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доктор наук з державного управління, професор

СОЦІАЛЬНО6ПСИХОЛОГІЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ ГРОМАДЯН — ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

"Кожна війна таїть загрозу не лише очевидних
і миттєвих наслідків. Страшне її відлуння"

Богдан Буткевич

В Національній академії державного управлін+

ня при Президентові України (далі — НАДУ) з

ініціативи кафедри управління охороною суспіль+

ного здоров'я відбувся черговий круглий стіл. На

цей раз його метою стало обговорення проблеми і

перспектив участі громадських та релігійних орга+

нізацій в реалізації заходів соціально+психологічної

реабілітації громадян України в сучасних умовах.



АКТУАЛЬНО

7

У роботі круглого столу взяли участь пред+

ставники органів влади, керівники українських

медичних, педагогічних та науково+дослідних

установ, представники громадських об'єднань

(далі — ГО), Церков, вищих навчальних закладів,

керівники лікувально+профілактичних установ,

представники центрів соціально+психологічної ре+

абілітації населення, викладачі та аспіранти НАДУ.

Учасники круглого столу були одностайними

в тому, що війна ламає людей. Презентуючи ре+

зультати своїх досліджень та аналізуючи багатий

практичний досвід роботи, вони підтвердили і

розвинули думку народного депутата України, за+

ступника голови комітету з питань охорони здо+

ров'я Ірини Сисоєнко про те, що військові, які по+

вернулися з війни дуже важко адаптуються до

умов мирного життя. Хтось втрачає свій "життє+

вий стрижень", а хтось — психологічну рівнова+

гу, проте здоровим з війни не повертається ніхто.

Доповідачі (проф. С.О. Телешун — НАДУ;

О.О. Зарубінський — ГО "Український інститут

дослідження екстремізму"; А.Б. Карачевський —

ГО "Українська асоціація фахівців з подолання

наслідків психотравмуючих подій") та модератор

круглого столу (В.М. Князевич — НАДУ) акцен+

тували увагу ще й на тому, що не тільки у військо+

вослужбовців, але й в усього населення, включа+

ючи й дітей, що пережило війну, спостерігаються

ознаки посттравматичних стресових розладів. На

підставі саме цього було зроблено висновок про

те, що сьогодні в Україні потребує тих чи інших

видів реабілітації велика кількість її громадян.

Як відомо, реабілітація — система медичних,

психологічних і професійних заходів, спрямова+

них на попередження розвитку патологічних про+

цесів, які призводять до втрати працездатності;

ефективне і раннє повернення громадян до про+

фесійної діяльності. Виділяють наступні  види

реабілітації: медичну, психологічну, професійну

та екстрену.

Як свідчить аналіз опрацьованих автором

джерел літератури (Інтернетресурс) та значний

практичний досвід з медичної реабілітації вій+

ськовослужбовців і переселенців із зони бойових

дій, в учасників круглого столу — керівників ліку+

вально+профілактичних установ (В.І. Ященко —

Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня)

та представників центрів соціально+психологічної

реабілітації населення (Ю.О. Бондаренко — Киї+

вський християнський адвентиський медичний

центр; А.М. Лахтадир — Києво+Святошинський

центр соціально+психологічної реабілітації; І.А. Мар+

тинюк — Київський міський центр соціальної,

професійної та трудової реабілітації інвалідів),

діяльність зазначених вище закладів дає мож+

ливість досягати високої ефективності у збере+

женні і відновленні здоров'я як військовослуж+

бовців Збройних Сил — одного з найважливіших

елементів національної безпеки України, так і ци+

вільного населення нашої держави.

У засобах масової інформації останнім часом

активно обговорюється недосконалість українсь+

кого законодавства в галузі охорони здоров'я

військовослужбовців. Дієвість і вади будь+яких

законів виявляються лише в практичному засто+

суванні, тому й не дивно, що воєнні події в Ук+

раїні ставлять на порядок денний щораз нові за+

конодавчі виклики та проблеми.

На думку автора, позитивному вирішенню

існуючих на сьогодні проблем у досліджуваній

сфері значною мірою мають сприяти практичні

рекомендації круглого столу "Охорона здоров'я

учасників АТО", проведеного комітетом Верхов+

ної Ради України з питань охорони здоров'я у се+

редині лютого.

Зокрема в Раді вирішили розробити законо+

проекти "Про реабілітацію" та "Про внесення змін

до Закону України "Про курорти" (санаторії та

профілакторії збираються використовувати для

реабілітації військових). Наголошено й на тому,

що розробляється проект Державної військово+

медичної доктрини України, в якій повинні бути

визначені головні напрями врегулювання діяль+

ності з психологічної реабілітації постраждалих

під час збройного конфлікту. На черзі — держав+

на програма медико+психологічної реабілітації та

комплексна державна програма з працевлашту+

вання постраждалих учасників бойових дій і пе+

реселенців.

Цікавим у цьому контексті є повідомлення ЗМІ

(Інтернетресурс) щодо проходження переселен+

цями з Донбасу спеціального тесту на емоційний

стан, який проводить фонд "Ізоляція". Як ствер+

джують представники фонду, результати тесту+

вання охочих переселенців будуть використані

під час оцінки їх психологічного стану.

Як зазначалося вище, в роботі круглого сто+

лу Національної академії взяли активну участь і

представники Церков.

Так, перший проректор Київської духовної

академії і семінарії Української Православної

Церкви протоієрей Сергій Ющик, який виступив
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із доповіддю "Мир в душі кожного — запорука

миру в суспільстві", позитивно оцінив офіційне

запровадження в Збройних силах України служ+

би військового духовенства.

У контексті викладеного вище, слід наголоси+

ти на тому, що Положення про службу військово+

го духовенства (капеланську службу) у Збройних

Силах України відповідно до наказу Міністерства

оборони України № 40 від 27 січня 2015 року, який

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14

лютого 2015 року за № 161/26606, пройшло

міжвідомчі погодження та набуло чинності.

Зазначеним Положенням визначається поря+

док призначення, головні  завдання,  порядок

діяльності,  взаємодія, права і обов'язки під+

розділів і посадових осіб з питань служби вій+

ськового духовенства (капеланства),  органів

військового управління, військових священиків

(капеланів), консультативно+дорадчого органу

при Міністерстві оборони України.

Згідно з Положенням, військові священики

(капелани) будуть належати до духовного персо+

налу Збройних Сил і користуватимуться всіма

правами, що випливають з їхнього статусу. Відпо+

відно до норм Міжнародного гуманітарного пра+

ва вони не можуть застосовувати зброю.

У зв'язку із зазначеним вище, автор повністю

поділяє думку відомого фахівця в галузі медич+

ного права І.Я. Сенюти про те, що потребує не+

відкладного уточнення і статус медичного персо+

налу, який бере участь у воєнних діях. Мова йде

про виважену нормопроектну роботу, яка буде

передбачати низку заходів, зокрема:

1. Поетапне втілення концепції медичного ней+

тралітету крізь призму закріплення гарантій діяль+

ності медичних працівників при виконанні профе+

сійних функцій (на зразок гарантій інших про+

фесійних спільнот: журналістів, адвокатів) в Ос+

новах законодавства України про охорону здоро+

в'я. Ця гарантія може бути забезпечена, для при+

кладу, закріпленням кримінальної відповідаль+

ності за перешкоджання законній професійній

діяльності медичних працівників (на зразок ст. 171

Кримінального кодексу України "Перешкоджання

законній професійній діяльності журналістів");

2. Під пильний погляд нормотворців повинен

підпасти спільний наказ МВС України та МОЗ

України від 10.05.1993 р. № 307/105 "Про поря+

док обліку випадків звернення до закладів охо+

рони здоров'я і міськрайлінорганів внутрішніх

справ громадян з тілесними ушкодженнями кри+

мінального характеру", який є контраверсійним.

Цей підзаконний акт повинен бути доопрацьова+

ний обидвома відомствами, аби максимально зак+

ріпити гарантії для захисту прав людини.

