та повідомлень,
відібраних для розслідування Державною службою
фінансового моніторингу України (ДСФМУ), в їх за
гальній кількості зменшилися майже на 25% кожна;
кількість узагальнених досьє за результатами цих по
відомлень зросла на 40%; питома вага операцій, що
підпадають під внутрішній фінансовий моніторинг, зрос
ла на 14%);
— незмінність суб'єктної структури первинного
фінансового моніторингу (банками надавалося майже
97% повідомлень про підозрілі фінансові операції, стра
ховими компаніями — 2%, іншими суб'єктами первин
ного фінансового моніторингу — 1%);
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— зростання навантаження на працівників ДСФМУ
(кількість повідомлень про підозрілі фінансові операції,
що розглядається одним працівником ДСФМУ, зросла
майже на 60%; кадровий склад ДСФМУ скоротився на
25%);
— недостатність фінансового забезпечення ДСФМУ
(обсяг бюджетних асигнувань на функціонування
ДСФМУ скоротився на 20%, причому в їх структурі май
же на 30% зросла частка витрат на оплату праці);
— покращення рівня кадрового та методичного за
безпечення суб'єктів фінансового моніторингу (підви
щили кваліфікацію в 4 рази більше представників різних
суб'єктів державного і первинного фінансового моніто
рингу, правоохоронних органів; кількість навчальних
заходів, консультацій та листів методичного характеру
для суб'єктів первинного фінансового моніторингу зрос
ла майже в 2 рази);
— покращення рівня інформаційного забезпечен
ня та міждержавної співпраці у сфері протидії легалі
зації доходів (кількість повідомлень, що надаються в
електронному вигляді, наблизилася до 100%; кількість
держав партнерів для інформаційного обміну в цій
сфері зросла майже на 25%; кількість інформаційних
запитів від ПФР інших країн зросла на 40%, від Украї
ни до уповноважених організацій інших країн — змен
шилася майже на 25%) [3, с. 90—91].
Зауважимо, що ст. 209 Кримінального кодексу Ук
раїни передбачає відповідальність за легалізацію (від
мивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, а
ст. 2091 КК закріплює кримінальну відповідальність за
умисне порушення вимог законодавства про запобіган
ня та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер
жаних злочинним шляхом, або фінансування терориз
му.
Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є,
встановлений із метою протидії залученню в економіку
"брудних" коштів, порядок здійснення господарської
діяльності, а також порядок здійснення цивільнопра
вових угод в частині особистого та іншого подібного
використання майна, не пов'язаного з господарською
діяльністю [9].
Додатковим об'єктом легалізації коштів, що сто
сується сфери банківської діяльності, виступає нормаль
не функціонування банківської системи. Такий склад
злочину відрізняється від інших своєю непередбачува
ністю, латентністю, використанням значної кількості
фінансових операцій.
Непередбачуваність подібних діянь проявляється
у застосуванні різних неординарних способів досяг
нення злочинних цілей. Зловмисники іноді так вдало
приховують сліди правопорушення, що серед безлічі
проведених банківських операцій виявити початкове
джерело надходження коштів буває досить складно.
Наприклад, можуть проводитися багаторазові зараху
вання коштів на один рахунок протягом дня різними
громадянами; окремими клієнтами банків відкривають
ся декілька рахунків одночасно з різними початкови
ми номерами; проводяться перерахування готівки на
рахунки підставних осіб незначними сумами; вносять
ся значні грошові суми на рахунки готівкою, що також
може вказувати на протиправну спрямованість дій
клієнта банку.
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Слід зауважити, що певні злочинні способи, за до
помогою яких отримані грошові кошти, на кваліфікацію
злочину за ст. 209 КК України не впливають, проте, бе
зумовно, заплутують правоохоронні органи в процесі
розслідування таких злочинів. До прикладу, Підрозді
лом фінансової розвідки (ПФР) Люксембургу був вияв
лений такий випадок використання переказів. Громадя
нин Німеччини, скориставшись викраденою фальсифі
кованою ідентифікаційною картою, створив компанію і
зареєстрував себе її власником, відкрив рахунки в
різних банках трьох країн і здійснював грошові перека
зи між цими рахунками. Іноземний ПФР запросив у бан
ку інформацію про суб'єкта, підозрюючи його у при
своєнні чужого майна на підставі банківського звіту про
підозрілі операції, зробленого після аналізу фінансо
вих потоків (численних переказів від приватних осіб),
які не відповідали заявленому предмету оплати (кон
сультаційні послуги в будівельній сфері). Після отриман
ня запиту про послідовність операцій громадянин надав
банку ряд підроблених рахунків, що стосувалися буді
вельного бізнесу [1].
Згідно з положеннями ст. 209 КК України предметом
злочину, передбаченого даною кримінальноправовою
нормою, є грошові кошти та інше майно, одержані внасл
ідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діян
ня, що передує легалізації (відмиванню) доходів.
У ст .2 Закону України "Про банки і банківську ді
яльність" під поняттям "кошти" слід розуміти гроші в
національній або іноземній валюті або їх еквівалент. Для
стадії підготовки до легалізації коштів типовими є такі
дії, як: відкриття банківських рахунків, депонування
коштів; створення фіктивних суб'єктів підприємництва;
залучення підставних осіб, укладення реальних або
фіктивних угод, залучення посадових осіб банків,
органів влади; підробка фінансовогосподарських або
статутних документів.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 209
КК України може альтернативно виражатися в одній з
чотирьох форм:
1) вчинення фінансової операції з коштами або
іншим майном, одержаними внаслідок вчинення су
спільно небезпечного протиправного діяння, що пере
дувало легалізації (відмиванню) доходів;
2) укладення угоди з такими коштами та майном;
3) вчинення дій, спрямованих на приховування чи
маскування незаконного походження таких коштів або
майна чи володіння ними, прав на такі кошти або май
но, джерела їх походження, місцезнаходження і пере
міщення;
4) придбання, володіння або використання коштів
або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення сус
пільно небезпечного протиправного діяння, що переду
вало легалізації (відмиванню) доходів [7].
На думку В.В. Сухоноса, найбільш поширеними спо
собами легалізації злочинних доходів в банківській
сфері України є: переказ коштів через банківські рахун
ки в Україні за фіктивними договорами; отримання в
банках коштів з рахунків на фіктивних підставах; пере
каз коштів на банківські рахунки за кордон на підставі
фіктивних угод; укладання договорів банківського вкла
ду; здійснення валютообмінних операцій; укладання
кредитних договорів [12].

На стадії впровадження злочинних коштів у ле
гальний сектор економіки отримуються кредити, які
покриваються за рахунок злочинних доходів. Демон
стрування таких коштів також може проводитися під
виглядом законного виграшу від розважальних
акцій.
Визначення ознак суб'єкта злочину має важливе
значення, оскільки, поперше, пов'язано з притягненням
винних до кримінальної відповідальності, а, подруге,
впливає на кримінальноправову кваліфікацію суспіль
нонебезпечного діяння [8]. Ст. 209 КК України перед
бачає загальний суб'єкт вчинення даного злочину. Слід
зазначити, що такому суб'єкту може бути властива на
лежність до підприємницької діяльності, проте, легалі
зація не є прерогативою лише злочинців у складі
підприємницьких структур. Визначаючи перелік
суб'єктів, здатних нести відповідальність за даною стат
тею, слід виходити з того, що метою кримінальнопра
вової норми про відповідальність за легалізацію (відми
вання) коштів, є, перш за все, попередження будьяких
спроб ввести в легальний обіг кошти, отримані незакон
ним шляхом, під виглядом законних (правомірно отри
маних) [3].
Легалізація доходів практикується, найчастіше,
організованими злочинними групами, що підвищує її
латентність, оскільки такого роду групи мають злагод
жено працюючий апарат нейтралізації соціального кон
тролю, що забезпечує результативність вчинення кри
мінальних правопорушень.
Доцільно відмітити, що професор В.В. Сухонос та
кож дотримується думки, що подібні злочини вчинюють
ся, в багатьох випадках, організованими угруповання
ми, більшість з яких діють у трансграничному просторі.
Вони злочинним шляхом викачують ресурси з українсь
кої економіки і відмивають їх за кордоном, в офшор
них зонах. А потім капітал повертається в Україну, але
злочинці вже виступають у ролі іноземних інвесторів
[12].
Так звана "білокомірцева злочинність", а саме: зло
чини, що здійснюються у фінансовокредитній системі,
становить близько 1—1,5 % від загальної кількості кри
мінальних злочинів і 10—15 % — у самій структурі еко
номічних правопорушень. Протягом 2015 року на тери
торії Києва зафіксовано 72 випадки несанкціонованого
доступу до системи "клієнтбанк". Кількість злочинів
у кредитнофінансовій сфері становить: протягом
2014 року — 470, в 2015 році — 1315, на початку 2016
року — 50 кримінальних проваджень. У 2015 році по
зазначеній категорії кримінальних правопорушень
пред'явлені повідомлення про підозру 1066 особам, 996
матеріалів направлено до суду [6].
Слід зауважити, що визначення: "економічні право
порушення" є в даному контексті не зовсім коректним,
оскільки в КК України злочини у сфері економіки не
виділяються окремо, а містяться у різних розділах особ
ливої частини КК. В.В. Селезньов злочини у сфері бізне
су та економіки називає економічними. Найбільш поши
реними є такі види економічних злочинів: фіктивне
підприємництво (cт. 205 КК України); легалізація (відми
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209
КК); злочини у кредитнофінансовій сфері (ст. 200, 209,
222 КК); ухилення від сплати податків, зборів (обо

105

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
в'язкових платежів) (ст. 212 КК); злочини у сфері стра
хування (ст. 2121 КК); службові злочини ( ст. 364, 366,
368 КК) [10].
Таким, чином можна стверджувати, що методика
попередження злочинів у сфері банківської діяльності
вимагає нових наукових підходів і сучасних знань про
способи вчинення зазначених діянь. Оскільки банківсь
ка сфера забезпечує життєдіяльність підприємств, орган
ізацій і в цілому всієї держави, необхідність боротьби з
нелегальними операціями є першочерговим завданням
для нормального функціонування економіки.

8. Курінов Б.А. Наукові основи кваліфікації зло
чинів / Б.А. Курінов. — М.: Видво МДУ, 1976. — 184 с.
9. Науковопрактичний коментар Кримінального ко
дексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.
— 3є вид., перероб. і доп. — К.: Атіка, 2003. — 1056 с.
10. Основи ринкової економіки України / В.В. Се
лезньов. — 2е вид., доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2002.
— 655 с.
11. Правове регулювання відносин на фінансовому
ринку: стан та напрями вдосконалення: монографія /
Відп. ред. В.Д. Чернадчук. — Суми: ВВП "Мрія" ТОВ,
2015. — 340 с.
ВИСНОВКИ
12. Сухонос В.В. Легалізація злочинних доходів у
На наш погляд, правовідносини у сфері фінансово банківській сфері та боротьба з нею / В.В. Сухонос //
го моніторингу щодо протидії легалізації (відмиванню) Правовий вісник Української академії банківської спра
доходів, одержаних злочинним шляхом носять систем ви. — 2014. — № 1 (6). — С. 149—153.
ний характер і складаються не тільки із фінансовопра
вових відносин, а також із адміністративноправових
References:
відносин, кримінальноправових відносин, відносин у
Hurzhij, S. H. Kopylenko, O. L. and Yanushevych, Ya.
сфері міжнародного права, економічної теорії (тіньова V. (2005), Borot'ba z vidmyvanniam koshtiv: pravovyj,
економіка, детінізація економіки), організації оператив orhanizatsijnyj i praktychnyj aspekt [Fighting money
норозшукової діяльності та ін. Фінансовий моніторинг laundering: legal, organizational and practical aspects],
є однією із складових системи протидії легалізації до Parlaments'ke vydvo, Kyiv, Ukraine.
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуван
2. voprosik.net (2017), "Money laundering and inter
ню тероризму. Удосконалення і взаємодія елементів national banks", available at: http://voprosik.net/otmyvanie
даної системи забезпечить ефективну протидію легалі denegimezhdunarodnyebanki (Accessed 10 Jan 2018).
зації доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Dolia, L. (2002), "The risk of legalization (launde
Перспективи подальшого розвитку у цьому напря ring) of money and other property obtained by criminal
му. В якості подальших досліджень нами буде здійсне means", Pravo Ukrainy, vol. 2, pp. 89—93.
на спроба проаналізувати основні напрями подолання
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine
легалізації доходів в Україні, отриманих злочинним "On Prevention and Counteraction to the Legalization
шляхом.
(Laundering) of the Proceeds from Crime, or the Financing of
Terrorism", available at: http://www.sdfm.gov.ua/
Література:
documents.php?cat_id=32&lang=uk (Accessed 10 Jan 2018).
1. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, орга
5. Ynvesthazeta (2014), "Section "Macroclimate", the
нізаційний і практичний аспект / С.Г. Гуржій, О.Л. Ко main thing", vol. 27.08, pp. 32—33.
пиленко, Я.В. Янушевич та ін. — К.: Парламентське вид
6. Hloba, K. (2014), "Konstyantyn Globa, partner of
во, 2005. — 216 с.
LA "Shevchuk & Partners" commented on the article on
2. Відмивання грошей і міжнародні банки [Елект bank fraud", available at: http://shevchuklaw.livejour
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://vopro nal.com/10559.html (Accessed 10 Jan 2018).
sik.net/otmyvaniedenegimezhdunarodnyebanki
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Criminal codex
3. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) гро of Ukraine", VVR Ukrainy, vol. 25—26.
шових коштів та іншого майна, отриманого злочинним
8. Kurinov, B.A. (1976), Naukovi osnovy kvalifikatsii
шляхом / Л. Доля // Право України. — 2002. — № 2. zlochyniv [Scientific fundamentals of qualification of
— С. 89—93.
crimes], Vydvo MDU, Moscow, Russia.
4. Закон України "Про запобігання та протидію ле
9. Mel'nyk, M. I. and Khavroniuk, M. I. (2003), Naukovo
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним praktychnyj komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrainy
шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28.11.2002 [Scientific and Practical Commentary of the Criminal Code
№ 249ІV, у новій редакції від 18 травня 2010 року № 258 of Ukraine], Atika, Kyiv, Ukraine.
VI [Електронний ресурс] // Правова база: [сайт] /
10. Selezn'ov, V. V. (2002), Osnovy rynkovoi ekono
Держ. служба фінан. моніторингу. — Режим доступу: miky Ukrainy [Fundamentals of the Market Economy of
http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_ Ukraine], A.S.K., Kyiv, Ukraine.
id=32&lang=uk
11. Chernadchuk V. D. (2015), Pravove rehuliuvannia
5. Инвестгазета / Раздел "Макроклимат", главное. vidnosyn na finansovomu rynku: stan ta napriamy
— 2014. — 27 августа. — С. 32—33.
vdoskonalennia: monohrafiia [Legal regulation of relations
6. Констянтин Глоба, партнер ЮА "Шевчук та парт in the financial market: the state and directions of
нери" надав коментар до статті про банківське шахрай improvement], VVP "Mriia" TOV, Sumy, Ukraine.
ство. Статистика злочинів [Електронний ресурс]. — Ре
12. Sukhonos, V. V. (2014), "Legalization of criminal
жим доступу: http://shevchuklaw.livejournal.com/ incomes in the banking sphere and combating it", Pravovyj
10559.html
visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy, vol. 1(6),
7. Кримінальний кодекс України: від 01.09.2001 р., pp. 149—153.
№ 2341ІІІ // ВВР України. — 2001. — № 25—26.
Стаття надійшла до редакції 11.01.2018 р.

106

Інвестиції: практика та досвід № 3/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 378: 372.77] (477)

А. І. Бондаренко,
к. н. з держ. упр., докторант, НавчальноKнауковоKвиробничий центр
Національного університету цивільного захисту України

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
A. Bondarenko,
candidate of science in Public Administration, Doctoral of educational(scientific(production center
at National University of Civil Protection of Ukraine
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У статті розглянуто можливості формування якісних механізмів державного регулювання при
наданні фінансових послуг в Україні. Проаналізовано ефективне функціонування фінансової
системи України, аналіз і налагодження фінансової діяльності органів державного управління
та суб'єктів господарювання, необхідність управління фінансовими ресурсами країни як чин#
ника вирішення протиріччя між індивідуальним і приватним характером виробництва та су#
спільного призначення відтворювального процесу
The paper considers possibilities of forming mechanisms of state regulation qualitative in the
provision of financial services in Ukraine. Analyzes the effective functioning of the financial system
of Ukraine, analysis and adjustment of the financial activities of government and business entities
need to manage financial resources as a factor in solving the conflict between the individual and
private nature of production and the social purpose of the reproduction process.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне інформаційне забезпечення фінансової без
пеки України неможливо уявити без використання інфор
маційних і телекомунікаційних систем. Нині інформаційні
системи дають можливість забезпечити такий рівень ко
мунікаційної і аналітичної потужності, якого потребують
державні органи в цілях здійснення державної стратегії
фінансової безпеки України. Для того, щоб реалізувати на
практиці систему заходів з забезпечення фінансової без
пеки і сприяти конкурентоспроможності національної еко
номіки в просторі глобальної економіки, нашій країні не
обійтися без потужних інформаційних і комунікаційних
систем. Це пов'язано з тим, що українське суспільство пе
ретворюється на інформаційне, що припускає відповідну
економіку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Джерельну основу нашого дослідження склали теоре
тичні та методологічні принципи організації, державного
управління, прогнозування й економіки, що розкриваються
в роботах відомих вчених.
Науковою основою вирішення цих важливих держав
них завдань виступають передусім теоретичні напрацюван
ня щодо механізмів державного регулювання, які містять
ся у працях [1—5].
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучаснихі механізмів забезпе
чення фінансової безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалії сучасного світу такі, що інформаційного забез
печення державного регулювання фінансової безпеки Ук
раїни (як і інших країн) явно недостатньо. В усіх постінду
стріальних країнах головними чинниками розвитку висту
пають наука, технології і розумові процеси, які призвели
до появи інтелектуальної культури. Не випадково нині зрос
ла значущість інтелектуальних організацій (ними стають
різного роду корпорації і компанії), щоб виявити нові мож
ливості в умовах невизначеності гіперконкурентного гло
бального ринку послуг, товарів і фінансів. Економічні (і
фінансові) війни сучасного світу, які є війнами нового більш
високого рівня, характеризуються тенденцією возрастания
ролі і місця, інформаційною і інтелектуальною складових.
Саме інтелектуальна складова є ще одним істотним чин
ником забезпечення фінансової (і економічної) безпеки Ук
раїни. Само інтелектуальне забезпечення державного ре
гулювання фінансової безпеки українського соціуму ди
ференціюється усередині себе на різні компоненти. Однією
з таких компонент є економічна теорія, пов'язана з карти
ною економічної реальності. Іншою складовою інтелекту
ального забезпечення державного регулювання фінансо
вої безпеки України виступають системи штучного інтелек
ту, пристрої, що імітують з колосальним прискоренням за
допомогою комп'ютера процеси мислення або розумної
поведінки [3, с. 27].
Рішення завдань з ефективного інформаційного і інте
лектуального забезпечення соціальноекономічного роз
витку і результативності фінансової безпеки України є не
достатнім без відповідного правового забезпечення діяль
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ності державних (і недержавних) управлінських органів і
структур. Можна констатувати, що стрімкий розвиток
новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій,
зростання економічної цінності інформаційних ресурсів
привели до такого нового явища, як комп'ютерна зло
чинність. Тому державним органам не обійтися без право
вої основи, що детально пропрацювала, забезпечує фінан
сову (і економічну) безпеку країни.
Стратегічні тенденції механізмів державного регулю
вання фінансової безпеки України мають свою специфіку,
яка обумовлена рядом чинників, що взаємно переплітають
ся. Передусім стратегічні тенденції фінансової безпеки
країни не можуть не виходити з того істотного моменту,
що в системі національної (комплексною) безпеки країни
особлива роль відводиться економіці і її методам . Сво
го часу цей момент був відмічений М.М. Потрубачом і Р.К.
Максутовим, принцип забезпечення національної безпеки
використанням силових заходів і методів або загрози їх
застосування. Через свою природу державна влада забез
печує національну (комплексну) безпеку країни, тому їй
доводиться займатися проблемами фінансової безпеки,
виробляти і здійснювати стратегічне управління фінансо
вою безпекою. Саме держава як інститут влади "відносить
ся до політичної сфери, а рішення, що приймаються нею у
рамках економічної політики (а іноді і в інших областях),
впливають на економічну ефективність", що припускає
облік стану фінансової системи країни [4, с. 79].
Сама економічна ефективність визначається резуль
тативністю державного регулювання фінансовою безпе
кою соціуму, рівнем забезпечення національної безпеки
країни в цілому. З точки зору національних інтересів в об
ласті економіки найбільш актуальними є забезпечення її
функціонування в режимі розширеного відтворення, за
хист інтересів вітчизняних виробників, підвищення іннова
ційної і інвестиційної активності, суворий контроль за стра
тегічними ресурсами країни, підтримка наукового потен
ціалу, здатного затвердити незалежність України. Необхі
дно підкреслити ще раз, що неможливо вирішити завдан
ня фінансової безпеки тільки за допомогою силового чин
ника, оскільки в сучасних умовах первинна роль належить
власне фінансовій силі.
Зараз, коли йде процес глобалізації світової економі
ки, коли зростає світова економічна взаємозалежність, си
ловими методами примусу все частіше поступається місце
"м'яким" методам фінансового регулювання. Це означає, що
сильний використовує не грубий силовий тиск, а прагне до
того, щоб зацікавити слабкого вигодами від співпраці. Ефек
тивність і життєздатність цього механізму державного ре
гулювання, значною мірою визначає інші параметри фінан
сової безпеки, які краще піддаються структуруванню і ви
міру: якість життя, здійснення фінансового і економічного
суверенітету, підтримка економічної і ділової активності,
припинення протиправних і завдаючих збитку суспільству
дій. В цьому випадку слід при виробленні механізмів дер
жавного регулювання фінансовою безпекою соціуму вра
ховувати концепцію стійкого розвитку як соціальноеконо
мічного, енергетичного і екологічного розвитку.
Ця стратегія стійкого розвитку суспільства повинна
брати до уваги тенденції розвитку сучасної світової еко
номіки, що проявляються у вигляді глобалізації і геоеко
номічної конкуренції; щоб задавати ту або іншу концеп
цію державного регулювання фінансовою безпекою со
ціуму. Аналіз спеціальної літератури показує, що зараз у
світі склалася нова глобальна архітектура економічного
простору.
Вона включає:
— поперше, "клуб" високорозвинених держав, чия
територія; покрита щільною сіткою геоекономічних
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зв'язків, що забезпечують виробництво товарів і послуг на
сучасному рівні;
— подруге, ряд економічних, менш розвинених дер
жав, що знаходяться в підлеглому положенні по відношен
ню цього "клубу";
— потретє, трансрегіональний "архіпелаг", що фор
мується територією, та характеризується соціальним хао
сом [3].
Відбувається випадання значної частини населення
багатьох країн світу з системи світових економічних
зв'язків взагалі через те, що в них панує система традицій
них громадських зв'язків або система зв'язків, які відпов
ідають попередньому етапу індустріалізації і нині знахо
дяться в кризовому стані. Таким чином, перед нами роз
гортається картина глобальної архітектури світу, що фор
мується, складається з транснаціональних геоекономічних
структур і випадаючого з цього процесу населення та має
назву "зовнішній пролетаріат". Оскільки межі "ядра" ви
сокотехнологічної цивілізації, ще не цілком устоялися, то
серед країн йде конкурентна боротьба за можливість вклю
читися в геоекономічну структуру розвинених країн.
У цій боротьбі істотну роль повинні грати задіяні дер
жавою механізми державного регулювання фінансовою
безпекою, націлені на стійкий розвиток національної еко
номіки . Таке державне регулювання фінансовою безпе
кою повинно виходити з об'єктивної оцінки реального ста
ну економіки, прогнозу тенденцій її розвитку. Цілісне кон
цептуальне бачення проблеми фінансової безпеки припус
кає виділення тієї або іншої сторони, що визначає систему
умов, критеріїв і показників, організаційних форм і ме
ханізмів захисту вітчизняної економіки від різного роду
загроз і ущербів системі національнодержавних інтересів.
Останні фіксують і виражають те загальне, що об'єднує
ціле різних суб'єктів економіки. Саме через категорію на
ціональнодержавних інтересів сплітаються воєдино про
блеми економічного потенціалу і економічної потужності
держави; стан генофонду нації, передумови і умови її
фізичного здоров'я і соціальнокультурного процвітання;
геополітичні і геоекономічні позиції у сучасному світі. В
нашому дослідженні особливий інтерес представляє той
елемент механізму державного регулювання фінансовою
безпекою соціуму, який пов'язаний з геоекономічним су
перництвом різних соціумів сучасного світу [2, с. 21].
Специфіка державного регулювання фінансовою без
пекою України проявляється в її багатоаспектному харак
тері, обумовленому дуже складною структурою сучасно
го соціуму і відповідно глобального співтовариства.
Проведений аналіз показав, що Україні слід здійс
нювати таку стратегію державного регулювання фінансо
вою безпекою, щоб забезпечити економію ресурсів нафти
і газу, відновити устаткування в енергосекторі, перейти до
енергозбережних технологій, змінити радикально зовні
шньоекономічну енергетичну політику. Тому в урядовій
стратегії розвитку банківської системи України чітко заф
іксовано наступне положення: "З урахуванням необхід
ності збереження політичного і економічного сувереніте
ту України поставлені завдання з економічного і соціаль
ного розвитку країни можуть бути вирішені тільки при ви
сокому рівні конкурентоспроможності національної банк
івської системи країни як "фінансового локомотиву" еко
номіки"" Актуалізація підвищення конкурентоспромож
ності банківської системи України також обумовлена вход
женням держави в європейський простір, що вимагає за
безпечення економічної безпеки і зв'язаної з нею стратегії
управління фінансовою безпекою країни.
Нарешті, стратегія державного регулювання фінансо
вою безпекою України не може бути здійснена практично,
якщо вона не бере до уваги становлення в ній інформацій
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ного суспільства. Вище відзначалося, що зараз вищою вла
дою розроблена концепція стратегії розвитку інформа
ційного суспільства в Україні. У цій стратегії виділені такі
відмітні риси інформаційного суспільства.
Поперше, істотне збільшення у ВВП долі галузей еко
номіки, пов'язаної з виробництвом знань, із створенням і
впровадженням наукомістких, у тому числі інформаційних
технологій, інших продуктів інтелектуальної діяльності, з
наданням послуг в області інформатизації, освіти, зв'язку,
а також в зоні пошуку, передачі, отримання і поширення
інформації.
Подруге, прискорення науковотехнічного прогресу і
перетворення наукових знань в реальний чинник ви
робництва, підвищення якості життя людини і суспільства.
Потретє, участь значної частини працездатного населен
ня у виробничій діяльності, пов'язаній із створенням і вико
ристанням інформаційних технологій, інформації і знання.
Почетверте, істотне розширення можливостей грома
дян до пошуку, отриманню, передачі, виробництву і поши
ренню інформації і знання [1].
Поп'яте, глобалізація економічної, політичної і духов
ної сфер життя суспільства. У цій концепції стратегії роз
витку інформаційного суспільства в Україні вирішальна
роль належить знанням і інформаційним ресурсам, що ви
магає застосування практичного використання концепції
інформаційної безпеки. Це означає, що державне регулю
вання фінансовою безпекою України з необхідністю по
винна враховувати інформаційну безпеку країни.
З'ясування значущості державного регулювання
фінансової безпеки країни припускає існування системи
національної, комплексної безпеки соціуму, що є гаранто
ваною законодавчими і практичними заходами захищені
стю і забезпеченістю національних інтересів. Внутрішньо
ця система комплексної (національною) безпеки скла
дається з наступних відносно автономних складових [5, с.
43]:
— 1) геополітичної, 2) економічної, 3) соціальної, 4)
енергоінформаційної, 5) військової, 6) екологічної, 7) тех
ногенної, 8) демографічної, 9) культурноосвітньої, 10)
медичної, 11) правової, 12) космічної. Ця схема розши
рюється за рахунок таких складових, як психологічний,
продовольчий і фінансовий види безпеки.
Оскільки фінансова безпека є найважливішим елемен
том економічної безпеки, остільки сама фінансова безпе
ка знаходиться усередині економічної безпеки, яка гене
рується розвитком мережевої глобальної економіки як
фундаменту життєдіяльності соціального цілого, пов'яза
ного з інститутом власності.
Динаміка фінансової безпеки України вимагає пере
дусім свого інформаційного забезпечення. Це детерміно
вано, поперше, складністю управління соціальноеконо
мічним розвитком країни; по друге, швидким темпом ста
новлення інформаційного суспільства (суспільства знань)
і інформаційної держави в Україні; потретє, отриманням
фінансових ресурсів і новітніх технологій за допомогою
методів інформаційної війни; почетверте, використанням
новітніх інтелектуальних технологій для збільшення свого
економічного і фінансового потенціалу.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМКУ
Можна зробити такі висновки.
Поперше, специфіки державного регулювання фінан
сової безпеки України скорегована з особливостями ук
раїнського суспільства — суспільства лідерського і синк
ретичного типу, особливостями ділової української куль
тури і особливостями ризику в перехідній економіці.