Водночас вважаємо за необхідне зазначити,

що жоден з Додаткових протоколів до Женевсь+

ких конвенцій не забороняє інформувати про по+

ранення під час збройних конфліктів, якщо внут+

рідержавним законодавством медичний персонал

зобов'язаний таке інформування здійснювати.

Отож, ніхто не може бути покараний за здійс+

нення лікування, але залишається можливість на+

кладати санкції на осіб, які приховують інформа+

цію у тих випадках, коли вони за законом зобов+

'язані таку інформацію надавати.

У міжнародному праві не має норми, яка б за+

боронила державам приймати законодавчі акти,

які зобов'язують надавати інформацію, наприк+

лад, про інфекційні хвороби. Хоча деякі держа+

ви приймають систему повної конфіденційності

щодо медичних даних (Філіппіни тощо).

Україна обрала модель інформування, але,

звичайно, з обов'язком при цьому неухильного

дотримання прав людини.

Права людини у сфері охорони здоров'я, кон+

цепція медичного нейтралітету — це базові концеп+

ти системи охорони здоров'я. Необхідно розроби+

ти максимально ефективні механізми до їх імпле+

ментації та забезпечення з визначенням авангард+

ного місця охорони здоров'я у суспільному і дер+

жавному житті з точкою відліку Людина і її блага,

зокрема найцінніші з них — життя і здоров'я.

Цікавим був виступ на тему "Роль церкви в

соціально+психологічній адаптації людини в ек+

стремальних умовах" і представника синодально+

го відділу соціального служіння та благодійності

Української Православної  Церкви Київського

Патріархату.

Доповідачка (Тетяна Калиниченко), зокрема,

зупинилася на аналізі досвіду провідних країн

світу, які стикалися з проблемою так званих

"фронтових поколінь", який показує, що питання

реабілітації постраждалих є комплексною про+

блемою, що лежить у площині компетенції дер+

жави та несе велику соціальну небезпеку.

За результатами роботи круглого столу його

учасники ухвалили відповідні рекомендації, які

після їх доопрацювання та узагальнення будуть

запропоновані в  якості  складової державної

стратегії соціально+психологічної реабілітації

громадян України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Історія становлення концептуальних основ сучасно+

го розуміння причин та особливостей розвитку постінду+

стріального суспільства переконує в необхідності вкрай

обережного ставлення до вже існуючих теоретичних

схем, конструкцій, положень чи тверджень, а також до

практичних рецептів, що мають випливати з належним

чином сконструйованих формально+логічних доведень.

У цьому контексті особливу увагу слід звернути на спе+

цифіку формування авангардної ланки постіндустріаль+

ного суспільства — нової економіки. Питання визначен+

ня сутності та змісту нової економіки, її становлення,

функціонування й розвитку залишається, з одного боку,

надзвичайно дискусійними, а, з іншого — саме їх розв'+

язання є важливою передумовою ефективного розвит+

ку сучасної високотехнологічної економіки, вдалого по+

шуку Україною гідного місця в координатах глобальної

економіки. Формування несуперечливої теоретичної

бази є наріжним каменем ефективної реалізації відпо+
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відного комплексу практичних заходів, що мають забез+

печити органічне входження національної економіки до

світу майбутнього. З огляду на це, особливої актуаль+

ності набувають дослідження еволюційного розвитку

нової економіки у гносеологічному вимірі, розробка тер+

мінологічного апарату її вивчення, що має адекватно

відповідати вимогам сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наприкінці ХХ — початку ХХІ століття проблеми виз+

начення сутності та особливостей становлення, функці+

онування й розвитку нової економіки опинились під пиль+

ною увагою світового наукового співтовариства. Значна

лепта у їх розв'язанні належить, зокрема розвідкам та+

ких знаних науковців, як Е. фон Вайцзеккер, Е. Ловінс,

Л. Ловінс [1], У. Дайзарад [2], Р. Інглегарат [3], П. Пільцер
[4] та багатьох інших. Не залишались осторонь від дос+
лідження цього феномену і такі визначні представники



Інвестиції: практика та досвід № 5/201510

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

вітчизняної економічної науки, як Ю. Бажал [5], В. Геєць

[6], А. Чухно [7]. Умови постійної фіксації в навколиш+

ньому світі прикладів обмеженості пояснювальних мож+

ливостей "класичної" економічної теорії є яскравим

свідченням нерозривності онтології та гносеології, і, на

перший погляд, здається, що одвічний зазубень між

практикою і теорією цього разу майже зникає. Проте,

реальні досягнення в сфері розкриття змісту нової еко+

номіки, отримання її несуперечливих дефініцій насправді

досі залишаються дещо примарними.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні особливостей ево+

люції нової економіки в дефінітивному вимірі та транс+

формації її змістовного наповнення, з'ясуванні перспек+

тив та недоліків альтернативних підходів до розуміння її

феномену, визначенні наукових засад її сприйняття на

інтегруючій платформі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Слід констатувати відсутність у сучасній економічній

науці однозначного наповнення змісту терміну "нова еко+

номіка", визначення вододілу між "старим" чи "тради+

ційним" і "новим" в економічному бутті. Більшість досл+

ідників, що працюють у цій галузі науки, звичайно, об+

межуються лише заявами про наявність якісних відмінно+

стей між ними, акцентуючи на інформаційних, знаннє+

вих або комунікативних аспектах, зрідка припускаючи в

якості критерію розрізнення перманентність економіч+

ного зростання, але не конкретизуючи причини цього.

Є, навіть, роботи [8, c. 38], в яких сам факт реального

існування нової економіки як самостійного, сутністно

відмінного явища піддається сумніву.

Частина дослідників розглядає нову економіку на ци+

вілізаційному рівні [9] як тотожну постіндустральній чи
інформаційній економіці та економіці сітьових структур

[10], інші визначають її як енергетично залежну надбу+

дову над модернізмом [11], постулюючи разом з тим її

інформаційну сутність. Їх опоненти, критично сприйма+

ючи інформаційну моноорієнтацію, роблять наголос на

появі якісно нових технологій та кардинальних перетво+

реннях у продуктивних силах суспільства [12, c. 3—4].

Окремі вчені звертають особливу увагу на інноваційний

потенціал, закладений у підприємствах новоекономічних

галузей, підкоряючи йому процес її визначення [13, c.

5—7], з одного боку, та не надто відходять від дещо

поверхового тлумачення її як аморфного об'єднання

галузей, які відрізняються наукоємністю, високотехно+

логічністю та прибутковістю — з іншого. Надання пріо+

ритетності соціальній складовій економічного прогресу,

відносинам власності, екстатичні очікування від майбут+

нього та акцентування уваги на кредитній сфері при од+

ночасному сприйнятті технологічного фактора поступу

як другорядного є характерною особливістю інших

підходів [14]. У західній традиції на перший план у ро+

зумінні нової економіки висувається фактор освіти та

зменшення державного втручання [15, c. 4—5] або тех+

нологічна складова [16]. Таке широке розмаїття поглядів

за відсутності чітко визначених глибинних критеріїв вич+

ленування цього поняття навряд чи можна залишити поза

уважним оглядом.

Одним з перших, у 1898 р. термін "нова економіка"

застосовує Л. Гронлунд у своїй однойменній праці [17].

Нова економіка, на думку автора, має виступити допов+

ненням "до науки про виробництво та розподіл, у сенсі

їх продовження під знаменом соціальної кооперації" [17,

c.12]. "Нове століття", зазначає дослідник, "інаугурує

нову еру", під час якої слід провести ряд реформ, що

мають сприяти пом'якшенню "соціальних проблем шля+

хом покращення економічних умов для найманих робіт+

ників". У цьому контексті Л. Гронлунд резюмує, що нова

економіка ХХ ст. має стати економікою домінування ко+

лективізму, а не індивідуалізму [17, c. 353—363]. Про+

роцтва вченого в значній мірі виявились візіонерськими,

справдившись протягом минулого століття. Проте ав+

торське смислове наповнення змісту терміну "нова еко+

номіка" значно відрізняється від сучасного, незважаю+

чи на всю плюралістичність його розуміння. Нова еко+

номіка за Л. Гронлундом та нова економіка в сьо+

годнішніх поліальтернативних редакціях мають надто

мало точок взаємоперетинання, аби ці два феномени

можна було ототожнювати. Сучасна нова економіка не

є еволюційним породженням "нової економіки" Л. Грон+

лунда, вони генетично непов'язані — це явища цілком

різного плану.