Подруге, нові моменти державного регулювання
фінансової безпеки України обумовлені глобальними
трансформаціями її соціуму, діючими у напрямі цивілізації
підприємництва, з чим пов'язана стратегія позиціонування
фінансової системи в контексті національної і глобальної
економіки.
Потретє, особливості державного регулювання фінан
совою безпекою України виходять з її особливого місця
на світовому енергетичному ринку, місця в системі глобаль
ноцивілізаційних енергорентних стосунків, недостатній
розвиненості фінансових інститутів і пріоритету розвитку
інформаційного суспільства в нашій країні і наступній
звідси інформаційній безпеці.
Таким чином, як соціологічний інструментарій для дос
лідження соціологічного аспекту державного регулюван
ня фінансової безпеки найбільш адекватній природі сучас
ного складноорганізованого соціуму. Трансформаційна
модель зв'язку "суспільство — людина" дає можливість
для аналітичного розгляду фінансової безпеки в різних
зрізах, під різними точками зору поєднати їх, знайти адек
ватний перехід від одного рівня опису до іншого.
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IMPLEMENTATION OF THE WORLD EXPERIENCE OF TAXATION OF LOTTERY BUSINESS
IN DOMESTIC PRACTICE
У статті констатовано потребу подальшого вивчення питань оподаткування лотерейного бізне#
су з метою внесення змін до Податкового кодексу України, необхідність в чому неодноразово
доведено експертами в цій сфері. Розглянуто порядок оподаткування доходів операторів ло#
терей та доходів гравців у вигляді виграшів та призів, передбачений ПКУ (зі змінами та допов#
неннями станом на 01.12.2017 року). Обгрунтовано, що внесення змін до ПКУ потребує де#
тального вивчення інструментарію механізму оподаткування лотерейного бізнесу в країнах#
лідерах лотерейної діяльності, в країнах ЄС та окремих країнах постсоціалістичного простору.
Проаналізовано порядок оподаткування доходів операторів лотерей та доходів гравців у світовій
практиці. Виокремлено відмінні риси механізму оподаткування доходів лотерейного бізнесу у
зарубіжних країнах. Схематично подано порядок оподаткування лотерейного бізнесу в Україні
та США. Враховуючи "за" та "проти" того чи іншого інструментарію механізму оподаткування
лотерейного бізнесу у світовій практиці, чітко виокремлено напрями імплементації світового
досвіду у вітчизняній практиці та внесення змін до ПКУ окремо в частині оподаткування доходів
операторів лотерей та окремо в частині оподаткування виграшів і призів. Схематично подано
запропонований механізм оподаткування лотерейного бізнесу в Україні.
Основні положення даного дослідження у формі практичних рекомендацій можуть бути ви#
користані в процесі Податкового реформування 2018 року.
The article identifies the need for further study of taxation issues of the lottery business with a
view to introducing changes to the Tax Code of Ukraine, the necessity of which has been repeatedly
proved by experts in this sphere. The procedure of taxation of incomes of operators of lotteries and
incomes of players in the form of wins and prizes, provided by NKU (with changes and additions as of
01.12.2017) is considered. It is substantiated that the introduction of changes in the NKU requires a
detailed study of the instrumentation of the taxation mechanism of the lottery business in the countries
of the leaders of lottery activity, in the EU countries and individual countries of the post#socialist
space. The order of taxation of incomes of operators of lotteries and incomes of players in the world
practice is analyzed. The distinctive features of taxation of revenues of lottery business in foreign
countries are highlighted. Schematic representation of the taxation of lottery activity in Ukraine and
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the United States. Given the pros and cons of this or that instrumentation mechanism of taxation of
lottery business in world practice, the directions of the implementation of world experience in
domestic practice and the introduction of changes in the NKU separately in terms of the taxation of
incomes of lotteries operators, as well as separately in terms of taxation of winnings and call.
Schematically presented the proposed mechanism of taxation of lottery business in Ukraine.
The main provisions of this study in the form of practical recommendations can be used in the
process of Tax Reform in 2018.
Ключові слова: лотерея, лотерейна діяльність, грошовий виграш, приз, оподаткування виграшів, опо
даткування доходів операторів лотерей, залишковий призовий фонд.
Key words: lottery, lottery activity, cash prize, prize, taxation of winnings, income taxing of lottery operators,
residual prize fund.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова практика організації та ведення лотерейно
го бізнесу показує, що його багатомільярдний оборот
становить величезний інтерес для вітчизняної практи
ки, насамперед, з точки зору набуття та можливої імпле
ментації нового передового досвіду в питаннях органі
зації, контролю і відповідного регулювання цієї сфери
[3, с. 59]. Проте, як свідчить практика, сліпе запозичен
ня зарубіжного досвіду в тій чи іншій сфері дає недо
статній ефект, створює часом законодавчі суперечності,
призводить до виникнення прогалин у регулюванні того
чи іншого виду правовідносин, істотно знижує рівень
ефективності державного управління в цілому і держав
ного контролю зокрема. Саме тому важливим і необхі
дним, окрім запозичення міжнародного досвіду, є вра
хування національних традицій та тенденцій у сфері нор
моутворення і державного регулювання [4, с. 125].
Однак не менш важливими є і намагання України
щодо наближення вітчизняного законодавства, форм і
методів державного управління до європейських стан
дартів. Каталізатором цього процесу слід визнати зат
вердження Верховною Радою України 21 листопада
2002 року Концепції Загальнодержавної програми адап
тації законодавства України до законодавства Євро
пейського Союзу (далі — ЄС) і прийняття 18 березня
2004 року Закону України "Про Загальнодержавну про
граму адаптації законодавства України до законодав
ства Європейського Союзу", які фіксують комплекс
взаємопов'язаних завдань щодо адаптації вітчизняно
го законодавства до законодавства ЄС [8, с. 7]. Не є
виключенням і законодавство щодо регулювання лоте
рейного бізнесу. Проте процес імплементації світового
досвіду у вітчизняну практику державного регулюван
ня досить не простий. Прийняття рішення щодо запро
вадження того чи іншого інструментарію оподаткуван
ня лотерейного бізнесу має грунтуватись на детально
му вивченні механізмів оподаткування лотерейної діяль
ності як у високо розвинутих країнах (зокрема США,
Великобританії, Німеччині, Франції, Іспанії, Італії), так і
країнах суміжних з Україною (зокрема Литві, Естонії,
Латвії, Білорусії, Молдові та ін.), що дозволить мати
повне уявлення про організацію та здійснення лотерей
ного бізнесу у світові практиці, а також надасть мож
ливість виокремити інструментарій, який все ж доціль
но імплементувати у вітчизняну практику задля підви
щення рівня державного регулювання досліджуваної
сфери діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у вирішенні питань оподаткування
лотерейного бізнесу зробили ряд відомих вчених, як
от: Н. Абрамченко, М. Брагинський, В. Дорогих, С. Ко
вальов, Є. Ковтун, М. Лиськов, К. Рудий та інші. Проте,
незважаючи на досить широкий спектр досліджень
вітчизняних учених з даної тематики, окремі питання до
тепер залишаються опрацьовані недостатньо. Зокрема
до нині залишаються дискусійними питання щодо ефек
тивності нині діючого механізму оподаткування лоте
рейного бізнесу, а отже, зазначені питання потребують
на подальше вивчення, чим саме і обгрунтовується
актуальність обраної тематики дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у вивчені механізмів оподатку
вання лотерейного бізнесу у вітчизняній і світовій прак
тиці, визначенні їх відмінних рис та обгрунтуванні доц
ільності імплементації світового досвіду непрямих ме
тодів державного регулювання досліджуваної сфери
діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Лотерея згідно із Законом України від 6 вересня
2012 року №520417 "Про державні лотереї в Україні"
(далі — Закон №520417) — це масова гра, незалежно
від її назви, умовами проведення якої передбачено ро
зіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і
перемога в якій має випадковий характер, територія про
ведення (розповсюдження) якої поширюється за межі
однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прий
няття грошей за участь у такій грі [12]. Аналогічне трак
тування даного поняття передбачено і пп. 14.1.101 п. 14.1
ст. 14 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) [10].
За своїми ознаками лотерейний бізнес цілком відпо
відає ознакам азартного бізнесу, однак згідно Закону
України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від
15 травня 2009 р. за № 1334 до них не належить, а тому
діяльність з організації та проведення лотерей не є за
бороненою [11].
За інформацією, розміщеною на офіційному сайті
Мінфіну, на сьогодні діяльність з випуску та проведен
ня державних лотерей проводять чотири суб'єкти гос
подарювання — підприємство зі 100% іноземних інве
стицій "Українська Національна Лотерея", ТОВ "М.С.Л.",
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163.1 ст. 163 якого об'єктом опо
даткування фізичної особи — ре
зидента є загальний місячний (річ
Призовий фонд (50%)
Доходи оператора (50%)
ний) оподатковуваний дохід, до
Військовий
ПДФО
Витрати по
Податок на
Чистий
складу якого згідно з пп. 164.2.8
Виграші
збір (1,5%)
(18%)
організації
прибуток (18%)
прибуток
п. 164.2 ст. 164 ПКУ включаються і
доходи у вигляді виграшів та призів.
Сплату податку з доходів пе
Рис. 1. Механізм оподаткування лотерейної діяльності в Україні
реможців лотерей покладено за
Джерело: за [10].
пп. 170.6.2 п. 170.6 ст. 170 ПКУ на
ПрАТ "Патріот", ПАТ "Державний ощадний банк Украї
ни" [9]. Решта суб'єктів господарської діяльності, які податкового агента — оператора лотереї, який під час
займаються лотерейним бізнесом набувають статусу нарахування (виплати, надання) на користь переможця
розповсюджувачів (які за дорученням оператора дер виграшу (призів) має здійснити утримання ПДФО та
жавних лотерей здійснюють у сукупності або окремо військового збору із загальної суми виграшів, виплаче
прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату них за податковий (звітний) місяць переможцям лоте
призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюджен реї (призів) у розмірах визначених чинним податковим
законодавством. Слід наголосити, що під час нараху
ням державних лотерей).
Згідно з п. 2 ст. 5 Закону № 520417 розмір призо вання (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею,
вого фонду державної лотереї, який підлягає розігру які передбачають попереднє придбання платником по
ванню між учасниками гри для визначення переможця, датку права на участь у таких лотереях, згідно з
повинен становити не менше 50 % від сум доходів, от пп.170.6.4 п. 170.6 ст. 170 ПКУ при оподаткуванні виг
риманих відпродажу лотерей. Таким чином, інші 50 %, рашів (призів) до уваги не берутся [10].
Чинний механізм оподаткування доходів лотерей
за вирахуванням витрат на сплату податку та інших обо
ної
діяльності
породжує чи немало суперечок — одні
в'язкових платежів, є чистим прибутком лотерейного
експерти
наголошують
на потребі підвищення ставок з
бізнесу. Держава з такого бізнесу згідно з ПКУ отри
мує лише відрахування до бюджету у вигляді податку оподаткування як доходів операторів, так і доходів пе
на прибуток (18%), що сплачують оператори лотерей реможців задля збільшення податкових надходжень від
та податку з доходів фізичних осіб (18%) і військовий лотерейного бізнесу, інші навпаки наголошують на по
требі в протилежному — зниженні податкового тиску
збір (1,5%) — з доходів переможців [10] (рис. 1).
Оподаткування прибутку лотерейного бізнесу регу на лотерейну діяльність задля створення передумов ак
люється розділом ІІІ ПКУ. Базою оподаткування податком тивізації легалізації ігрового бізнесу. Те, що механізм
на прибуток є фінансовий результат за податковий оподаткування лотерейного бізнесу потребує на зміни
(звітний) період визначений за даними фінансової звітності є безперечним, з чим одностайно погоджуються прак
оператора лотерей. Податкові зобов'язання з податку на тично всі експерти, предметом дослідження яких стала
прибуток, що підлягають сплаті до бюджету визначається лотерейна діяльність. Проте для визначення потреби в
виходячи з бази оподаткування та ставки податку перед тих чи інших змінах інструментарію механізму оподат
кування варто детально зупинитись на розгляді світо
баченої чинним податковим законодавством.
Оподаткування доходів переможців лотерей регу вого досвіду оподаткування доходів лотерейного бізне
люється розділом IV ПКУ, відповідно до пп. 163.1.1 п. су.
Сума доходів, отриманих від прийняття ставок

Сума доходів, отриманих від прийняття ставок
Доход
держави (25%)

Призовий
фонд (40%)
Податок штату
(залежно від штату)

Арізона – 5,0%
Колорадо – 4,0%
Кентуккі – 6,0%
Канзас – 5,0%
Нью-Йорк – 8,82
Монтана – 6,9 %
Орегон – 8,0%

Соціальні
потреби (15%)

Дохід операторів
(20%)

Федеральний
податок

10% – виграш 0 - 9225 $
15% – виграш 9226–37450 $
25% – виграш 37451–90750 $
28% – виграш 90751–189300 $
33% – виграш 189301–411500 $
35% – виграш 411501–413200 $
39,6%– виграш 413201$ +

Рис. 2. Механізм оподаткування лотерейного бізнесу в США
Джерело: за [1].
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Рис. 3. Ставки податку штатів з лотерейних виграшів у 2016 році за штатами США
Джерело: за [14].

Доцільним вважаємо в першу чергу зупинитись на
вивченні досвіду оподаткування лотерейного бізнесу в
США, які загальновизнано лідером в даній сфері діяль
ності (рис. 2).
Згідно з податковим законодавством США сума
доходів, отриманих від прийняття ставок розподіляєть
ся на доходи держави у розмірі 25%, призовий фонд
— 40%, соціальні потреби 15% та решта — доходи
операторів. При цьому з суми виграшів та призів пе
редбачається сплата федерального податку та подат
ку штату.
Сплата федерального податку передбачається за
прогресивними ставками (10—39,6%) залежно від роз
міру виграшу чи вартості призів. У свою чергу податок
штату сплачується залежно від норм податкового зако
нодавства певного штату (рис. 3).
За даними рисунка 3 в штаті НьюЙорк податок шта
ту з виграшу в лотерею найвищий — 8,82%. Проте по
датковим законодавством даного штату передбачаєть
ся додаткова сплата міського податку — 3,876 і 1,323%
(якщо виграшні лотерейні білети були куплені в містах
НьюЙорк і Йонкерс відповідно). На другому місці за
рівнем податкової ставки йде штат Меріленд — 8,75%,
далі Орегон — 8%, Вісконсін — 7,75%. Найнижча став
ка в НьюДжерсі — де жителі штату від лотерейного
виграшу сплачують податок штату розміром в 3%.
Водночас гравці штатів Каліфорнії, Флориди, Пів
денної Дакоти, Теннессі, Техасу, Делавера, Вайомінгу
та ін. такого податку не сплачують, оскільки законодав

ством перелічених штатів сплату цього податку не пе
редбачено.
Не передбачено оподаткування виграшів і законо
давством Німеччини. В Німеччині кожен регіон (кожна
федеральна земля) проводить свою лотерею під конт
ролем державної організації "Німецькі лотереї". Лоте
рейні компанії формують призовий фонд у розмірі не
менше 50% отриманого доходу від продажу лотерей.
Решта доходу спрямовується на розвиток спорту, на
створення соціальних фондів тощо.
Гравці Німеччини приймають досить активну участь
в лотереї про, що свідчать статистичні дані (зокрема,
річний прибуток від продажу лотерейних білетів "Німеч
чиналото" складає понад 5 млрд євро). Запорукою
активної участі гравців у лотереї є звільнення від опо
даткування як доходів лотерейного бізнесу, так і виг
рашів переможців [16].
Серед інших європейських країн доходи лотерей
ного бізнесу та виграші також не оподатковуються у
Великобританії, Франції, Австрії, Чехії, Болгарії, ос
кільки у податковому законодавстві перелічених країн
відсутня норма щодо їх оподаткування [14].
Проте податкове законодавство далеко не всіх
європейських країн передбачає таке лояльне ставлен
ня до лотерейного бізнесу та гравців у лотереї.
Зокрема податковим законодавством Польщі пе
редбачено, що прибутковий податок на лотерейні ви
граші та призи має сплачуватись у розмірі 10% лише у
разі якщо сума виграшу перевищує 2280 злотих. Якщо
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ж виграш менше або дорівнює 2280 злотих, то виграш
оподаткуванню не підлягає. Відповідальність за сплату
податку повністю покладається на операторів лотерей
[14].
Урядом Румунії в частині оподаткування лотерей
них виграшів прийнято рішення щодо застосування про
гресивних ставок. Так, згідно з внесеними в 2017 році
змін до Податкового кодексу Румунії виграші лотерей
оподатковуються за ставкою 1% у разі якщо виграш не
перевищує суму еквівалентну €14999. Якщо ж виграш
еквівалентний сумі від €15 000 до 99 999, то ставка по
датку з доходів складає 16% та у разі якщо виграш пе
ревищує суму еквівалентну €100 000 податок сплачуєть
ся за ставкою 25%. Відповідальність за сплату податку
повністю покладається на операторів лотерей [15].
Прогресивне оподаткування виграшів лотерей пе
редбачено і податковим законодавством Греції. Виграш
у розмірі до €100 не обкладається прибутковим подат
ком, проте виграш у розмірі від €100 до 500 оподатко
вується за ставкою 15% та у розмірі 20% якщо виграш
гравця понад €500 [1].
В Іспанії гравці з виграшів у лотереї сплачують спе
ціальний податок у розмірі 20%, проте лише з суми, яка
перевищує €2500 [13].
Щодо оподаткування лотерейних виграшів у при
балтійських країнах, то слід зазначити, що згідноз ч.1
§4 TuMS Естонії фізичні особи з числа резидентів об
кладаються прибутковим податком шляхом ділення
суми виграшу чи вартості призів на 0,79 та множення на
ставку 21%, тобто в кінцевому підсумку ставка прибут
кового податку складає 21/79. Проте слід звернути ува
гу на таке:
— поперше, у разі якщо річний дохід у 2018 році
передбачається на рівні до €14400, то розмір неоподат
ковуваного мінімуму доходів громадян складатиме
€6000 на рік або ж €500 щомісяця;
— подруге, у разі якщо річний дохід у 2018 році
передбачається на рівні понад €14400 до €25200, то
розмір неоподатковуваного мінімуму має визначатись
за формулою:
6000 — 6000 ÷ 10 800 × (сума доходу — 14 400).
— потретє, у разі якщо очікуваний дохід понад
€25200, то неоподатковуваний мінімум прирівнювати
меться до 0.
Оператори лотерей звільняються від сплати подат
ку на прибуток, оскільки вони сплачують спеціальний
збір при отриманні ліцензії на здійснення лотерейного
бізнесу та щорічно за організацію лотерей [14].
Механізм оподаткування виграшів у лотереї в Латвії
визначено Порядком оподаткування прибутковим по
датком доходів фізичних осіб від виграшів та азартних
ігор, затвердженим КМЛ №233 від 01.07.1997 року (зі
змінами Податкового реформування 2018 р.) (далі —
Порядок). Згідно з Порядком прибутковий податок з
виграшу у розмірі до €3000 не стягується. У разі якщо
ж сума виграшу перевищує €3000 прибутковий податок
стягується за ставкою 23% (за виключенням миттєвих
лотерей присвячених століттю державності країни).
Відповідальність за стягнення та сплату прибуткового
податку з виграшу повністю покладено на організаторів
лотерей [2].
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Виграші в лотереї в Литві не підлягають оподатку
ванню прибутковим податком у разі якщо їх розмір не
перевищує €1000. Виграш у розмірі понад зазначену
суму оподатковується за ставкою 15%. Оператори ло
терей та гравці несуть солідарну відповідальність за
сплату прибуткового податку до бюджету.
Податок на прибуток організатори лотерей не спла
чують, оскільки податковим законодавством передба
чається сплата спеціальних зборів за організацію лоте
рей [14].
Щодо оподаткування лотерейного бізнесу в інших
постсоціалістичних країнах, то слід зазначити, що їх
механізм оподаткування досить різниться. Зокрема
Податковим кодексом Республіки Білорусь (далі —
ПКРБ) передбачено лише оподаткування доходів орган
ізаторів лотерей. Так, згідно зі ст. 313 гл. 38 ПКРБ до
ходи операторів від лотерейної діяльності оподаткову
ються за ставкою 8% з суми перевищення доходів, от
риманих від організації і проведення лотерей та сумою
призового фонду. Водночас виграші лотерей згідно
п.1.23 ст.163 ПКРБ звільняються від оподаткування при
бутковим податком з доходів фізичних осіб [5].
Податковим кодексом РФ, а саме пп. 5 п.1 ст. 228
передбачено, що переможці лотерей мають самостійно
сплачувати з суми виграшу податок з доходів фізичних
осіб у розмірі 13%. При цьому оператори лотерей по
вністю звільняються від відповідальності за сплату по
датків з виграшів [6].
Згідно з Податковим кодексом Республіки Молдо
ви від 24.04.1997 №1163ХІІІ (зі змінами та доповнен
нями станом на 01.12.2017 року) від сплати податку з
доходів фізичних осіб звільняються переможці, виграш,
яких не перевищує 10% від визначеного законодавств
неоподатковуваного мінімуму (в 2017 році — 10,6 тис.
леїв). У разі якщо сума виграшу понад неоподатковува
ний мінімум, але не перевищує 50 тис. леїв, податок стя
гується в розмірі 18%. Якщо ж величина виграшу дорі
внює 50 тис. леїв чи перевищує зазначену суму, то по
даток з доходів фізичних осіб складає 25% від суми
виграшу [7].
Тож проаналізувавши механізми оподаткування
лотерейного бізнесу в країнахлідерах лотерейної діяль
ності, в країнах ЄС та окремих країнах постсоціалістич
ного простору, приходимо до висновку, що відмінними
рисами механізмів оподаткування лотерейного бізнесу
слід визнати:
— повне або часткове звільнення виграшів та призів
від оподаткування;
— звільнення від оподаткування доходів операторів
за умови чіткого їх розподілу на законодавчому рівні
(на розвиток спорту чи спортивної інфраструктури, со
ціальні потреби, державні витрати тощо);
— застосування прогресивних ставок оподаткування;
— специфіка визначення неоподатковуваного міні
муму доходів громадян;
— солідарна відповідальність операторів та гравців
за сплату податків з виграшів та призів.
Враховуючи світовий досвід оподаткування лоте
рейного бізнесу, вважаємо доцільним внесення таких
змін до розділу ІІІ та розділу ІV ПКУ, зокрема:
а) у частині оподаткування доходів операторів ло
терей (розділ ІІІ ПКУ):
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— поперше, встановити час
Сплата спеціалізоОрганізація та проведення
ткове звільнення операторів лоте Отримання ліцензії на здійснення ванного податку
лотерей
лотерейної діяльності
рей від сплати податку на прибу
ток. А саме звільнити від опо
Сума доходів, отриманих від продажу лотерей
даткування податком на прибуток
основний дохід від здійснення ло
терейної діяльності (який має бути
Дохід операторів (25%)
Призовий фонд (50%)
Фінансування (25%)
обмежений 25% отриманого до
ходу від продажу лотерейних
білетів). Водночас визначити ба
Витрати
Чистий
Соціальних потреб
до €100 – не оподатковується
прибуток
(15%)
по
зою оподаткуванню податком на
прибуток додатково отриманий організації
€101 – 500 - за ставкою 15%
лотерей
Розвитку спорту (5%)
протягом звітного податкового
понад €500 – за ставкою 20%
періоду (звітного місяця) дохід у
Екологічних заходів (5%)
Залишковий
вигляді залишкового призового
призовий
фонд
фонду — частини призового (виг
Грошові виграші
Призи
рашного) фонду, що залишається
ПДФО стягується і сплачується
ПДФО сплачується призером
Податок на
незапитаною з будьяких причин
оператором при виплаті виграшу
самостійно
прибуток за
переможцями лотереї у встанов ставкою 18%
якщо < €100 –
якщо > €100 – сплачується
лений умовами її проведення тер
сплачується при
до закінчення граничного
мін (з досвіду країн ЄС);
отриманні призу
терміну сплати задекларованого доходу
— подруге, визначити регла
ментований розподіл доходів ло
терейної діяльності за напрямами
Електронний контроль доходів та сплати податкових зобов’язань
фінансування (з досвіду США),
зокрема на фінансування соціаль
Рис. 4. Запропонований механізм оподаткування
них потреб — 15% (у тому числі
лотерейної діяльності в Україні
на фінансування реалізації дер
Джерело: авторське бачення.
жавної програми "Доступні ліки",
лікування онкологічно хворих, лікування учасників го виграшу чи призу перевищує суму еквівалентну €100,
АТО і т.д.), розвиток спорту та спортивної інфраструк то ПДФО має сплачуватись протягом звітного періоду
тури — 5%, здійснення екологічних заходів — 5% тощо до закінчення граничного терміну сплати задекларова
(з досвіду Німеччини, Великобританії, Франції, Австрії, ного доходу;
Чехії, Болгарії та ін.);
— поп'яте, передбачити солідарну відповідальність
— потретє, передбачити сплату спеціалізованого і операторів, і гравців за повноту та своєчасність сплати
податку при отриманні ліцензії на здійснення лотерей ПДФО. У разі грошового виграшу на оператора лоте
ного бізнесу (термін дії якої встановити до 3х років) (з рей покладається обов'язок стягнення ПДФО до момен
досвіду Литви);
ту виплати виграшу і перерахування до бюджету не
б) у частині оподаткування доходів переможців та пізніше граничного терміну сплати податку за календар
призерів (розділ ІV ПКУ):
ний звітний період (місяць). У разі майнового виграшу
— поперше, передбачити часткове звільнення ви (призу) на оператора лотерей покладається обов'язок
грашів та призів від оподаткування (у разі якщо виграш подання інформації до відповідних органів Державної
не перевищує суму еквівалентну €100) (з досвіду Польщі, фіскальної служби України про отримання такого ви
Латвії, Естонії та ін.);
грашу.
— подруге, запровадити у вітчизняній практиці за
Таким чином, враховуючи "за" та "проти" того чи
стосування прогресивних ставок, а саме ставки 15%, іншого інструментарію, механізму оподаткування,
якщо розмір виграшу чи призу еквівалентний сумі €101 вважаємо, що механізм оподаткування лотерейного
— 500 та ставки 20%, якщо розмір виграшу чи призу бізнесу в Україні має набувати наступного вигляду
еквівалентний сумі понад €500 (з досвіду Польщі, Ру (рис. 4).
мунії, Греції та ін.);
— потретє, встановити, що ПДФО з грошового ВИСНОВКИ
виграшу має стягуватись оператором лотерей до мо
Результати дослідження свідчать, що Україні цілком
менту виплати виграшу і перераховуватись до бюд не доцільно цуратись світового досвіду оподаткування
жету не пізніше граничного терміну сплати податку лотерейного бізнесу, особливо в умовах інтеграції до
за календарний звітний період (місяць) (з досвіду європейського простору.
Польщі);
Тож з Податковим реформуванням 2018 року до
— почетверте, встановити, що ПДФО з майнового ПКУ доцільно внести зміни до розділу ІІІ ПКУ в частині
виграшу (призу) має сплачуватись переможцем само оподаткування доходів операторів лотерей та до роз
стійно в залежності від вартості отриманого призу. У ділу ІV ПКУ в частині оподаткування виграшів та призів,
разі якщо вартість майнового виграшу чи призу не пе що дозволить остаточно вирішити існуючі вже тривалий
ревищує суму еквівалентну €100, то ПДФО має сплачу час суперечності щодо оподаткування доходів лотерей
ватись при отриманні призу. Якщо ж вартість майново ного бізнесу.
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SPECIFIC ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF THE DETERMINATION OF MUTUALITY
CONSTITUTE "PUBLIC AUTHORITY" AND "PUBLIC GOVERNMENT"
У цій статті проведено теоретичне обгрунтування поняття публічної влади та публічного
управління. За допомогою економічної літератури та порівняльної характеристики термінів було
визначено, що ці два поняття тісно між собою пов'язані, але вони не є тотожними. Сутність вла#
ди виявляється через відносини, панування та підкорення, а управління є інструментом забез#
печення виконання волі певного владного суб'єкта.
In this article the theoretical substantiation of the notion of public authority and public
administration is conducted. With the help of economic literature and comparative characteristics
of the terms, it was determined that these two concepts are closely interrelated, but they are not
identical. The essence of power is manifested through relationships, domination and subjugation,
and management is a tool to secure the exercise of the will of a certain authority.

Ключові слова: влада, публічна влада, завдання, функції, публічне врядування, публічне управління.
Key words: authorities, public authorities, tasks, functions, public administration (management), ways of
improvement.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

спробу на основі аналізу різних поглядів учених на
Актуальність цього дослідження полягає в на цей термін, запропонувати своє бачення. У цій ро
гальній суспільній потребі чіткого визначення по боті проведено наукове дослідження різних ас
няття "публічна влада", у зв'язку з чим зроблено пектів публічної влади, визначено структуру тако
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Таблиця 1. Існуючі дефініції терміну "влада"
Автор, джерело
Чіркін В.Є. «Публічна
влада»
Лісничий В.В.
«Концептуальні засади
політичних наук»

Сушинський О.І. «Контроль
у сфері публічної влади»
Бакуменко В.Д. «Державне
управління»: словн.-довід.

Визначення
здатність, право і можливість систем, органів, установ та осіб за допомогою права,
волі, авторитету, примусу тощо розпоряджатися, впливати на конкретних людей,
інститути, спільноти [5, с. 26]
державна організація політичного життя, що здійснюється за допомогою
спеціального 6 ієрархічно та територіально організованого апарату, легітимного
використання примусу та права видавати нормативні акти, обов’язкові для всього
населення. Крім прямого примусу або заради його використання, держава в реалізації
публічної влади спирається на матеріальні та моральні імпульси, які досить помітно
впливають на ефективність реалізації владних повноважень [6, с. 19]
система державних або інших управлінських органів [3, с. 172]
державне, політичне, економічне, духовне та інше панування над людьми [4, с. 11]