Радикально іншого змісту термін "нова економіка"

набуває з виходом у 1904 р. в США праці Р. Флемінга

"Нова економіка" [18], в якій остання розглядається ав+

тором у вкрай негативному світлі. Нова економіка, на

думку дослідника, представляє собою економіку, озна+

ками якої виступають стрімко зростаючі ціни, скорочен+

ня реальних доходів найманих робітників та фермерів

та збагачення власників великих підприємств. Р. Флемінг

звертає увагу на той факт, що, незважаючи на швидко

зростаючу продуктивність праці, лідируючі позиції США

у випуску промислової продукції, заробітна плата робіт+

ників залишається на надто низькому рівні. Особливо

рельєфно в такій "новій економіці" проявляється диск+

римінація за ставками заробітної плати в гендерному та

віковому розрізах — жінки отримують вдвічі менше за

чоловіків, а заробітна плата дітей втричі поступається

зарплаті дорослих чоловіків [18, c. 9—10]. Нова еконо+
міка, за інтерпретацією автора, це економіка, в якій кап+

італісти встановлюють невиправдано високі ціни та при+

власнюють надзвичайно великі прибутки [18, c. 11—12].

Подібне трактування феномену "нової економіки" у вик+

лючно похмурих тонах різко контрастує із сьогоднішнім

дещо ейфорійним його сприйняттям, що вочевидь зро+

зуміло за врахування кардинальних відмінностей на ба+

зисному рівні між тодішнім і нинішнім об'єктами дослід+

ження.

За кілька десятиліть термін "нова економіка" під+

дається грунтовному переосмисленню, і він стає деск+

риптивним відповідником вже для цілком іншого фено+

мена. У 1921 р. з'являється фундаментальна праця ви+

датного німецького дослідника В. Ратенау "Нова еконо+

міка", в якій вчений визначає в якості останньої економ+

іку, що "вже не є більш приватною справою, але є спра+

вою суспільства" [19, c. 5]. Розглядаючи умови, що скла+

лись після завершення Першої світової війни, В. Рате+

нау констатує, що повернення до попередньої, довоєн+

ної системи господарювання стає цілком неможливим, і

за цих, нових умов нагальною потребою стає посилення

її соціалізації, встановлення "обмежень економічної сво+

боди", які відбудуться в результаті "поглиблення класо+

вої ворожнечі" [19, c. 8—11]. Нова економіка, резюмує

вчений, стає невід'ємною складовою нового національ+

ного суспільства і нової держави, що формуються у по+

воєнній Німеччині [19, c. 75—80]. Зрозуміло, що подібна

дефініція нової економіки має дуже мало спільного із

сучасним змістовним наповненням цього терміну.

Дещо іншу інтерпретацію отримує в економічній

теорії поняття "нова економіка" завдяки розробкам аме+
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риканського вченого Г. Мінза. Так, у своїй праці "Сучас+

на економіка в дії" він протиставляє "нову економіку" та

"стару економіку". При цьому відмінності між ними по+

лягають зовсім в іншій площині, ніж це розуміється за+

раз. Нова економіка, з точки зору дослідника, виступає

як економіка домінування великих корпоративних

підприємств, економіка недосконалої конкуренції, дрей+

фу від цін, що встановлюються стихійним ринком, до не+

гнучких цін, що адмініструються корпораціями [20, c. 22].

Отже, ціни товарів, що реалізуються в умовах "нової еко+

номіки", будуть перевищувати ціни аналогічних товарів

в умовах "старої економіки", а обсяг випуску, навпаки,

буде обмежуватися, оскільки саме така поведінка продав+

ця є найбільш доцільною з точки зору гонитви за прибут+

ком. Втім, поступово термін "нова економіка" відступає

на другий план в розробках Г. Мінза, по мірі концентрації

зусиль вченого на дослідженні феномену "колективного

капіталізму". Тим більше це поняття не застосовується

іншими вченими. На довгі десятиріччя термін "нова еко+

номіка" в будь+якому розумінні зникає з дефінітивного

арсеналу економічної теорії. Його ренесанс, тріумфаль+

не повернення до лексикону фундаментальної економіч+

ної науки відбулися лише через п'ятдесят років.

Зрозуміло, що відроджений у середині 1980+х років

термін мав вже зовсім інше смислове навантаження.

Структурні зміни в національних економіках провідних

країн, поступове збільшення питомої ваги зайнятих у

сфері послуг, вихід її на домінантні позиції в забезпе+

ченні зростання ВВП, фіксація фактичного відбуття тер+

ціарної революції вимагали створення відповідного ка+

тегоріального апарату. Отже, термін "нова економіка"

починає застосовуватися для визначення специфічності

терціарної економіки, економіки сервісу, як "нової", на

противагу "старій економіці", до якої традиційно відно+

сили аграрну та індустріальну.

Ще одна дефінітивна метаморфоза поняття "нова
економіка" відбувається наприкінці ХХ ст. Бурхливі тех+

нологічні зміни в американській економіці, наочні при+

клади формування постіндустріального суспільства ви+

магали адекватного відтиску на вербально+семантично+

му рівні. Саме в цей час з'являється декілька взаємно не+

еквівалентних визначень нової економіки. Так, в 1993 р.

відомий американський дослідник У. Демінг запропону+

вав використовувати термін "нова економіка" для позна+

чення економіки, що поступово формувалась у США в

повоєнні роки, економіки, виживання в якій вимагає від

суб'єктів господарювання постійних інновацій [21]. Це

економіка, в якій потрібно безперервно підвищувати ква+

ліфікацію робітників, вивчати навколишнє технічне, соц+

іальне та економічне середовище, "аби не впустити час,

коли настане потреба в інновації — новому товарі, по+

слузі або методі" [21, c. 55]. Таке трактування нової еко+

номіки вже не знаходиться в когнітивному дисонансі з

більш сучасним розумінням її феномену, отримуючи пев+

не віддзеркалення у низці майбутніх варіантів її

дефініцій.

Дещо пізніше, у 1994 р. [22] до широкого наукового

вжитку впроваджується інтерпретація сучасної нової еко+

номіки, насамперед, вже як високотехнологічної еконо+

міки. Офіційне визнання феномену неоекономіки в

щорічній доповіді президента Сполучених Штатів у 1996 р.

[15, c. 4—5] закріплює саме таке смислове навантажен+

ня цього терміну, хоч й в досить широкому розумінні,

залишаючи значний простір для спроб більш конкрет+

ного, змістовного його тлумачення. Лише в 2000 рр.

фіксується, що така економіка є "цифровою економі+

кою" [23, c. 5, 75—78], а її зовнішніми ознаками є "от+

римання колосального виграшу, а саме: швидке зростан+

ня продуктивності, доходів, низьке безробіття та помірна

інфляція, що стали наслідком синергічного взаємозв'+

язку переваг в технологіях, бізнес+практиці та економіч+

ної політики". Департамент комерції США додатково

зазначав, що це економіка, яка "завдяки інформаційним

технологіям і відповідним інвестиціям забезпечує у вищій

мірі продуктивне зростання" [24, c. 242]. У руслі такого

сприйняття явища з'являється низка комплементарних

визначень основних властивостей нової економіки. Зок+

рема Д. Піазоло стверджує, що нова економіка асоцію+

ються з інформаційною та цифровою економікою, "ви+

соким зростанням, низькою інфляцією і низьким безро+

біттям" [25, c. 3]. Втім, подальша еволюція змістовного

наповнення цього терміну не припинилася як у напрямі

експансії предмету дослідження, розширення його кон+

турів, так і його дрейфу, зміни самої екзистенціональної

локалізації.

Так, К. Келлі інтерпретує неоекономіку як мереже+

ву економіку. При цьому він акцентує увагу: 1) на глоба+

лізаційному контексті змін у технологічній структурі еко+

номіки; 2) широкому розповсюдженні благ, аперцептив+

них на матеріальному рівні та стрибкоподібному зрос+

танні їх ролі в економічному житті; 3) все більш глибо+

ких і всеохоплюючих взаємодії та взаємопереплетінні

складових частин нової економіки як мережевої струк+

тури [26, c. 2].

Зрозуміло, що поява явища, позначеного комплек+

сом таких ознак, вимагає, в першу чергу, кардинальних

змін саме на технологічному рівні. Воно ж, виступаючи

їх продуктом, само генерує їх, посилюючи свою інак+

шість, робить інакшим і навколишній світ. Втім, таке ро+

зуміння нової економіки концентрує увагу лише на

зовнішніх ознаках явища, об'єднуючи в цілісність сегмен+

ти, обрані за досить довільними критеріями. При цьому

стрижнева основа нової економіки залишається невиз+
наченою. Вона представляється аморфною множиною

різнорідних елементів, що може як інкорпорувати нові

генетично неспоріднені складові, так і відторгати із сво+

го складу субмножини, відповідно до нестійких критеріїв

включення.

Залишаючись на технологічній платформі, на мере+

жевому характері нової економіки наголошує й інший її

дослідник М. Кастельс, визначаючи в якості найважлив+

іших ознак цього феномену:

1) зміну в провідних країнах світу пріоритетів у ви+

робництві і споживанні від матеріального виробництва

на користь виробництва інформації, інформаційної

діяльності;

2) демасафікацію виробництва, поступовий дрейф

від створення стандартних товарів і послуг до виготов+

лення унікальних, штучних благ;

3) зміну в організації виробництва, відмову від ієрар+

хічних, вертикальних взаємозв'язків між підрозділами,

централізації в бік формування мережевих взаємо+

зв'язків, переважання горизонтальних взаємодій, децен+

тралізації виробництва;

4) детермінантами зростання продуктивності праці

все в більшій мірі виступають новітні технології і, в пер+

шу чергу, застосування інформації;

5) на мікро+, мезо+ та макрорівні врахування ролі

факторів розвитку в глобальному світі стає важливішим

за врахування національних факторів;

6) технологічні перетворення набувають револю+

ційного характеру, змінюючи самі засади існування

людського суспільства, а в авангарді таких трансфор+

мацій ідуть інформаційні технології [27].
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Проте і в цьому випадку змістовна дефініція нової еко+

номіки як цілісності залишається поза межами авторсь+

кого дослідження, вчений фактично обмежується конста+

тацією низки ознак сучасного варіанту неоекономіки.

У фарватері розуміння нової економіки в сенсі ви+

сокотехнологічної економіки йдуть і російські науковці,

визначаючи її як "такий вплив високих технологій на еко+

номічне середовище, що веде до зміни окремих макро+

економічних параметрів" [10, c. 138], фактично ототож+

нюючи при цьому її з мережевою економікою, оскільки

"високотехнологічні галузі займаються виробництвом

мережевих благ; саме мережі, маючи ряд принципових

унікальних характеристик, визначають особливості нової

економіки". Насправді такі визначення зовсім не набли+

жають до з'ясування наукового змісту словосполучення

"нова економіка".

Більш того, критеріальні ознаки високотехнологіч+

ної економіки залишаються в остаточному підсумку фак+

тично не розкритими. Так, окремі дослідники відповід+

но до критерію високотехнологічності відносять до нової

економіку, що сформувалась внаслідок Другої техноло+

гічної революції ще на початку ХХ ст. [28, c. 793—796].

Зростання продуктивності в межах подібної "нової еко+

номіки" порівняно з кінцем ХІХ ст. є дійсно вражаючим.

Масована поява нових технологій, їх широке розповсюд+

ження в ці часи не залишає сумніву в адекватності сприй+

няття такої економіки як відносно нової, якісно відмінної

від економіки Першої технологічної революції. Але, з

іншого боку, розуміння нової економіки як економіки,

неподібної до старої, домінантної в даний період, страж+

дає низкою недоліків. Така нова економіка з плином часу

набуватиме все більшої ваги, а отже, перебиратиме на

себе статус домінантної, консервуючись і перетворюю+

чись змістовно на нову "стару". Термінологічний плю+

ралізм неоекономіки дозволяє стверджувати, що свого

часу кочівницька економіка була новою стосовно еко+
номіки збиральництва, а аграрна — стосовно кочівниць+

кою тощо. Отже, сучасний варіант нової економіки теж

у майбутньому поступиться місцем іншій, ставши в про+

цесі трансформації старою. Якщо сьогодні феномен

нової економіки асоціюється "з кількома релевантними

аспектами: цифровою економікою, інтернет+економі+

кою, мережевою економікою, віртуальною економікою,

невагомою економікою, е+бізнесом, e+lance+економікою,

економікою знань та інформаційним суспільством" [29,

c. 1], то її змістовне наповнення вже через кілька деся+

тиліть залишається для нас загадкою. Вже нові, невідомі

нам технології окреслять контури наступної нової еко+

номіки, знов лише тимчасово модернової, на місце якої

з плином часу заступить ще більш нова економіка май+

бутнього.

З цієї точки зору нову економіку можна розглядати

як найсучаснішу, найбільш просунуту в напрямку май+

бутнього складову економіки, її частину, що втілює в собі

найостанніші досягнення людства в технологічному, кон+

сумаційному, організаційному тощо ракурсах. Тож, за+

лежно від динаміки поступу за кожним з них нову еко+

номіку в сучасному її вигляді репрезентуватимуть або ви+

сокі технології у виробництві (як, наприклад, елементи

інформаційної, технотронної чи цифрової економік), або

нові, незвідані блага (як прояви, наприклад, мережевої

чи терціарної економік), або метаморфози у виробни+

чих відносинах (як однієї з основоположних ознак "еко+

номіки колективного капіталізму", меритократичної та

нетократичної економік) тощо. Проте з появою ще нов+

ішого, такі утілення відходитимуть на другий план, поз+

бавляючись попереднього статусу.

З урахуванням цього, слід розглядати нову економ+

іку як передову, локомотивну частину економіки, її аван+

гард, розташований на вістрі прогресу, фронт нового,

глибина якого може бути різко диференційована за

різними видами діяльності. А отже, в даному контексті

"нова економіка" є дещо відособленою складовою части+

ною економіки, елементам якої в усьому їх різноманітті та

їх цілісності притаманна висока схильність до мінливості,

оновлення, поліваріативності, трансформації в свої нові

версії, інтенсивного включення компонентів, що починають

відповідати критеріям новоекономічного та виключення тих

з них, що цим критеріям більше не відповідають.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Змістовне навантаження феномену нової економіки

в економічній науці протягом останнього століття прой+

шло низку радикальних трансформацій, відображаючи

й досить близькі, й генетично неспоріднені явища. Су+

часна інтерпретація нової економіки має багатоваріатив+

ний характер, охоплюючи високотехнологічне виробниц+

тво, мережеву, цифрову, інформаційну, знаннєву, мери+

тократичну економіку і т.п. Втім, загальним знаменни+

ком усіх підходів є розуміння під новою економікою на+

самперед явищ, що є незвичними, яким притаманна

відносна новизна стосовно звичного загалу традиційної

"старої" економіки. Подальші дослідження мають розк+

рити конкретні механізми становлення та розвитку нової

економіки, виявити основні напрями докладання зусиль

держави, як передумови забезпечення випереджально+

го розвитку неоекономіки в контексті імперативів пози+

тивної економічної динаміки.
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ня лояльності споживачів, що позитивно впливає на усі без винятку параметри діяльності тор�
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конкурентами, залучення нових покупців. Одним