го виду влади та його зв'язок із суверенітетом на знайшли в працях таких українських учених, як О. Анд
роду.
рійка, Є. Глухачова, В. Мельниченка, М. Савчина, В. Та
ція, П. Трачука, М. Оніщука, О. Ющика. Окремі питання
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
щодо сутності та юридичної природи державної влади
Поняття публічне управління та публічне адмініст в аспекті публічної влади, значення перерозподілу ре
рування тісно пов'язані із поняттям публічна влада, а сурсів у процесі децентралізації публічної влади роз
тому виникає потреба у поясненні співвіднесення цих глядали в своїх працях такі науковці, як О. Бабінова,
термінів.
О. Молодцов, Г. Яворський, Т. Чеховіч, О. Карпенко та
ін. Метою статті є вироблення на основі комплексного
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
аналізу сучасної наукової літератури концептуального
ДОСЛІДЖЕННЯ
підходу до розуміння складових поняття "публічна вла
Основна мета будьякого управлінця в публічній чи да" [14]. У зв'язку з цим виникає потреба у з'ясуванні
приватній сфері — досягти максимальної ефективності, таких понять, як "влада", "публічність", "органи публіч
дієвості й результативності з мінімальними затратами ної влади", "місцеве самоврядування", "система органів"
ресурсів, часу і зусиль.
та ін., а також знайти відмінність та співвідношення по
Головне завдання, яке стоїть перед публічним нять державна влада, політична влада та публічна вла
управлінцем — відмінне від завдання бізнесового уп да.
равлінця. Якщо бізнесовий управлінець своєю діяльні
Влада є постійною та невід'ємною рисою будьяко
стю прямо впливає на отримання прибутку певної го суспільства та необхідною умовою його існування.
підприємницької одиниці, то публічний управлінець — Основними підходами до визначення влади вважають
на якість життя громадян певної адміністративнотери ся біологічний, психологічний, соціокультурний, раціо
торіальної одиниці чи держави в цілому; у роботі [1] налістичний, ірраціональний, класовий та біхевіористсь
показано функції, які виконують керівники публічних кий [14]. Поняття "влада" трактується порізному філо
адміністрацій і які спрямовані на вирішення завдань, по софами, економістами, юристами, соціологами, політо
ставлених перед нею.
логами, але всі вони доходять висновку що влада — це
У науковій літературі відсутнє єдине визначення ба вмотивовані дії відповідних суб'єктів. У суспільстві існу
гатьох понять, зокрема і таких, як "публічне управлін ють різноманітні види влади — політична, суспільна,
ня", "публічна адміністрація" тощо [2]. Водночас тісно соціальна, державна, публічна, влада народу та ін.
пов'язані між собою поняття публічне управління та пуб Відносини влади завжди асиметричні і припускають
лічна влада, але вони не є тотожними. Тому виникає домінування однієї зі сторін.
потреба у поясненні цих термінів.
За результатами проведеного огляду літературних
Влада як наукове поняття, є складним суспільним джерел, щодо сутності поняття "влада", можна підсу
феноменом, пояснення якого обумовлюється історич мувати, що здебільшого воно розглядається як (див.
ними, соціальними, політичними та іншими факторами. табл. 1).
Вивчення наукових праць, присвячених з'ясуванню
Звідси різні точки зору на її сутність.
Теоретичні і методологічні питання, присвячені сутності та змісту категорія "влада", дозволяє виділити
проблемам публічної влади, знайшли своє відображен такі її ознаки:
— суспільний характер влади. Влада є невід'ємним
ня в дослідженнях багатьох учених, якот В. Авер'янов,
Г. Атаманчук, Т. Браун, В. Гаращук, Б. Гурне, С. Ківа елементом суспільної організації життя. Її головне зав
лов, М. Корнієнко, В. Малиновський, Н. Нижник, дання полягає в упорядкуванні соціальних зв'язків, які
М. Орзіх, Н. Плахотнюк, В. Погорілко, П. Рабинович, знаходять прояв у суспільстві. Влада, як справедливо
С. Саханенко, О. Сушинський, А. Селіванов, М. Студє наголошується в літературі, потрібна насамперед для
нікіна, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, Г. Щокін, В.П. Ха організації суспільного виробництва, що неможливо без
підпорядкування всіх учасників єдиній волі для підтри
ліпов, та ін.
Широке відображення питання впливу публічної мання цілісності і єдності суспільства. Владні відноси
влади на стабілізацію державного управління, вдоско ни об'єктивно властиві суспільному життю, це своєрід
налення системи публічної влади, удосконалення та на плата за життя в суспільстві, тому що жити в
оновлення законодавчої бази, розгляду місцевого са суспільстві і бути вільним від його правил не можна [10].
моврядування як інституту місцевої публічної влади Як відзначає В.П. Халіпов, феномен влади полягає у
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тому, що вона є найвиразнішим соціальним явищем, по
родженням і творінням людини й суспільства, умовою
існування спільного життя індивідів [11, с. 3].
Піддаючи викладені думки власній інтерпретації,
зазначимо, що влада, таким чином, не може концент
руватися навколо себе. Остання не може бути і за
жодних умов не повинна перетворитися на "річ у собі",
оскільки у такому разі вона неодмінно втратить зв'я
зок із суспільством, переставши, як наслідок, бути ле
гітимною [12]. Надзвичайно слушними, у зв'язку з вик
ладеним, виглядають слова М. Палієнка, який на по
чатку ХХ ст. писав, що влада, яка не відповідає ре
альному співвідношенню суспільних, матеріальних та
моральних сил у країні, життєвим інтересам населен
ня та його уявленням про суспільну справедливість,
швидко втрачає необхідну моральну підтримку у на
родній масі [12]. З викладеного випливає, що влада,
яка перестає бути пронизаною ідеєю суспільного слу
жіння, є владою антинародною, розпорядження та
веління якої, як наслідок, втрачають обов'язковість
для приватних осіб;
— забезпеченість влади можливістю застосування
примусу. У цьому випадку ми повністю підтримуємо дум
ку В.С. Смородинського, що у сучасних умовах розвит
ку суспільства не застосування примусу (сили), а лише
потенційна можливість його реалізації має стати визна
чальною рисою феномену влада [10, c. 26].
Вивчення наукової літератури показує, що доволі
часто вітчизняні автори називають державну владу пуб
лічною владою, зводячи, як наслідок, ці два поняття в
одне. Так, наприклад, В.Є. Чіркін пише, що прикладом
організації, яка здійснює публічну політичну владу, є
держава. Вона, продовжує автор, володіє суверенною
державною владою — особливим різновидом публіч
ної політичної влади [5, с. 170]. З подібною тезою мож
на погодитися лише, якщо дивитися на неї крізь призму
визначення держави та державної влади, сформульо
вані радянськими вченими правознавцями, які в якості
синоніма останньої називали політичну владу. Особ
ливість політичної влади, писав у 1987 р. В.М. Карельсь
кий, полягає у наявності спеціального механізму, без
якого її функціонування неможливе. Політична влада як
би матеріалізується у системі органів та установ, які утво
рюють її механізм. Утілена у державноправові інститу
ти, влада стає державною [12].
Погоджуємось з наведеним, адже в межах своїх
функцій влада породжує відносини розпорядництва та
підпорядкування. Перш за все її дії спрямовані на підтри
мання та збереження чинного конституційного поряд
ку, і коли вона реалізується демократичними метода
ми, є сильною та ефективно здійснює свої повноважен
ня, то у виграші опиняються обидві сторони суспільних
відносин.
Отже, публічна влада — це права, здатність і мож
ливість державних органів, органів місцевого самовря
дування та громадських організацій впливати на су
спільне життя, силою примусу або авторитету.
Публічне управління по відношенню до публічної
влади має обслуговуючий характер. Якщо сутність вла
ди виявляється через відносини панування та підкорен
ня, то управління є інструментом забезпечення виконан
ня волі певного владного суб'єкта.

Управління — це цілеспрямований вплив, необхід
ний для узгодженої спільної діяльності людей. Розви
ток суспільства, окремих його сфер не можливий без
встановлення і реалізації законів, правил, норм, алго
ритму його поведінки [7, с. 342].
Управління утворено людьми для свідомої саморе
гуляції своєї життєдіяльності і має таке ж саме важливе
значення як сім'я і власність, мораль та право, спосіб
виробництва і держава, знання й інформація тощо.
Управління залежить від стану суспільства, ідеалів і
цінностей.
Поняття публічний походить від латинського слова
publicus — суспільний, народний. Словник іншомовних
слів визначає поняття публічний як відкритий, гласний,
суспільний.
У науковій літературі існують різні дефініції термі
ну "публічне управління" , як це показано в роботі ав
торів О.М. Жовни та Є.В. Міщук [8, с. 260—267]. Слід
звернути увагу на специфіку публічного управління, яка
полягає у такому:
1. Публічне управління спирається на державну вла
ду, підкріплюється і забезпечується нею.
2. Публічне управління поширюється на все суспіль
ство і за його межі у сфері проведення державної міжна
родної політики. Саме держава шляхом законодавчої
діяльності встановлює основні, загальні й типові прави
ла (норми) поведінки людей.
3. Держава наділяє публічне управління системною
якістю.
4. Публічне управління відрізняється від державно
го тим, що воно здійснюється в межах панування вер
ховенства права, завдяки законодавчо врегульованому
[10] і практично діючому механізму контролю суспіль
ства над усіма органами державної влади та місцевого
самоврядування [9, с. 10].
Публічне управління — це організуючий і регулюю
чий вплив держави на суспільну життєдіяльність лю
дей з метою її впорядкування, збереження, спираю
чись на владну силу, яку обмежує дієвий суспільний
контроль.
Публічне управління є ширшим поняттям, ніж пуб
лічне адміністрування, воно розглядається як практи
ка досягнення суспільних цілей шляхом розумного за
стосування сукупності методів (економічних, адмініст
ративних, інформаційно психологічних тощо), а також
передбачає більше свободи і гнучкості у прийнятті
рішень.
Термін "публічна влада" пов'язується із діяльністю
уряду та органів управління на національному, регіо
нальному та місцевому рівнях, а також стосується дій
фізичних та юридичних осіб при виконанні ними пуб
лічних функцій.
Останнім часом відбувається переорієнтація пара
дигми публічного управління, що більш помітно у роз
винених державах світу. Прагнення до універсалізації
змінилося настановами щодо збереження національної
особливості, а пропозиції щодо відділення управління
від політики стали більш обережними [15].
Розвиток публічного управління пов'язаний із знач
ними змінами у трактуванні цього поняття. Його класич
не розуміння як "управління" із використанням функцій
планування, організації, мотивації та контролю зміни
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лося на сприйняття управління, як практики розумного
13. Проблемы теории государства и права: учебник
застосування засобів для досягнення визначених цілей. / Под ред. С.С. Алексеева. — М.: Юрид. лит., 1987. —
Перші реформи публічного управління були направлені 448 с.
на підвищення ефективності та спрямування на підви
14. Мінаєва І.М., "Складові поняття "Публічна вла
щення якості послуг.
да" / І.М. Мінаєва. // Державне будівництво. — 2008.
— № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
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MODERN MECHANISM OF STATE REGULATION OF PRICING IN THE RESIDENTIAL REAL
ESTATE MARKET
У статті розглянуто та запропоновано оцінку факторів впливу на механізми державного регулю#
вання ціни на ринку житлової нерухомості. Адже актуальна та практично неопрацьована для ринко#
вих умов важлива економічно (у теоретичному осмисленні й практичному здійсненні) проблема роз#
робки методів державного регулювання й системного розгляду відтворювальних і інвестиційних
процесів у житловій сфері, орієнтованих на ринки нерухомості, їх економічну ефективність і соц#
іальну спрямованість, досі науково мало досліджували українські науковці. Ключова проблема при
виборі й реалізації житлової політики — забезпечення доступності житла для громадян.
The article considers and proposes an estimation of factors of influence on the mechanisms of state
regulation of prices in the residential real estate market. After all, it is important to economically (in
theoretical understanding and practical implementation), economically important (in theoretical
comprehension and practical implementation) the problem of developing methods of state regulation
and systemic consideration of reproductive and investment processes in the residential sector, oriented
to real estate markets, their economic efficiency and social orientation, have so far not been studied
scientifically Ukrainian scientists. A key issue when choosing and implementing housing policy is ensuring
affordable housing for citizens.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах, українська держава знаходить
ся на етапі розвитку системи ринків, одним із яких є
ринок нерухомості. Під цим поняттям розуміється сис
тема відносин між суб'єктами ринку нерухомості, що на
відміну від існуючих, побудована з урахуванням регіо
нальних організаційноекономічних засад функціону
вання державного регулювання, для забезпечення
ефективного обігу об'єктів нерухомості між власника
ми, а саме: ціноутворюючих; соціальних; стимулюючих;
інвестиційних. Трансформаційні процеси перетворення
існуючих ринків нерухомості в Україні призвели до до
корінних змін в інституційній організації внаслідок про
веденої приватизації та комерціалізації, формування
сучасного конкурентного середовища, розширення
кола їх учасників, утворення нових механізмів держав
ного регулювання та їх придбання. Ринки нерухомості
в умовах трансформаційних процесів в Україні харак
теризується інституційною асиметрією та структурною
неповнотою, а їх кризове фінансове становище зако
номірно уповільнює розвиток ринків нерухомості через
зниження показників ефективності економіки, недоско
налість фінансовокредитної системи, загальний спад
виробництва, падіння реальних доходів та посилення

соціальної стратифікації населення. Ринок нерухомості —
це особливий вид ринку в будьякій країні, на якому
об'єктом купівлі — продажу чи застави для отримання
кредиту виступає нерухомість, яка в свою чергу прий
має форму товару лише на ринку, який має вартість і
володіє специфічними якостями задоволення потреби
у житлових та виробничих приміщеннях, або земельних
ділянках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку й удосконалювання ринку не
рухомості розглядають у фундаментальних роботах
вітчизняні економістів та управлінців [1—7]. У роботах
науковців досліджено локальні проблеми державного
регулювання ринку нерухомості, що пов'язані із ціно
утворенням, землекористуванням, кредитуванням, роз
крито важливі елементи управлінських орієнтирів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є проаналізувати на основі за
рубіжного досвіду, сучасний механізм державного ре
гулювання ціноутворення на ринку житлової нерухо
мості України.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі аналізу методів державного регулюван
ня ціноутворення на ринку житлової нерухомості, дер
жавного досвіду регулювання в закордонних країнах та
українського досвіду, для поліпшення цінової ситуації
на ринку житлової нерухомості необхідні державні за
ходи економічного характеру, спрямовані на підтримку
економічно обгрунтованого балансу пропозиції та по
питу через розвиток сектору житла економкласу.
Існуючи підходи до запровадження фінансового
механізму державного регулювання за допомогою ди
рективного встановлення цін в умовах ринку є неефек
тивними [5].
Розвиток сектору житла економкласу стримується
як відсутністю документів територіального планування,
правил землекористування й забудови, програм комп
лексного розвитку територій і систем комунальної
інфраструктури, так і обмеженістю фінансових коштів
регіональних і місцевих бюджетів у масштабах украї
нської бюджетної системи.
Джерелом вступів у місцеві бюджети найближчим
часом повинен стати податок на нерухомість. Крім того,
для залучення приватних фінансових ресурсів державі
необхідне створення умов для реалізації проектів дер
жавноприватного партнерства по будівництву житла
економкласу й модернізації інженернотехнічної й со
ціальної інфраструктури. Отже, державі необхідно по
стійно проводити:
1) взаємодію держави й приватного бізнесу в рам
ках державноприватного партнерства при будівництві
житла економкласу й інженерної інфраструктури;
2) створення ефективного оподатковування нерухо
мості на базі Державного кадастру нерухомості.
Розвиток системи державноприватного партнер
ства при будівництві будинків економкласу й розвиток
ринку житла для оренди за допомогою будівництва бу
динків для оренди. Співробітництво між державним і
приватним сектором може стати успішною моделлю
фінансування капіталомістких інвестицій в інфраструк
туру й будівництво житла економакласу.
Для вирішення такого роду проблем у закордонній
практиці в останні десятиліття ефективно застосовуєть
ся система державноприватного партнерства (ДПП або
РРР — Public Private Partnerships). Єдиного визначен
ня Державноприватного партнерства не існує. Воно
створюється з метою одержання державним сектором
приватних засобів для розвитку інфраструктури й при
скорення надання суспільних послуг на умовах, які
вигідні як для держави, так і для приватного сектору.
ДПП звертається до інноваційних методів, які за
стосовуються державним сектором для висновку кон
тракту із приватним сектором, що використовують свій
капітал і управлінський потенціал при реалізації проектів
відповідно до встановлених тимчасових рамок і бюдже
том, у той час як державний сектор зберігає відпові
дальність за забезпечення населення цими послугами
вигідним для нього способом і впливає на економічний
розвиток і підвищення якості життя населення [7].
Діяльність ДПП в Україні регулюється законодав
чими актами як на державному, так і на регіональному
рівнях, а саме "Про затвердження Порядку здешевлен
ня вартості іпотечних кредитів для забезпечення до
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ступним житлом громадян, які потребують поліпшення
житлових умов", "Про затвердження положення про
Міжвідомчу комісію з розгляду пропозицій щодо фор
мування переліку об'єктів житлового будівництва, на
добудову (будівництво) яких або придбання житла в
яких можуть спрямовуватися кошти", "Про засади дер
жавної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності".
Ключовими особливостями ДПП є:
— довгостроковий характер забезпечення й надан
ня послуг, що дають бізнесу якірного клієнта, що за
безпечує його обсягом робіт на тривалий строк;
— розподіл ризиків між державним і приватним сек
тором;
— передача частини завдань і функцій, що ставлять
ся до діяльності органів державного або муніципально
го керування, приватному бізнесу;
— різноманіття видів довгострокових контрактів;
— обов'язкова наявність конкурентного середови
ща, коли за кожний контракт або концесію відбуваєть
ся боротьба між декількома потенційними учасниками.
Існують різні форми ДПП залежно від ступеня залу
чення бізнесу на різних стадіях створення й експлуатації
об'єктів. Максимальна участь припускає фінансування,
створення, експлуатацію об'єкта з подальшою переда
чею об'єкта у власність державі. Мінімальна участь по
лягає в експлуатації об'єктів під керуванням приватної
компанії на виділені державою гроші. Основне питання
полягає в тому, яким образом повинне бути організова
не ДПП для прояву кращих сторін у процесі взаємодії
держави й бізнесу.
Існує певний перелік проблем, що перешкоджає
розвитку інституту ДПП в Україні:
— недолік досвіду й кваліфікації в контрагентів з
боку держави в організації проектів у формі приватної
фінансової ініціативи;
— відсутність чітко поставлених цілей і завдань,
більше схожих на перелік побажань ніж осмислених
завдань;
— недолік відкритості в переговорах із замовником,
особливо відносно обліку ризиків у процесі ціноутво
рення;
— високі витрати в ході підготовки необхідної до
кументації через залучення консультантів;
— прагнення влади до максимізації контролю над
управлінськими розв'язками й грошовими потоками при
відхиленні від особистої відповідальності за прийняття
або не прийняття розв'язків;
— короткостроковість бюджетного планування й
часта зміна державою напрямку курсу політики;
— відсутність інституту гарантій публічності й від
критості взаємодії бізнесу й держави [3].
Для створення ефективно функціонуючого інститу
ту ДПП у сфері будівництва житла необхідно ряд умов:
— вироблення стратегії застосування схем держав
ночасткової;
— наявність деталізованого бізнесплану, забезпе
ченого правовий санкцією;
— доробка законодавчої бази;
— розробка рекомендованих форм і порядку вис
новку інвестиційних угод, враховуючи повноваження
державних і муніципальних органів;
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— ріст кваліфікації менеджерів з боку держави в
напрямі розробки тендерної документації для конкрет
них інвестиційних проектів, проведення торгів на реал
ізацію конкретних проектів з метою залучення інвес
торів, підготовки пакета юридичних і фінансових доку
ментів, необхідних для висновку контрактів між парт
нерами проектів;
— створення бази даних про проекти для акумулю
вання досвіду;
— розробка системи моніторингу проектів і ство
рення інституту контролю над забезпеченням конку
ренції й публічності взаємодії держави й бізнесу.
На сьогоднішній день в Україні державноприват
них партнерств, що діють на ринку житлової нерухо
мості, не існує, однак є приклади спільної роботи при
ватного бізнесу й муніципалітету. Муніципалітетом було
засновано некомерційну організацію, яка залучає жит
лові кооперативи, підрядні й будівельні організації, що
дозволяє знижувати ціну житла на 20% у порівнянні з
ринковою ціною, а близько 10% побудованого житла
передавати муніципальному об'єднанню під цільові жит
лові програми.
Така модель об'єднує в собі вільне ціноутворення й
приватний капітал, а також фінансовий механізм дер
жавного регулювання й перерозподіл. Для успішної
реалізації цього проекту в рамках ДПП необхідно:
— регулюючий орган і відповідні нормативнопра
вові акти, стабільна політична обстановка, яка б вира
жалася в наявності єдиної стратегії розвитку країни;
— створення Організаційної структури (робочої
групи) для проектування й наступного моніторингу про
екту;
— наявність деталізованого бізнесплану, що відби
ває його цільове призначення, вартість реалізації про
екту, схему розподілу ризику;
— гарантованість грошових потоків, що має на увазі
для приватного сектору одержання плати за користу
вання об'єктом третіми особами, можливості викорис
тання не завантажених активів;
— підтримка зацікавлених сторін — має на увазі за
безпечення зайнятості в суспільному секторі, врахуван
ня інтересів приватного сектору, профспілок, кінцевих
споживачів, що досягається забезпеченням відкритого
діалогу між партнерами.
Реалізація проекту в рамках ДПП буде сприяти до
ступу забудовника до фінансових ресурсів, за вартістю
звістки, що дозволяє, будівництво житла економкла
су, сприяючи зниженню витрат на інженерне забезпе
чення територій, що дозволить скороченню витрат і зни
женню кінцевої вартості житла.
На основі аналізу державного регулювання цін на
житлову нерухомість у західних країнах ми дійшли вис
новку, що найбільш стабільні й ефективні ринки неру
хомості функціонують у країнах, де розвинена альтер
натива власності — орендне житло ( як соціальне так і
комерційне) — Франція, Фінляндія, Швеція, Німеччи
на. Орендне житло в Європі й США — це прибутковий і
успішний вид бізнесу, що приносить своїм власникам
стабільний дохід в 10—12% річні [2].
Враховуючи дефіцит коштів, субсидування первин
ного внеску або іпотечної ставки для окремих категорій
громадян є серйозним навантаженням на бюджети місце