із способів забезпечення лояльності споживачів

є використання товарів під власною торговою мар+

кою.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання теоретичного обгрунтування особливостей

функціонування та організації діяльності підприємств

торгівлі були предметом розгляду таких вітчизняних

та зарубіжних дослідників, як І. О. Бланк, Л.А. Брагін,

Б. Вейтс, А.М. Виноградська, Н.О. Голошубова, Г. Джо+

унз, М. Леви, Келлер К.Л., Ф. Котлер, В.К. Памбухчіянц,

Ф.Г. Панкратов, Л. Пелегріні, М. Рафик, Т.В. Серьо+

гіна, та ін. Проте особливості формування товарних

ресурсів підприємств роздрібної торгівлі з викорис+

танням товарів під власною торговою маркою не зай+

шли достатнього висвітлення в сучасних досліджен+

нях.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття теоретичних засад та прак+

тичного інструментарію впровадження в товарний асор+

тимент підприємств роздрібної торгівлі товарів під влас+

ною торговою маркою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формувати товарні ресурси з використанням товарів

під власною торговою маркою мають можливість тільки

підприємства роздрібної торгівлі, які входять до скла+

ду великих торговельних мереж. З метою забезпечен+

ня конкурентних (як можна нижчих) цін на споживчі то+

вари масового попиту та боротьби з коммідітизацією

(позбавлення індивідуальності) товарів [1, с. 25] торго+

вельні мережі почали випускати продукцію під власною

торговою маркою.

Власна торгова марка (ВТМ) — марка товару або

послуги, створених певною компанією на замовлення і

представлених під брендом іншої компанії. Реєстрації

власної торгової марки є ініціативою компанії, яка бере

на себе розроблення та контроль над виробництвом і

якістю продукту. Такі товари можуть випускатися під

маркою певної торговельної мережі або мати власну

назву [2, с.144].

У 2013 р. за даними [3], частка ВТМ в цілому по

торгівлі України склала 2%, частка ВТМ в харчової

категорії досягла 5,4% ринку фасованих продо+

вольчих товарів. За сукупністю 10 найбільших опе+

раторів роздрібного ринку країни продаж ВТМ+то+

варів досяг 13% від загального товарообороту.

Істотне зростання продаж зафіксовано по непродо+

вольчих категоріях, де поширеність ВТМ+ товарів

досягла 11,4 %.

У 2014 році з урахуванням анонсованих ритейло+

рами даних у всіх підприємствах України представ+

лено вже близько 45 000 різновидів товарів під ВТМ.

Середня частка ВТМ у товарообороті ритейлорів Ук+

раїни станом на початок серпня 2014 р. оцінюється в

4,7% (на кінець 2013 р. — 3,73%). При цьому частка

продажів під ВТМ у 1+ому півріччі 2014 р. в порівнянні

з відповідним періодом попереднього року зросла на

12 %. Зростання середньої по країні частки ВТМ у за+

гальному товарообороті відбулося переважно за ра+

хунок збільшення продажів ВТМ+товарів у компаніях

— регіональних ритейлорах, які активно освоюють

дане джерело формування товарних ресурсів та за+

безпечення цінової привабливості для споживачів.

Найбільший приріст частки ВТМ у структурі роздріб+

ного товарообігу (в гривнях) за 2013—2014 рік (сер+

пень 2013 р. — серпень 2014 р.) показали: ТД "Ам+

стор", "Омега" (ТС ВАРУС), "Український рітейл" (ТС

"Брусничка") "Торговий Дім Аванта" (ТС "Колібріс"),

"Еко маркет" [3].

Подальші тенденції щодо формування товар+

них ресурсів завдяки розширенню виробництва то+

варів під власною торговою маркою є суттєвою

загрозою для брендових товаровиробників, яка

обумовлює доцільність перегляду їх виробничих

стратегій [4]:

— великим та відомим товаровиробникам брен+

дової продукції рекомендується переглянути перелік

своїх брендів, особливо у низькому ціновому діапа+

зоні, оскільки вони можуть не витримати конкуренції

з власними торговими марками. В той же час, їм до+

цільно сконцентрувати зусилля на розробці нових

інноваційних товарів та на створенні "емоційних

брендів";

— представникам малого та середнього виробни+

чого підприємництва рекомендується перепрофілюва+

тися в вузькопрофільний сегмент ринку, тобто перехо+

дити від масових до нішових товарів, які орієнтовані на

задоволення специфічних потреб специфічних спожи+

вачів.

Випуск товарів під власними торговими марками —

"private label" — це не просто маркетинговий інструмент

торговельних мереж, це окремий сегмент ринку. Фахівці

порталу www.PrivateLabel+TM.com характеризують його

як особливий різновид виробничого підприємництва:

"ВТМ — бізнес". Стратегічною тенденцією ринку фахівці

вважають вихід ВТМ+товарів за межі торговельних ме+

реж та використання різноманітних каналів для її про+

дажу [5].

 Власна торгова марка ритейлора — це продукт, що:

маркований візуальною та вербальною символікою ри+

тейлора; вироблений переважно за контрактним вироб+

ництвом за специфікацією ритейлора; знаходиться у

власності (розпорядженні, володінні і користуванні)

ритейлора й контролюється ним; реалізується безпосе+

редньо через магазини мережі ритейлора; дозволяє

ідентифікувати та диференціювати товарну пропозицію

[6, с. 97].

Продаж продукції під власними торговими марка+

ми торговельних мереж є вигідним для усіх учасників

торговельно+виробничих відносин — ритейлора, то+

варовиробника, споживача. Такі товари мають пози+

тивний вплив на імідж торговельних мереж, зростан+

ня лояльності споживачів, що позитивно впливає на

усі без винятку параметри діяльності торговельної

мережі.

У попередніх дослідженнях нами визначено такі

переваги private labels, які сприятимуть подоланню

наслідків кризових явищ та активному розвитку сучас+

ної роздрібної торгівлі України: значно менша ціна то+

варів ВТМ (на 20…30%); більша привабливість для спо+

живачів за співвідношенням "ціна — якість"; зростання

маси прибутку, яку отримано за рахунок підвищення

обсягу реалізації завдяки прискоренню оборотності [7,

с. 178].
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Таким чином, основні переваги впровадження то+

варів під власними торговими марками полягають у на+

ступному:

1. Пряме розміщення замовлення на виготов+

лення товару у виробника дозволяє торговельним

мережам регулювати ціни та отримувати більший

прибуток від продажу товарів певної товарної ка+

тегорії.

2. Низька ціна товарів під власною торговою мар+

кою формує в цілому позитивний ціновий імідж торго+

вельної мережі, що спонукає покупців до збільшення

обсягів купівлі та придбання інших товарів (з більш ви+

соким рівнем торговельної надбавки).

3. Опосередкова реклама торговельних мереж на

упаковці товарів, які реалізуються під власною торго+

вою маркою, переноситься і на інші товари цієї ж тор+

говельної мережі.

4.  Наявність товарних ресурсів під власною торго+

вою маркою дозволяє захистити торговельну мережу

та її покупців від цінового диктату товаровиробників

брендової продукції та позитивно впливає на умови за+

купівлі інших товарних ресурсів.

Що стосується переваг споживачів, то вони оче+

видні: більш низькі ціни придбання товарів (для ма+

сових власних торгових марок), стабільний асорти+

мент та якість, яка контролюється торговельною ме+

режею. У випадку купівлі товарів високоякісних тор+

говельних марок покупці отримують більшу якість за

меншу ціну або унікальний інноваційний товар висо+

кої якості.