вих рівнів, тому передача частини житлових приміщень в
оренду цим категоріям громадян на пільгових умовах
буде сприяти зворотності засобів за рахунок майбутніх
орендних вступів. Отже, будівництво орендного житла є
ще одним інструментом довгострокової державної пол
ітики зниження цін на житлову нерухомість, коли грома
дянам буде вигідніше орендувати житло в держави за
доступною ціною, чим збирати засобу на придбання жит
ла у власність. Соціальне орендне житло припускає
пільгові в порівнянні з ринком орендні платежі.
Будівництво будинку соціальної оренди в рамках
ДПП багато в чому схоже з будівництвом житла економ
класу, різниця полягає в тому, що після будівництва
квартири не продаються, а здаються в оренду. Причо
му, тому що будинок будується на земельній ділянці,
наданої державою в особі муніципалітету в рамках до
говору на правах безоплатного термінового користуван
ня, квартири здаються по встановленому державою
розміру орендного платежу пулу пільгових орендарів.
Власник одержує дохід від оренди й від керування бу
динком, створюючи ТСЖ. Відшкодування інвестиційних
витрат інвестора здійснюється за рахунок орендних
платежів, а також за допомогою здійснення КК керу
вання будинком. Після повного відшкодування інвести
ційних витрат проводиться перехід права власності на
об'єкт до муніципалітету.
Автором була проведена оцінка ефективності інвес
тиційного проекту по будівництву цегляномонолітного
17тіповерхового будинку з метою здачі квартир у най
мання (загальна кількість квартир — 165) без участі ДПП.
Розрахунки показали низький ступінь інвестиційної при
вабливості при закладеному рівні доходів і витрат, що
може бути пояснене високою часткою вартості прав на
земельну ділянку (18%), тривалим строком окупності
проекту (26 років), високою вартістю залучення кредит
них ресурсів. Автор уважає, що будівництво будинку для
оренди в рамках державноприватного партнерства з
наданням земельної ділянки на правах безоплатного тер
мінового користування, гарантіями з боку муніципалітетів
буде сприяти зниженню витрат інвестора, зниженню вар
тості позикових засобів і підвищенню економічної ефек
тивності інвестиційного проекту.
Однак нарощування обсягів будівництва без прогно
зування попиту на житло й факторів його територіаль
ної диференціації може привести до негативних наслід
ків: надвиробництво в регіонах з малою чисельністю
населення й недовироблення в зростаючих містах. Тому
будівництво житла повинне будуватися на базі соціаль
ноекономічного й містобудівного планування виходя
чи з аналізу потреби в житло.
У ході проведеного дослідження, нами пропонуєть
ся спосіб вирішення житлової проблеми вузького кола
домогосподарств — багатодітних родин. За законом,
кожна багатодітна родина має право на земельні ділян
ки, призначені під індивідуальне житлове будівництво
[2]. Як правило, засобів для зведення будинку в багато
дітних родин не вистачає. Тому пропонується об'єдна
ти земельні ділянки декількох родин (наприклад, 6 ро
дин) у кооператив і побудувати на цьому місці малопо
верховий будинок (наприклад, на 90 квартир). Схема ре
алізації виглядає так: кооператив для будівництва звер
тається до банку за іпотечним кредитом під гарантії му
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ніципалітету, частина квартир призначені багатодітним
родинам, інша обтяжена на користь інвестора. Після
будівництва 6 квартир передаються багатодітним роди
нам квартири, що залишилися, продаються й відбуваєть
ся одноразове погашення кредиту, або кооператив здає
"зайві" квартири в оренду й розплачується із кредито
ром поетапно [4].
Після будівництва квартири, що залишилися, про
даються й відбувається одноразове погашення креди
ту, або кооператив здає "інші" квартири в оренду й роз
плачується із кредитором поетапно.
Реалізація передбачених заходів суттєво відіб'ється
на кінцевій ціні продажу житла убік зниження, що зро
бить цей актив доступніше для більш широкого кола до
могосподарств.
Створення ефективного оподатковування нерухо
мості на базі Державного кадастру нерухомості. Адже
головним завданням у рамках цього напряму є створен
ня ефективного оподатковування нерухомого майна
виходячи з кадастрової вартості, наближеної до рин
кової. Причому, створювана система, дотримуючись ба
лансу інтересів у суспільстві, повинна служити напов
ненню місцевих бюджетів і не викликати соціальної на
пруженості.
Для виконання цих умов необхідно: система оподат
ковування, заснована на тому, що Урядом України зат
верджується рекомендації з оцінки ринкової вартості
нерухомості й установлюються правила визначення по
рядку оцінки, а робота з розрахунків кадастрової вар
тості нерухомості для цілей оподатковування, наближе
ної до ринкової, на основі єдиних методичних рекомен
дацій виконується органом, уповноваженим органами
місцевого самоврядування. До методичних рекомен
дацій входить:
— створення прозорої й зрозумілої методології оцін
ки об'єктів нерухомості;
— прозорість і ефективність у витратах податкових
вступів місцевими органами влади (розвиток території і
її інфраструктури);
— база податку — кадастрова вартість нерухомості,
занесеної в Державний кадастр нерухомості.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
Таким чином, введення системи оподатковування
нерухомості, заснованої на перерахованих вище прин
ципах, буде мати ряд важливих наслідків для ціноутво
рення на житлову нерухомість, а саме:
— залучення в оборот і ефективне використання
житлової нерухомості;
— можливість зниження цін на житло в результаті
збільшення пропозиції раніше куплених інвестиційних
квартир;
— зниження угод по покупці квартир з інвестицій
ною метою;
— тенденції продажу житла великого метражу, що
належить малозабезпеченим громадянам і, як наслідок,
збільшення попиту на квартири малого метражу;
— підвищення ефективності використання тери
торій і сталий розвиток територій;
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— зниження трансакційних витрат при угодах з не
рухомістю.
Згідно із законодавством базою податку на неру
хомість буде служити кадастрова вартість, яка визна
чається як установлена в процесі державної кадастро
вої оцінки ринкова вартість об'єкта нерухомості, певна
методами масової оцінки, або, при неможливості ви
значення ринкової вартості методами масової оцінки,
ринкова вартість, певна індивідуальна для конкретного
об'єкта нерухомості відповідно до законодавства про
оцінну діяльність.
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INFORMATIONAL OPENNESS AS A PRINCIPLE OF PUBLIC ADMINISTRATION
У статті розглянуто сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до трактування поняття
"відкритість". Охарактеризовано сутнісні характеристики принципу інформаційної відкритості
діяльності органів публічної влади. Подано характеристики відкритості з позицій психології,
соціології та політології. З'ясовано сутність поняття відкритості як принципу діяльності органів
публічної влади: перебування під контролем громадськості, відкритість та доступність інфор#
мації для громадян, чутливість до нових ідей та вимог, готовність влади оперативно реагувати
на запити громадян. Розглянуто формування механізмів забезпечення відкритості органів пуб#
лічної влади на рівні територіальних громад. Визначено проблемні питання подальших науко#
вих пошуків.
The article deals with modern approaches of Ukrainian and foreign scientists concerning
interpretations of the concept of "openness". Essential characteristics of the principle of
informational openness (transparency) of public administration are characterized in the article. We
analyzed the characteristics of transparency from the point of view of psychology, sociology and
political science. We defined the concept of openness as a principle of the public administration
activity for public control, openness and accessibility of information for citizens, acceptability of
new ideas and requirements, readiness to react to requests of citizens. The mechanisms for ensuring
the openness of public authorities at the level of territorial communities are analyzed in the article.
We also defined main problematic issues of further scientific researches in this sphere.

Ключові слова: відкритість, інформаційна відкритість, органи публічної влади, територіальна гро
мада.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

відкритості органів публічної влади. Саме відкритість
у підготовці та прийнятті управлінських рішень орга
нами публічної влади є основою довіри суспільства
до влади, творення її позитивного іміджу, створення
В умовах становлення демократичного суспіль належних умов для залучення громадськості до про
ства однією з ключових проблем є забезпечення цесу прийняття рішень і, як наслідок, формування
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державної, регіональної, місцевої політики розвитку,
спрямованої на сталий розвиток території і задово
лення потреб громадян.
Зарубіжні та вітчизняні науковці мають різні підхо
ди до визначення поняття "інформаційна відкритість".
Зокрема проблематика принципу відкритості висвіт
лена у працях зарубіжних дослідників: Т. Вівшанта та
Д. Кауфмана [28], К. Гуда [25], В. Карарго [28], Ф. Шо
ера [27]. Серед вітчизняних варто виділити Е. Афоніна
[1], І. Грищенко [6], Є. Тихомирову [23], які досліджу
вали відкритість влади в контексті європейської інтег
рації України. Ряд учених, зокрема Н. Гудима [7], Н. Крук
[13], М. Лациба [14], Д. Ляпін [15], В. Мельниченко [16],
О. Крет [12] розглядали питання відкритості органів дер
жавної влади. Серед дослідників принципу відкритості
слід виділити І. Мінаєву [17], Р. Стадник [21], П. Надо
лішнього [18], які у своїх працях торкалася окремих ас
пектів відкритості та прозорості діяльності органів пуб
лічної влади.
Хоча науковці зробили вагомий внесок у формуван
ня теоретикометодологічних основ відкритості діяль
ності органів державної влади та органів місцевого са
моврядування, проте наукова розробка механізмів фор
мування відкритості саме органів публічної влади на
рівні територіальних громад ще не має системного ха
рактеру. Це й зумовило вибір теми, постановку мети і
завдань даної публікації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування поняття "інформаційна
відкритість" як принципу діяльності органів публічної
влади. Дослідження безпосередньо пов'язане із науко
вими розвідками кафедри публічного управління та ме
неджменту інноваційної діяльності Національного уні
верситету біоресурсів та природокористування Украї
ни.
Виходячи з мети, поставлено такі завдання:
— проаналізувати наукові дослідження в галузі
науки державного управління щодо інформаційної від
критості органів влади;
— виокремити та узагальнити наукові новації у
сфері відкритості з точки зору політології, соціології,
психології.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із важливих завдань органів публічної
влади є формування, розвиток та реалізація прин
ципу відкритості. Відразу зазначимо, що принцип в
науковій літературі пояснюється як специфічне по
няття, в якому міститься не стільки сама зако
номірність, відносини, взаємозв'язки, скільки знан
ня про них [2].
Слово "відкритість" за тлумачним словником украї
нської мови визначається як "неприхований, нетаєм
ний, явний" [4]. Термін "відкритий" пояснюється як не
закритий, необмежений, неприхований [26], або ж до
ступний кожному у будьякий час всюди: чутливість до
нових ідей та вимог, готовність оперативно реагувати
на зміни [9].
У "Словнику сучасної економіки Макміллана" термін
"відкритий" трактується як "чесний спосіб говорити і при
цьому намагатись нічого не приховувати" [20].
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У психології "соціальна відкритість" пояснюється як
готовність допустити стороннього у власний соціальний
світ, можливість невимушено спілкуватися, знайомити
ся, надати контактну інформацію, висвітлювати особи
сте ставлення, неприховано оприлюднювати думки й
оцінки.
Для досягнення мети статті важливим є розкрит
тя дефініції "відкрите суспільство". Такий термін впер
ше запровадив К. Поппер, щоб схарактеризувати соц
іальнополітичні системи, властиві різним суспіль
ствам на певних етапах історичного розвитку. Вчений
тлумачить "відкрите суспільство" як творче й динамі
чне, що будується на підставі ідей ліберального плю
ралізму. Таке суспільство чутливе до змін і впливів,
сповнене духом індивідуальної ініціативи, раціоналі
зму, критики та самокритики. К. Поппер вважає, що
сам розвиток сучасної цивілізації, започаткований ще
"грецькою революцією" V—IV ст. до н. е., є доказом
переваги і перспективності відкритих суспільств по
рівняно із закритими. До основних положень побу
дови відкритого суспільства вчений зараховує такі:
зміцнення свободи і усвідомлення зумовленої нею
відповідальності; мир у світі; боротьба із зубожінням
населення; стримування демографічного вибуху; на
вчання не насильним методам вирішення конфліктів
[19].
Енциклопедичний словник з державного управлін
ня термін "відкритість влади" пояснює як прозорість,
тобто перебування під публічним контролем: до
ступність кожному у будьякий час всюди: чутливість
до нових ідей та вимог, готовність оперативно реагува
ти [9].
Існує три основні чинники, які визначають відкри
тість влади:
— якісне нормативноправове забезпечення;
— впровадження дієвих механізмів і процедур для
доступу громадян до інформації про діяльність влади,
конкретизація реалізації прав;
— рівень політичної культури у державі і в суспіль
стві.
Відкритість влади є двостороннім процесом. З
одного боку, її запорукою є існування суспільного
запиту на отримання об'єктивної та в ичерпної
інформації про діяльність владних органів, актив
на позиція громадянського суспільства щодо дер
жавної влади. З іншого — рівень відкритості виз
начається реальною діяльністю конкретних органів
публічної влади з метою якомога кращого інфор
мування громадськості про свою роботу, одним з
чинників чого є бажання влади легітимізувати себе
[23].
Внутрішні нормативні документи, інструкції, які
висвітлюють шляхи доступу до тієї чи іншої інформації,
теж впливають на відкритість влади. Нормативнопра
вова база має бути якісною, щоб забезпечувати вільний
доступ громадян до інформації про діяльність органів
публічної влади. Останнім часом суттєво зросла
кількість інформаційних потоків у суспільстві. Зорієн
туватися у великому об'ємі інформації, визначити і
знайти саме ту інформацію, яка потрібна, допомага
ють централізовані реєстри чинних законів та інших
нормативних актів. Такі реєстри запроваджено у краї
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нах Організації економічного співробітництва та роз
витку [5].
Відкритість варто розглядати насамперед як
засіб, а не мету. Необхідно з'ясувати, для чого слу
гує відкритість органів публічної влади. Поперше, для
ефективності управління, вона справді забезпечує той
оптимальний зворотній зв'язок, який дозволяє ефек
тивно управляти. Подруге, відкритість сприяє зрос
танню довіри до влади, тому влада має бути зацікав
лена в такій відкритості. Однак необхідно усвідомлю
вати, що має існувати баланс між відкритістю і захис
том інформації, який повинен відповідати особливо
стям нашого соціокультурного розвитку, управлінсь
кої культури.
Відповідно до Принципів Європейського адмініст
ративного простору (SIGMA1999) принцип відкритості
розуміється як відкритість на противагу секретності [8,
c. 277].
Значення нормативного складника відкритості дуже
важливе, оскільки розв'язати вузол проблем, пов'яза
них із відкритістю влади, можна лише створивши
відповідні законодавчі підстави. Особливо актуально це
для суспільства, в якому традиції демократизму досі в
стадії формування. Тобто нагальною є потреба в унор
муванні стосунків владних інституцій, представників пуб
лічної влади і громадськості.
B Україні нині недостатня юридична база для
втілення принципу відкритості в діяльність органів пуб
лічної влади, відсутній закон, який би повною мірою
регламентував відкритість у діяльності цих органів. Але
не можна говорити про повну відсутність будьяких
правових норм. Крім інформування громадськості про
поточну діяльність органів публічної влади, важливим
аспектом у контексті забезпечення більшої відкритості
влади слід вважати пропагування тих чи інших політич
них рішень, їх широке роз'яснення та аргументування
через засоби масової інформації або інші засоби ко
мунікації. Громадяни можуть знайомитися з текстами
нормативноправових актів, інших рішень органів пуб
лічної влади, а також розуміти мотиви їхнього ухвален
ня, що позитивно впливає на зростання рівня довіри
до влади.
Конституція України гарантувала громадянам пра
во на доступ до публічної інформації. Зокрема це заз
начено у ст. 34 Конституції України, яка, у свою чергу,
грунтується на положеннях ст. 10 Конвенції "Про за
хист прав та основоположних свобод людини", ст. 19
Загальної декларації прав людини, ст. 18 та 19 Міжна
родного пакту про громадянські і політичні права тощо.
Кожному гарантується право на вільне висловлюван
ня своїх поглядів і переконань, на свободу думки і сло
ва. Кожен має право вільно збирати, зберігати, вико
ристовувати і поширювати інформацію усно, письмо
во або в інший спосіб на свій вибір. Здійснення цих прав
може бути обмежене законом в інтересах національ
ної безпеки, територіальної цілісності або громадсь
кого порядку з метою запобігання правопорушенням
чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для
захисту репутації або прав інших людей, для запобі
гання розголошенню інформації, одержаної конфіден
ційно, або для підтримання авторитету і неупередже
ності правосуддя [16].

Відкритість влади відкриває можливість контролю
з боку громадськості. Так, на думку О. Тофлера, "при
демократичному управлінні суспільством головною має
стати "демасифікація" впливу кожного окремого гро
мадянина на владу... І тут найближчі роки дадуть мож
ливість побачити нові типи взаємодії, зокрема розвиток
зв'язків з громадськістю також демонструє експлуата
цію саме зворотного зв'язку від населення до влади,
коли влада стає принципово залежною від інтересів на
селення" [11, с. 17].
І. Грищенко вважає, що "відкритість — це стиль
управління, який визначає необхідність залучення яко
мога більшої кількості зацікавлених у результатах
сторін, вільного поширення інформації та доступу до
неї" [6, с. 198].
Безперечно, принцип відкритості публічної влади
можна визначити як її обов'язок забезпечувати можли
вості вільного доступу громадян до здійснення управ
ління [7, с. 6].
У дослідженнях В.Мельниченка відкритість пе
редбачає можливість активних дій громадян та їх
об'єднань щодо формування політики [16, с. 49].
Цю позицію розділяє і Н.Гудима, яка зазначає, що
під відкритістю варто розуміти забезпечення орга
нами влади можливості вільного доступу громадян
до здійснення публічного управління шляхом прий
няття або впливу на прийняття управлінських рі
шень [7].
Ми розділяємо позицію Б.Шевчука, який вважає,
що принцип відкритості є інструментом забезпечен
ня верховенства права та захисту інтересів суспіль
ства й окремих осіб, передбачає відкритість публіч
ного управління для зовнішніх перевірок з будьяких
питань [24]. Нині органи публічної влади декларують
принцип відкритості в нормативноправових актах, що
регулюють їх діяльність. Разом з тим, необхідно заз
начити, що жоден нормативноправовий акт не
містить чіткого визначення даного принципу. В
більшості випадків він вживаються без тлумачення,
або ототожнюється з принципами гласності та публі
чності.
Серед інших принципів державної політики спри
яння розвитку громадянського суспільства в Україні
принцип відкритості діяльності органів публічної вла
ди під час здійснення ними своїх повноважень містить
ст. 3 "Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні" [3]. Згідно зі
Стратегією сталого розвитку "Україна — 2020", серед
довгострокових очікуваних результатів її впроваджен
ня є і забезпечення відкритості органів публічної вла
ди.
На думку вітчизняного дослідника А. Буханевича,
відкритість насамперед характеризує зрозумілість для
громадян завдань влади та її функцій. Відкритість вче
ний трактує як певну форму доступу до інформації про
діяльність місцевої влади, процедури прийняття та ви
конання державноуправлінських рішень, а також мож
ливість впливу на діяльність органів публічної влади —
змогу використовувати та змінювати те, до чого існує
доступ [12].
Європейські дослідники розглядають принцип
відкритості переважно в рамках концепції належно
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го урядування (Good governance), тому розкриття
змісту цього принципу має дещо розширений підхід.
Таку позицію розділяє П. Надолішній, який зарахо
вує принцип відкритості до основних принципів демок
ратичного врядування [18]. Зокрема Ж. Зіллер ствер
джує, що принцип відкритості включає до свого змісту
дві складові: доступ до інформації та право держав
них службовців проводити обмін інформацією із жур
налістами в процесі підготовки або під час прийняття
рішення [25, с. 488]. Як вважає вчений, існує два ком
поненти принципу відкритості. Перший — включає
право доступу громадян до офіційних документів
органів публічної влади (саме цю складову принципу
здебільшого визначають як принцип прозорості в кон
тексті діяльності цих органів). Другий — охоплює
різні форми взаємодії органів публічної влади з при
ватними особами в процесі прийняття рішення [25, с.
488].
Як принцип відкритості М. Хант розглядає су
б'єктивне право необмеженого кола осіб на отри
мання інформації про діяльність влади та обов'я
зок органів публічної влади відкрито проводити
свою діяльність відповідно до законодавчо закрі
плених правил поведінки. Мова йде про закріплен
ня в нормах матеріального права способів і прин
ципів діяльності органів публічної влади, а також
га ра нтій належного дос ту пу грома дя н до ціє ї
інформації.
Принцип відкритості, визначений одним з основ
них принципів європейського адміністративного
простору "доброго врядування" для всіх держав
членів Європейського Союзу [10, с. 16]. Сучасне за
гальноприйняте в міжнародній правовій практиці
поняття "інформаційна відкритість органів влади"
містить, зокрема, такі складники: вільний доступ за
усним чи письмовим запитом до інформаційних ре
сурсів органів влади та наявність ефективних про
це дур його за безп ече ння; на явність у с исте мі
органів влади механізмів обов'язкового й активно
го інформування громадян про свою діяльність,
незважаючи на кількість (наявність) запитів [10, с.
121].
Принцип відкритості як функціональна характерис
тика органів публічної влади виявляє:
— ступінь безпосередньої участі громадян у діяль
ності органів публічної влади;
— рівень поінформованості громадян не тільки про
діяльність політичних структур, але й про свої права та
свободи;
— активність суспільного контролю над діяльність
органів публічної влади;
— стан забезпечення реального впливу громадян та
їх об'єднань на зміст публічноуправлінської діяльності
через постановку вимог перед органами публічної вла
ди щодо прийняття певних рішень, вчинення дій або
утримання від них;
— забезпечення політичної участі, вільного та
конкурентного вибору територіальними громада
ми п ев ної аль те рнативи с ус піль ного розв итку
[22].
Отже, відкритість публічної влади визначаєть
ся трьома основними факторами. Поперше, це
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якість чинного нормативноправового забезпечен
ня, згідно з яким функціонує державний апарат. По
друге, — існування дієвих і конкретних механізмів
і процедур реалізації прав доступу громадян до
інформації про діяльність державної влади. І по
третє, існуючим у суспільстві рівнем політичної
культури.
Сьогодні в Україні вже напрацьовано розгалу
жену законодавчу базу щодо забезпечення відкри
тості органів державної виконавчої влади, проте,
нормативноправові акти, які дозволяли б реалізу
вати відкритість органів публічної влади тільки в
стадії розроблення. Великою проблемою є вкорі
не нн я н ор м а т ив но п ра в о в их н орм у м а с о в у
свідомість громадян і посадових осіб. Певні додат
кові труднощі у питанні забезпечення відкритості
влади створює приналежність відкритості до делі
катної сфери регулювання міжособистісних сто
сунків.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз показав, що відкритість — важ
лива складова публічного управління, яка визначається
мірою безпосередньої участі громадян у діяльності
органів публічної влади; виявляється у забезпеченні
активного і реального впливу громадян та їх колективів
на зміст публічноуправлінської діяльності через поста
новку вимог перед органами публічної влади щодо прий
няття певних рішень, здійснення дій або утримання від
них.
Принцип відкритості відіграє важливу роль у
формуванні демократичного суспільства. Тому реа
лізацію принципу відкритості у діяльності органів
публічної влади можна розглядати як інструмент,
який налаштовує двосторонній зв'язок між публіч
ною в ла дою та грома дя нсь к им с у с п іль с твом .
Відкритість передбачає існування зворотного зв'яз
ку між місцевою владою та громадянами шляхом
участі громадян у суспільнополітичному житті, їх
контролю за діяльністю органів публічної влади з
метою протистояння тіньовим політичним явищам та
корупційним процесам.
Узагальнення дослідження проведеного в статті
дає змогу констатувати про еволюцію принципу відкри
тості від широкої концепції відкритості до вузького
підходу його тлумачення в контексті діяльності органів
публічної влади. На нашу думку, пріоритетним завдан
ням законотворчих органів є змістовний перегляд
принципу відкритості відповідно до рекомендацій
європейських науководослідних програм, рекомен
дацій Ради Європи та законодавства Європейського
Союзу. Вказаний принцип закріплений нормами Євро
пейського права, в яких визначено ключові методи й
засоби впровадження цього принципу в діяльності
органів публічної влади та сформульовано напрями
проведення контролю з боку громадськості на пред
мет відкритості.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
полягають у дослідженні конкретних механізмів реа
лізації та інструментів забезпечення реалізації прин
ципу відкритості в діяльності органів публічної вла
ди.
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INFLUENCE OF PUBLIC MONITORING ON THE PROCESS OF ADMINISTRATIVE SERVICES

Статтю присвячено оцінці ефективності механізму надання адміністративних послуг за участі
громадськості та ролі громадського моніторингу. Розглядаються концептуальні підходи до
організації надання адміністративних послуг, до яких відноситься техноорієнтований та люди#
ноорієнтований. Визначено стандарти надання адміністративних послуг, а також критерії, котрі
мають використовуватись під час проведення моніторингу, уточнюється методика їх викорис#
тання. Встановлюються нагальні проблеми, від оптимального вирішення яких залежать прин#
ципові положення функціонування механізму надання адміністративних послуг споживачам.
На основі проведеного аналізу робляться пропозиції щодо оптимізації механізму надання ад#
міністративних послуг та налагодження міжінституційної взаємодії.
The article is devoted to the evaluation of the effectiveness of the mechanism for providing
administrative services with the participation of the public and the role of public monitoring.
Conceptual approaches to the organization of provision of administrative services, which are techno#
oriented and human#oriented, are considered. The standards for the provision of administrative
services, as well as the criteria to be used during the monitoring, are specified, and the method of
their use is specified. The urgent problems are solved, the optimal solution of which depends on the
basic principles of the functioning of the mechanism of providing administrative services to
consumers. On the basis of the analysis, proposals are made to optimize the mechanism for providing
administrative services and to establish interinstitutional cooperation.

Ключові слова: адміністративні послуги, публічні послуги, громадський моніторинг, громадський конт
роль, адміністратор, підзвітність та прозорість.
Key words: administrative services, public services, public monitoring, public control, administrator, accountability
and transparency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

нім часом в Україні йде інституалізація таких інстру
Моніторинг ефективності роботи органів місцево ментів забезпечення підзвітності і прозорості органів
го самоврядування є необхідним елементом організації місцевого самоврядування, як громадський моніто
управління в системі місцевого самоврядування. Остан ринг.

131

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Рис. 1. Концептуальні підходи до організації надання адміністративних послуг
Джерело: [9].