У той же час товаровиробникам, які спеціалізу+

ються виключно на випуску продукції під власною тор+

говою маркою, слід враховувати не тільки переваги,

а й певні ризики співпраці з торговельними мережа+

ми. У випадку, якщо ритейлор неправильно оцінив

можливості продажу контрактної продукції та/або

згортає обсяги її виробництва внаслідок проблем з

продажем, виробник буде мати певні фінансові втра+

ти, пов'язані з орієнтацією виробництва продукції

саме на цю торгову марку — це стосується запасів

придбаних матеріалів, засобів упаковки, маркування

тощо. Крім того, виробник недоотримає певний при+

буток, внаслідок того, що його виробничі потужності

будуть використовуватися не в повній мірі. Мож+

ливість цих фінансових втрат та недоотримання при+

бутку ВТМ+виробникам рекомендується враховувати

при формуванні умов співробітництва з торговельни+

ми мережами, формуючи для себе портфель потен+

ційних замовників та не концентруючи свої зусилля

виключно на співробітництві з однією торговельною

мережею.

Не зважаючи на наявні ризики, перешкоди та заг+

рози виробництва споживчих товарів під власною тор+

говою маркою, фахівці визнають наявність двох основ+

них тенденцій:

 1) систематичне зростання обсягів продаж під влас+

ними торговими марками в Західній Європі;

 2) активний розвиток вертикальної інтеграцій роз+

дрібної торгівлі та виробництва в Східній Європі та Азії.

Як наслідок, у найближчі 30 років прогнозується фор+

мування нової парадигми взаємовідносин торгівлі та

виробництва — партнерство у формі спільного бізне+

су, першим кроком до якої і є контрактне виробництво

[8, с. 65].

 Так, згідно з даними [9] загальносвітовий показник

питомої ваги ВТМ у загальному товарообороті досяг в

2010 р. 22%, тобто майже чверть всіх товарних ресурсів

формується операторами роздрібної торгівлі саме за

допомогою механізму контрактного виробництва. До

2015 р. прогнозується зростання цього показника до

24%.

Найбільш високі темпи зростання обсягів про+

дажів під ВТМ (60—70%) мали місце в 2009—2010

рр., коли споживачі в умовах світової фінансової

кризи були найбільш чутливі до цін. Лідерами зрос+

тання обсягів продаж ВТМ+ товарів (близько 80%)

були такі товарні категорії як майонез, томатна пас+

та, кетчуп, соуси, готові до вживання, і рослинне

масло. Експерти прогнозували подальше стійке зро+

стання продажу ВТМ+товарів, яке пояснювалося як

початковим етапом формування цього ринку, так і

ефективною роботою мереж з ними: безперебійна

наявність у торговельній мережі, розміщення у

найбільш пріоритетних місцях торгових точок — так

званих "золотих" полицях (на рівні очей), на касі,

проведення промоакцій, розміщення реклами ВТМ

у газетах та на своїх сайтах тощо.

Як свідчать публікації останніх років щодо відно+

шення споживачів до появи феномену власних торго+

вих марок (ВТМ), можна зазначити, що в цілому раціо+

нальний та економний український споживач реагує на

зростання пропозиції таких товарів достатньо позитив+

но. В той же час в явленні українського споживача (як

і його колег з пострадянського простору — Росії, Біло+

русії, Казахстану та ін.) товарні ресурси, які реалізу+

ються під власною торговою маркою торговельних

мереж — це копія популярних продуктів та актуаль+

них для споживачів товарів масового вжитку, стабіль+

ного попиту в низькому та середньому ціновому сег+

менті, або товари, які вироблені у підрозділах торго+

вельних мереж, підсобних господарствах тощо. Тобто

їх якість оцінюється як невисока; клієнтська приваб+

ливість забезпечується перш за все більш низькою

ціною.

У 2011 році за оцінками компанії The Nielsen Украї+

ни, в Україні частка товарів під власними торговельни+

ми марками (ВТМ+товари) складала по сукупності тор+

говельних мереж 5,4%, що значно нижче показників у

Європі, але при цьому зростала надзвичайно швидкими

темпами — 67,4% за рік [10].

Що стосується розвитку ВТМ+продаж за окреми+

ми товарними категоріями, то висновок є таким: ВТМ

проникає не тільки вглиб категорії, а й охоплює все

більшу їх кількість. Найбільшу кількість ВТМ за 1

півріччя 2014 р. було введено в таких категоріях, як:

побутова хімія (порошки, ополіскувачі, рідке мило та

ін.); товари для дому / побутові; товари для дітей; ба+

калійна група (макаронні вироби, соняшникова олія,

оливкова олія, соуси, крупи та ін.); кондитерські виро+

би; соки / напої.

В умовах різкого та суттєвого зниження платоспро+

можності українського покупця, різкого зростання цін

на імпортні товари внаслідок девальвації гривні, зрос+

таючої конкуренції між ритейлорами і конкурентного
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ціноутворення (як наслідок, зниження маржі) — частка

ВТМ буде продовжувати зростати. Росте в очах спожи+

вачів і важливість регіональної приналежності продуктів

і місця їх виробництва, вагомість підтримки національ+

ного та місцевого товаровиробника.

Єдиної "формули успіху" для ВТМ+напряму роз+

витку торговельних мереж не існує. Успіх ВТМ визна+

чає звичайний набір факторів: найкраща ціна, що

відповідає якості, хороше місце на полиці, зрозуміла

упаковка, мінімальна маркетингова підтримка , зро+

зуміле для покупця позиціонування та відмінність від

брендової продукції ("дешево", "екологічно", "якіс+

но" тощо). Позитивний результат дає запуск декіль+

кох лінійок, розрахованих на покупців з різними

рівнями доходів. Private Label ефективно працює

тоді, коли є свій центральний склад і ланцюжок по+

ставок, тобто розвиток ВТМ+продаж потребує добре

налагодженої логістики, в іншому випадку висока

вірогідність отримання збитків внаслідок відсутності

товарів на полицях.

ВИСНОВКИ
З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах різкого та суттєвого зниження платос+

проможності вітчизняного покупця, різкого зростан+

ня цін на імпортні товари внаслідок девальвації

гривні, зростаючої конкуренції між ритейлорами і

конкурентного ціноутворення (як наслідок, знижен+

ня маржі) — частка товарів під власними торговими

марками буде продовжувати зростати. Росте в очах

споживачів і важливість регіональної приналежності

продуктів і місця їх виробництва, вагомість підтрим+

ки національного та місцевого товаровиробника. З

огляду на активне використання власних торгових

марок українськими роздрібними торговельними ме+

режами актуальною є розробка методичних підходів

до оцінки доцільності включення в асортимент то+

варів під власною торговою маркою, що обумовлює

перспективи подальших наукових розвідок в дано+

му напрямі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Нерівномірність розвитку різних країн та регіонів

світу, яка на початку ХХІ століття має тенденцію до по+

силення, дедалі більше зумовлюється наявністю або

відсутністю інноваційних технологій в економіці. Однією

з причин поглиблення економічного розшарування світу

є те, що країни+інноваційні лідери, які мають повний

інноваційний цикл (від фундаментальних досліджень до

комерціалізації винаходів), стримують трансфер про+

ривних технологій в країни, що розвиваються. З огляду

на сказане, тема активізації трансферу і пошуку най+
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У статті систематизовано канали трансферу технологій і визначено можливості та обмеження
зазначених каналів під кутом зору переміщення проривних технологій в країни�реципієнти. Дійде�
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ня організації�розробника (міжнародний ринок високотехнологічних товарів/послуг) та передан�
ня кодифікованого знання організації�розробника (міжнародний ринок об'єктів інтелектуальної
власності). Жоден з ринкових (легітимних) каналів трансферу не забезпечує передання обох час�
тин технологічного знання (тобто кодифікованого та не кодифікованого) одночасно з організації
(країни�донора) до країни�реципієнта, якщо об'єктом трансферу є саме проривна технологія.

In the paper the channels of technology transfer. The author defines the capabilities and limitations
specified channels from the perspective of moving breakthrough technologies in recipient countries.
The conclusion is that under technology transfer is necessary to understand the process of transferring
(moving) from donors to recipient organizations codified and uncodified component of technological
knowledge. The study proposed to distinguish four main channels of international technology transfer:
transfer of uncodified knowledge of man developer (through international labor market), partial transfer
of uncodified knowledge of the developer (the international capital markets), codified knowledge transfer
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більш ефективних каналів його здійснення є надзвичай+

но затребуваною, що підтверджує наукометричний мо+

ніторинг публікацій з даної проблематики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним питанням трансферу технологій при+

свячено праці таких дослідників, як: Томас Дж Аллен

(Thomas J. Allen) [4], Стівен Дохені Фарина (Stephen

Doheny+Farina) [5], Раймонд В. Смайлор (Raymond V.

Smilor), Джордж Козметскі (George Kozmetsky), Девід

В. Гібсон (David V. Gibson) [8]. Необхідно відзначити

вагомий вплив на становлення сучасної теорії трансфе+

ру технологій таких зарубіжних вчених: Дороті Леонард
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(Dorothy Leonard), Уолтер С. Свеп (Walter C. Swap),

Гевін Бартон (Gavin Barton) [6], Шастрі Мунен (Shastri

Moonan) [7]. Крім того, певні теоретичні аспекти транс+

феру технологій (в першу чергу, визначення місця Ук+

раїни в міжнародній диспозиції країн+донорів та країн+

реципієнтів сучасних технологій) досліджувались в пра+

цях вітчизняних авторів, серед яких Хворост О.О. [3],

Родіонова І.В. [2], Медведкін Т.С. [1] та ін.

Разом з тим необхідно відзначити, що не приділяєть+

ся належної уваги систематизації каналів трансферу

технологій. Переважна більшість наукових пошуків ве+

деться навколо опису вибіркових каналів, в першу чер+

гу ліцензування, в дещо меншій мірі створення спільних

підприємств та прямих закордонних інвестицій як ка+

налів трансферу технологій.

МЕТА СТАТТІ
Метою нашого дослідження є систематизація ка+

налів трансферу технологій і визначення можливостей

та обмежень зазначених каналів під кутом зору пере+

міщення проривних технологій у країни+реципієнти.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Трансфер технологій з позиції країни+донора і з

позиції країни+реципієнта, при детальному науковому

аналізі, являють собою діалектичну суперечність ("єд+

ність протилежностей"). Це логічно пояснюється про+

тилежністю економічних інтересів: країна+реципієнт

бажає отримати найновітнішу технологію (щоб, відпов+

ідно, виробляти найбільш конкурентоздатну продук+

цію), а країна+донор бажає вигідно продати "на пери+

ферію" технологію вже відпрацьовану і, як для власно+

го ринку, застарілу. Найбільш знаним (оскільки він є

найбільш юридично захищеним) каналом такого транс+

феру вже відносно не нових технологій країнами+доно+

рами є ліцензування. Певні інші канали трансферу, в

тому числі ті, які уможливлюють переміщення прорив+

них технологій, показово визнаються в буквальному

сенсі "поза законом". Як результат, у науці поняття

"трансфер технологій" звужується до, тісно пов'язано+

го за захистом авторських прав, поняття "ліцензуван+

ня" і на методологічному рівні наповнюється техніко+

економічними розрахунками вигід та витрат від прода+

жу/придбання об'єктів авторського права.

Відзначимо, що позиція країн+донорів, як лідерів в

області науки, є превалюючою в світовій науковій літе+

ратурі з проблематики трансферу технологій. Така

кількісна перевага створює ілюзію неактуальності іншої

наукової позиції — розгляду переваг тих або інших ка+

налів трансферу з погляду країни+реципієнта. Однак

Україна, в більшості випадків, є саме реципієнтом но+

вих технологій, і тому систематизація каналів трансфе+

ру з позиції країни+реципієнта є науково та практично

виправданою.

Відзначимо, що у перекладі з англійської (techno+

logy transfer) трансфер технологій означає: 1) процес

поширення науково+технічних знань, 2) практичне ви+

користання наукових знань (відкриттів) іншої органі+

зації, 3) перехід від фундаментальних знань до техніко+

технологічного їх використання, 4) пристосування існу+

ючої техніки до умов нової технології. Перше та друге

значення часто об'єднуються в єдине визначення транс+

феру технологій — "поширення науково+технічних

знань шляхом їх переміщення від організації+донора до

організації+реципієнта" — і таке розуміння трансферу

є поширеним в науковій економічній літературі.

У процесі трансферу необхідно розрізняти дві скла+

дові, оскільки саме поняття "технологія" є двоїстим,

включаючи два компоненти: 1) фізичний, тобто такі еле+

менти, як вже виготовлений інноваційний продукт, об+

ладнання для його виробництва, інструменти, креслен+

ня та схеми тощо; 2) інформаційний — це ноу+хау у

сфері менеджменту, маркетингу, контролю якості про+

дукції, система забезпечення її післяпродажного обслу+

говування, а також спеціально навчена робоча сила і

техперсонал. З огляду на двоїсту природу технології

необхідно уточнити похідний від неї термін трансферу

технологій: під ним треба б розуміти процес передачі

(переміщення) від організації+донора до організації+

реципієнта як фізичного, так і інформаційного компо+

нента технології. Якщо додати, що зазначені дві орга+

нізації знаходяться в різних країнах, то отримаємо ви+

значення міжнародного трансферу технологій.

Тобто реальний трансфер технологій є неможливим

без паралельного трансферу знань, оскільки саме знан+

ня (технічні, експертні рішення, досвід, відпрацьовані

на практиці навички та схеми роботи з конкретною тех+

нологією) — ключовий чинник, що забезпечує контроль

за технологіями в цілому.

Логічно, що різні носії (в фізичному сенсі) характе+

ризуються різними можливостями щодо перенесення

технології з однієї організації (країни) в іншу. При цьо+

му необхідно враховувати, що знання ніколи не можна

повністю відділити від людини — завжди залишається

частина некодифікованого знання, тому людину (вина+

хідника, науковця, технічного спеціаліста) необхідно

розглядати не лише як суб'єкта, але і як безпосередній

канал трансферу технологій.

Кодифікована сукупність технологічного знання

(технологічні схеми, креслення, рецептури тощо), як

правило, акумулюється організацією+розробником, тоді

як окремій людині+розробнику на практиці належить

лише частка цього знання, закріпленого відповідним

патентом. Одна сучасна технологія може грунтуватись

на сотнях (!) патентів.

Метою організації (бізнесу) є максимізувати виго+

ди від експлуатації інновації, а значить — залишатись

як можна довше природнім монополістом і всіляко пе+

решкоджати розповсюдженню винайденої технології.

Однак дана апріорна мета наштовхується на ринкову

реальність: конкуренти намагатимуться скопіювати інно+

ваційну технологію, і в сучасному інформаційному світі

це станеться відносно швидко. Тому мета (а саме: зали+

шатись як можна довше природнім монополістом зад+

ля отримання максимальних прибутків) корегується:

захист технології необхідно сполучати з її пришвидше+

ною експансією, масштабуванням. І організація шукає

шляхи виходу на ринки інших країн, які задовольняють

умовам високого захисту і швидкої експансії технології

одночасно. Такими шляхами — каналами — є створен+

ня спільних підприємств і організація спільних науково+

дослідних проектів / альянсів, а також прямі закордонні

інвестиції (в т.ч. M&A — транзакції). І, здавалось би,

вони забезпечують передачу технологічного знання від
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організації (країни+донора) до організації (в країні+ре+

ципієнті).

Однак часто на практиці організація в країні+ре+

ципієнті є структурним підрозділом організації в країні+

донорі, і під оболонкою міжнародного трансферу тех+

нологій у даному випадку приховується внутрішній

бізнес+процес однієї організації. При цьому організація

задля збереження власної інноваційної монополії всіля+

ко перешкоджає витокові нової технології "назовні" і її

поширенню серед інших учасників ринку країни+донора.