На сьогодні є зрозумілим той факт, що без актив
ної участі громадян реформування системи надання
адміністративних послуг неможливе. Перед органами
місцевого самоврядування стоїть проблема кардиналь
ної зміни чинних практик надання адміністративних по
слуг, що стосуються не просто якості послуг, зручності
умов, прозорості і доступності, а й нового стилю відно
син між громадянином і органом самоврядування, у яко
му домінують сучасні технології комунікації і в центрі
комунікацій — інтереси населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Різноманітні аспекти, пов'язані з наданням адміні
стративних послуг органами місцевого самоврядування
та сутністю моніторингової діяльності, активно дослід
жують: О.А. Дащаківська, О.В. Ольшанський, А.В. Пет
риків, І.І. Репін, А.В. Дайнеко, М.О. Лугіна, А.Є. Слівак,
А.І. Дешко та інші. Віддаючи належне напрацюванням
вітчизняних вчених, слід зауважити, що нині залишають
ся недостатньо розкритими питання активного залучен
ня громадських організацій до здійснення моніторин
гової діяльності у сфері надання адміністративних по
слуг. Все це зумовлює необхідність більш детального
вивчення питань щодо дослідження системи моніторин
гу діяльності органів місцевого самоврядування у кон
тексті покращення надання адміністративних послуг.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розробка теоретичних положень та
рекомендацій щодо удосконалення механізму надання
адміністративних послуг на основі моніторингу діяль
ності органів публічного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективне надання доступних та зручних адмініст
ративних послуг є вкрай важливим для споживачів. Так,
за результатами дослідження Фонду "Демократичні
ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київського міжнарод
ного інституту соціології, яке було виконане на за
мовлення Центру політикоправових реформ (2015 р.),
48 % громадян України переважно або повністю неза
доволені якістю послуг, що надаються місцевою владою
[3]. Однією з першорядних проблем респонденти ви
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значили відсутність належної інформації, складність
процедур надання послуг, чималі черги тощо. Відчу
вається наявність перед місцевим органам влади знач
ної проблеми, що виражається у нестачі прозорих та
чітко визначених механізмів налаштування зворотного
зв'язку з громадянами.
У законі "Про адміністративні послуги" фактично
передбачено тільки два варіанти контрольної діяльності.
Перше — зобов'язання суб'єктів надання адміністратив
них послуг забезпечити облаштування скриньки для вис
ловлення споживачами зауважень стосовно ефектив
ності надання адміністративних послуг. Результатом має
стати проведення щорічного аналізу отриманих заува
жень та вжиття відповідних заходів (ст. 6). Друге —
одним з головних завдань адміністратора ЦНАП є кон
троль за додержанням термінів розгляду справ суб'єкта
ми надання адміністративних послуг (ст. 13) [5]. Проте
останнє положення може створити потенційний
конфлікт інтересів у разі якщо виконавець надає послу
ги особисто. У такому випадку адміністратор повинен
буде як надати послугу, так і самостійно перевірити цю
діяльність.
Як відмічає начальник центру з підвищення квалі
фікації кадрів ЛРІДУ НАДУ П.І. Шевчук, сьогодні у фун
кціонуванні органів публічного управління є в наявності
такі концептуальні підходи до організації надання адм
іністративних послуг (рис. 1).
Перший підхід можна кваліфікувати як управлінський
та інфраструктурний, другий — соціальний та антропо
центристський. Звісно, обидві підходи мають орієнту
ватись на задоволення потреб споживачів, однак,
фіксується певна різниця між засобами досягнення по
ставленої мети та критеріями оцінювання наслідків фун
кціонування суб'єктів надання адміністративних послуг.
Якщо техноорієнтований підхід грунтується на розбу
дові великої інфраструктури із забезпечення прав та
свобод громадян, то людиноорієнтований підхід має
спрямовуватись перш за все безпосередньо на забез
печення цих прав та свобод. Кожен підхід характери
зується окремими показниками для визначення резуль
тативності функціонування органів публічного управлін
ня, а також прийомів налаштування зворотного зв'яз
ку, котрий дає змогу оцінити рівень досягнення постав
леної перед ними мети.
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Рис. 2. Критерії оцінювання якості надання адміністративних послуг
Джерело: [6].

Характерною особливістю техноорієнтованого
підходу автор визначає висування на перший план
розбудованої інфраструктури, котра теоретично має
забезпечити задоволення потреб споживачів послуг,
а фактично є лише засобом для задоволення потреб
споживачів. При цьому зворотний зв'язок фіксуєть
ся через збирання статистичної інформації суто тех
нічного характеру: кількість відкритих центрів надан
ня адміністративних послуг; кількість задіяних у заз
наченому процесі виконавців; кількість опрацьова
них запитів та виданих документів. До того ж рівень
досягнення поставленої мети, а також доцільність
виконання тих чи інших дій оцінюють самі представ
ники органів публічної влади, а споживачі послуг усу
ваються від цього. Відповідно, втрачається об
'єктивність оцінювання ефективності надання по
слуг. Говорячи про характерні особливості людино
орієнтованого підходу, варто відмітити, що він по
лярно протилежний попередньому. Оцінювання ре
зультативності механізму надання адміністративних
послуг при цьому орієнтовано на підсумковий ре
зультат, котрим в ідеалі має бути задоволення по
треб споживачів послуг. При цьому зворотний зв'я
зок базується на соціальній інформації, котра оці
нюється безпосередніми фізичними та юридичними
особами, які отримали необхідні послуги. За такого
підходу критеріями оцінювання виступає рівень за
доволення споживачів відповідними послугами, сус
пільна захищеність, впевненість у повторюваності
позитивного результату [9]. На нашу думку, у сучас
ну практику варто впроваджувати саме людинооріє
нтований підхід, оскільки він більш відповідає базо
вим демократичним принципам. Однак при цьому не
варто зменшувати оцінювання самими виконавцями,
вони на відміну від споживачів переважно є спеціал
істами, знаються на тонкощах процесу. Головне, щоб
у своїй діяльності та оцінюванні якості виконавці
враховували думку споживачів.
Надання адміністративних послуг має реалізовува
тись відповідно до визначених стандартів, котрі визна

чаються у нормативноправовій базі. Слід погодитись
із думкою кандидата наук з державного управління,
заступника міського голови міста Сєвєродонецька
О.В. Ольшанського, що зазначені стандарти структуро
вані типово:
1. Загальні положення.
2. Перелік одержувачів послуги.
3. Перелік необхідних документів.
4. Опис етапів надання послуги.
5. Вимоги до строків.
6. Підстави для відмови.
7. Опис очікуваного результату.
8. Інформація про платність / безоплатність.
9. Вимоги до виконавців.
10. Вимоги до місця надання.
11. Режим роботи.
12. Вимоги до інформаційного забезпечення [2].
Для визначення критеріїв оцінювання ефектив
ності наданих послуг слід звернутись до Концепції
розвитку системи надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади. Окремим пунктом у ній
визначаються саме критерії для оцінювання, котрі
мають сприяти підвищенню якості наданих послуг
(рис. 2).
Визначені критерії передбачають таке:
— територіальна наближеність суб'єкта надання
послуг до споживача;
— зручне транспортне сполучення та наявність вка
зівних знаків;
— зручне отримання необхідних бланків у тому
числі на вебсторінці суб'єкта надання послуг;
— можливість електронного доступу до адміністра
тивної послуги;
— організація за принципом "єдиного вікна";
— встановлення зручного для споживачів графіку
роботи;
— спрощення системи оплати;
— виставлення у відкритому доступі всієї необхід
ної інформації відносно процедури надання послуг;
— забезпечення кваліфікованих консультацій;
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— створення у приміщеннях умов, зручних для спо
живачів;
— дотримання виконавцями етичних норм [6].
О.В. Ольшанський до цих критеріїв також додає ще
один, котрий є не менш важливим — мінімальна вартість
послуг. Автор зазначає, що споживач не має перепла
чувати, оскільки ціна не повинна бути більшою аніж
дійсно витрачається на усі процесуальні дії, пов'язані із
наданням послуги. Окрім того, відмічається, що вартість
послуг повинна бути універсальною незалежно від місця
надання.
Можна констатувати, що дотримання усіх пунктів є
запорукою ефективності роботи суб'єктів надання ад
міністративних послуг, забезпечення прав та свобод
споживачів та задоволення їх потреб.
Під час оцінювання ефективності надання адмініст
ративних послуг варто проводити аналіз такого:
— визначення базових параметрів доступності, сту
пені організації та рівня комфортності процесу отриман
ня адміністративних послуг для споживача;
— питання, котрі постають перед споживачем під
час одержання послуг;
— оцінка ступеня задоволеності споживачів усіма
отриманими результатами;
— фінансові витрати споживача до отримання
підсумкового результату з урахування можливих додат
кових витрат (вироблення копій, роздрукування бланків
тощо);
— різниця між нормативно встановленими витрата
ми часу та реальними витратами, визначення ступені
розбіжності, у разі наявності [8].
Для проведення всебічного аналізу функціонуван
ня механізму надання адміністративних послуг доц
ільним вбачається також використання класифікації
факторів впливу, що запропоновані колективом ав
торів з Науководослідного економічного інституту
Міністерства економічного розвитку і торгівлі Украї
ни:
1.1. Внутрішні об'єктивні фактори:
— матеріальнотехнічне забезпечення діяльності
суб'єктів надання адміністративних послуг;
— якість адміністративного менеджменту;
— кваліфікація безпосередніх виконавців;
— інформаційнотехнологічне забезпечення суб'єк
тів надання адміністративних послуг;
— можливість використання зовнішньої допо
моги.
1.2. Внутрішні суб'єктивні фактори:
— функціонування за принципом "єдиного вікна";
— рівень організації надання послуг;
— облаштування ЦНАП довідковими стендами;
— задоволеність споживачів;
— рівень поінформованості споживачів;
— система контролю якості;
— оперативність розгляду скарг;
— рівень корупції.
2.1. Зовнішні об'єктивні фактори:
— стан соціальноекономічного і розвитку країни;
— методологічне та нормативне забезпечення сис
теми надання адміністративних послуг;
— стан реформування системи органів публічного
управління;
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— територіальне розміщення суб'єкта надання ад
міністративних послуг;
— створення сприятливого бізнесклімату.
2.2. Зовнішні суб'єктивні фактори:
— доходи, платоспроможність населення як фак
тор, що впливає на кількість звернень за адміністратив
ними послугами;
— вік, стать, соціальний стан заявників послуг [7].
З цього переліку факторів можна зробити вис
новок, що на першому місці знаходяться організац
ійноправові проблеми, від оптимального вирішен
ня яких залежать принципові положення функціону
вання механізму надання адміністративних послуг
споживачам. На другому місці стоїть фінансове за
безпечення, котре напряму впливає на усі стадії про
цесу надання адміністративних послуг. Звісно, що у
такому складному питанні, як визначення якості
чільне місце займають не тільки формальні та
кількісні показники, а й суто раціональні — людсь
кий фактор, суспільні настрої, рівень знань, профес
ійна підготовка тощо.
Провідні наукові співробітники Науководослідно
го економічного інституту А.Є. Слівак, А.І. Дешко у свою
чергу пропонують такі заходи для проведення моніто
рингу надання адміністративних послуг:
— поперше, має проводитись соціологічне опиту
вання серед споживачів відносно отриманих адмініст
ративних послуг;
— подруге, організація інтерв'ю серед виконавців,
котрі безпосередньо приймають участь у процесі надан
ня послуг;
— потретє, має проводитись розгляд документів,
котрі продукуються під час надання послуг;
— почетверте, проведення аналізу інструкцій,
відповідно до яких виконавці реалізують свої повнова
ження з надання послуг;
— поп'яте, проведення аналізу ресурсного забез
печення суб'єкта надання адміністративних послуг;
— пошосте, проведення перевірки норм взаємодії
між інституціями, котрі задіяні у процесі надання адмі
ністративних послуг [8].
Як бачимо, запропоновані заходи здебільшого
відносяться до аналізу діяльності суб'єктів надання
адміністративних послуг тими самими суб'єктами, що,
як вже говорилось, може призвести до більш фор
мального підходу з акцентування уваги на кількісні
показники. Якщо ж говорити про якісні показники
щодо визначення ефективності діючого механізму
надання адміністративних послуг, то варто звернути
увагу на іншу точку зору — думку споживачів. Адже
сам факт існування адміністративних послуг обумов
лений наявністю потреби у певних послугах серед спо
живачів.
Не менш важливим для оцінки ефективності
механізму надання адміністративних послуг має
громадський моніторинг. На сьогодні є зрозумілим
той факт, що без активної участі громадян вдоско
налення системи надання адміністративних послуг
неможливе. Органи місцевого самоврядування, як
такі, що знаходяться блище до громадян та за те
перішніх тенденцій наділяються все більшими по
вноваженнями, постають перед проблемою карди
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Рис. 3. Мета проведення громадського моніторингу надання
адміністративних послуг

нальної зміни існуючої практики надання адмініст
ративних послуг, котрі стосуються не лише ефек
тивності функціонування механізму надання адмі
ністративних послуг, прозорості та доступності,
зручності умов, а й нового бачення відносин між ор
ганом місцевого самоврядування та громадянином,
у котрому домінують сучасні комунікаційні техно
логії, а в центрі цих комунікацій мають знаходитись
інтереси суспільства.
Відповідно до цієї постанови громадська участь у
прийнятті управлінських рішень може реалізовуватись
через такі колегіальні консультативнодорадчі органи,
як громадські ради при органах публічного управління.
Також громадська участь в оцінюванні ефективності
функціонування механізму надання адміністративних
послуг може реалізовуватись через проведення гро
мадської експертизи.
Система моніторингу та оцінки ефективності надан
ня послуг, звісно за умов їх успішного впровадження,
має усі шанси стати базою для систематичного вдоско
налення механізму надання адміністративних послуг.
Результати громадського оцінювання повинні сприяти
забезпеченню більшої прозорості адміністративних по
слуг, ефективними відповідного механізму та забезпе
чення їх доступності для громадян. Завдяки оцінюван
ню може забезпечуватись ухвалення більш ефективних
рішень.
Провідною метою громадського оцінювання мож
на визнати покращення механізму надання адміністра
тивних послуг, а згодом — підвищення рівня життя.
Відповідно громадський моніторинг повинен проводи
тись з метою:
— мінімізації зловживань з боку представників вла
ди;

— проведення аналізу громадської думки відносно
існуючих проблем в організації надання адміністратив
них послуг;
— проведення об'єктивного дослідження діяльності
органів публічного управління, що в подальшому міні
мізує загрозу суб'єктивного підходу;
— наближення суб'єктів надання послуг до визнан
ня громадських потреб (рис. 3).
Підсумки громадського моніторингу є підгрунтям
для корегування діяльності суб'єктів надання адмініст
ративних послуг, у стратегічному плануванні, а також
подальшому визначенні перспективних напрямах. Відпо
відно, отримані результати повинні завжди виставляють
ся на розгляд перед широким загалом або перед заці
кавленими споживачами [1]. Залучення громадськості
до виконання оцінювання організації надання адмініст
ративних послуг повинне призвести до певних позитив
них результатів:
— посилення захисту прав та свобод людини насе
лення;
— підвищення якості надання адміністративних по
слуг;
— збільшення ефективності у діях суб'єктів надан
ня адміністративних послуг;
— мінімізація рівня корупції;
— посилення довіри до органів публічного управ
ління;
— покращення взаємин органів влади та громади;
— формування позитивної громадської думки
відносно діяльності органів влади [4].

ВИСНОВКИ
Можна зробити висновок, що наразі діюча практи
ка оцінювання ефективності надання адміністративних
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послуг в Україні досі потребує оптимізації в існуючих
реаліях та підвищення якості у функціонуванні органів
публічного управління. Беручи до уваги той факт, що
адміністративні послуги за будь яких обставин мають
надаватись якісно, слід говорити про потребу у забез
печенні відповідних умов для їх надання:
1) вдосконалення нормативноправових основ ді
яльності суб'єктів надання адміністративних послуг, які
мають вплинути на приведення у залежність відповідаль
ності надавача послуг від рівня задоволення споживачів,
ступені досягнення очікуваних результатів;
2) введення в практику функціонування суб'єктів
надання адміністративних послуг системи управління
якістю, котра має забезпечити оптимізувати механізм
надання послуг та створити умови для підвищення рівня
задоволення потреб споживачів;
3) проведення комплексу заходів із підвищення ква
ліфікації виконавців, котрі безпосередньо задіяні у про
цесі надання послуг;
4) запровадження участі громадськості у оцінці
ефективності функціонування механізму надання адмі
ністративних послуг, створення умов для проведення
громадського контролю за якістю надання адміністра
тивних послуг;
5) розвиток міжінститутського співробітництва на
місцевому рівні, налагодження взаємодії між різними
суб'єктами (юридичні особи, фізичні особи, представ
ники підприємницької сфери та неурядових організацій,
громадян, котрі активно налаштовані на плідну співпраці
з органами публічного управління відносно якості на
дання адміністративних послуг.
6) запровадження ідеології людиноцентризму у
практику виконання повноважень з надання адміністра
тивних послуг з метою їх наближення до споживачів.
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