Необхідно відзначити, що ступінь необхідного захи+

сту технології від несанкціонованого копіювання обумов+

люється глибиною технологічного розриву між країною+

донором і країною+реципієнтом. Адже скопіювати над+

звичайно складні інноваційні технології країн+донорів

можуть лише ті країни+реципієнти, що недалеко відсто+

ять від перших за рівнем інноваційного розвитку.

Як вже відзначалось, найновітніші, проривні техно+

логії організація, що є їх розробником, всіляко захи+

щає від копіювання іншими організаціями. І тут прихо+

вується певний парадокс: для того, щоб максимально

захистити технологічне знання від копіювання необхід+

но його… обмежено кодифікувати. Адже саме некоди+

фіковане знання складно піддається реплікації. Патен+

ти як найпоширеніша форма кодифікації проривних тех+

нологій, по суті, лише точково описують інновацію, ство+

рюючи, образно кажучи, її певний "пунктирний" силу+

ет, а не повноцінний портрет. Призначення патенту —

захищати від спроб навіть наближеного копіювання, а

не сприяти поширенню даної проривної технології. Тоб+

то організація, що володіє проривною технологією,

свідомо створює "знаннєві розриви", не кодифікуючи

важливі складові цього технологічного знання.

Певною мірою частина кодифікованого найновітні+

шого знання виходить "назовні" — безпосередньо на

ринок, будучи втіленою у виробленій на основі прорив+

ної технології продукції. І тут організації+розробнику

загрожує технологічна імітація її інновацій конкурента+

ми. З метою захисту від такого, в буквальному сенсі

слова, "ринкового трансферу технологій" держави (зок+

рема, США) обмежують продаж цілого ряду найновітн+

іших інноваційних продуктів, вироблених на основі кри+

тичних технологій (про які ми поговоримо нижче) за кор+

дон.

По мірі старіння технології, яке відбувається під

впливом винайдення інших, більш досконалих техно+

логій+замінників, у організації розробника з'являються

бізнес+стимули до кодифікації (повноцінного опису) ста+

ріючого технологічного знання з метою його перетво+

рення у ринковий продукт — об'єкт інтелектуальної

власності — ліцензію. Така комерціалізація інтелекту+

альної власності дозволяє організації+розробнику про+

лонгувати отримання економічного ефекту від техно+

логії, що вже втрачає конкурентоздатність. У резуль+

таті країна+реципієнт нарешті отримує повноцінний до+

ступ до нової для неї технології.

Канал Ринкова
складова каналу 

Неринкова 
складова каналу 

Передання некодифікованого 
знання людини-розробника 

Міжнародний ринок робочої сили: легальне 
транскордонне переміщення персоналу 

Переманювання і вербування зарубіжного 
персоналу 

Часткове передання 
некодифікованого знання 
організації-розробника 

Міжнародний ринок капіталу: створення 
спільних підприємств і організація спільних 
науково-дослідних проектів / альянсів, 
прямі закордонні інвестиції, M&A – 
транзакції 

Технологічна та інноваційна розвідка 
(складова конкурентної розвідки, що вивчає 
патенти, технології, а також винахідників та 
експертів, які беруть безпосередню участь у їх 
створенні) 

Передання частково кодифікованого 
знання організації-розробника 

Міжнародний ринок високотехнологічних 
товарів/послуг: торгівля  

Технологічна імітація (копіювання) 

Передання кодифікованого знання 
організації-розробника 

Міжнародний ринок об’єктів 
інтелектуальної власності: ліцензування 
технологій і торгівля ними 

Використання відкритих даних патентних 
заявок і аналіз іншої технічної інформації 

Таблиця 1. Основні ринкові та неринкові канали міжнародного трансферу технологій

Джерело: систематизовано автором на основі досліджень [4], [6], [7].

Таблиця 2. Можливості та обмеження основних каналів міжнародного трансферу технологій
з позиції країни)реципієнта

Джерело: розроблено автором.

Канал Можливості Обмеження 
Передання некодифікованого 
знання людини-розробника 

Отримання країною-реципієнтом вчених та 
винахідників – безпосереднього джерела нових 
технологічних ідей, що створює основу для розробки 
проривних технологій безпосередньо країною-
реципієнтом 

Необхідність створення країною-реципієнтом 
цілісної сучасної екосистеми інновацій 
(науки, освіти, сучасних виробництв і т.д.) 
потребує часу і ресурсів 

Часткове передання 
некодифікованого знання 
організації-розробника 

Відбувається передача інноваційної і технологічної 
культури, навчання персоналу, підготовка 
висококваліфікованої робочої сили у країні-реципієнті, 
частково відтворюються  

Країна-реципієнт при використанні цього 
каналу, як правило, не отримує повноцінного 
доступу до ноу-хау організації-донора 
проривних технологій 

Передання частково 
кодифікованого знання 
організації-розробника (через 
готові інноваційні продукти) 

Використання готових високотехнологічних продуктів 
країною-реципієнтом піднімає загальний рівень 
технологічної культури суспільства, створює 
конкуренцію на ринку країни і стимулює місцевий 
бізнес до інноваційного розвитку 

В країні-реципієнті часто низький попит на 
високотехнологічні продукти, в першу чергу 
в В2В-сегменті, з причини їх високої вартості 
та технологічної несумісності, що 
дестимулює організації-донори виходити на 
ринки цих країн 

Передання кодифікованого 
знання організації-розробника 
(через об’єкти інтелектуальної 
власності) 

Забезпечується повне відтворення та необхідне 
масштабування технології організації-донора в країні – 
реципієнті, вільне поширення технології на ринку 
країни-реципієнта 

Проривні інновації досить рідко потрапляють 
до країни-реципієнта через даний канал 
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За результатами проведеного аналізу в таблиці 1 си+

стематизовано канали трансферу технологій. В основу

систематизації нами покладено здатність каналу до пе+

редачі кодифікованого / не кодифікованого знання,

адже саме ця здатність визначає повноту передачі тех+

нології від організації+донора до організації+реципієнта.

Технологія, як відзначалось вище, включає уречев+

лену та інформаційну складові, і різні канали трансфе+

ру технологій відрізняються здатністю до перенесення

від донора до реципієнта одночасно обох складових

технології. В таблиці 2 нами визначено можливості та

обмеження основних каналів міжнародного трансферу

технологій з позиції країни+реципієнта.

Захист проривних технологій від копіювання є спра+

вою економічної безпеки країни, і на Заході це давно

усвідомили. Відповідно, при розгляді можливості про+

дажу компанією+донором ліцензій країні+реципієнту

постає питання визначення ступеня секретності резуль+

татів НДДКР, оскільки більшість проривних технологій

пов'язано з проблемами національної безпеки. Такі тех+

нології отримали назву "критичних технологій".

Термін критичні технології (critical technologies)

бере свій початок від так званих критичних матеріалів

— в середині XX століття у США так називалися не+

обхідні для ефективного функціонування економіки

стратегічні матеріали, які не вироблялися в даній країні,

тому п'ятирічний запас їх повинен був бути в країні на

випадок можливих військових конфліктів. Буквальний

переклад з англійського слова "critica" — вкрай необ+

хідний, дефіцитний. Однак у багатьох інших мовах, у

тому числі в українській, його супроводжує негативний

відтінок. Тому в ряді країн використовують термін клю+

чові технології: наприклад, у Франції — technologies

cles, у Німеччині — Schlusseltechnologien. Критичні тех+

нології США, трансфер яких обмежений, детально ана+

лізують у своєму дослідженні російські вчені В. Корчак,

Е. Тужиков та Л. Бочаров [9], діючий перелік таких тех+

нологій наведено у таблиці 3.

ВИСНОВКИ
Дійдено висновків, що під трансфером технологій

необхідно розуміти процес передання (переміщення) від

Таблиця 3. Критичні технології США, трансфер яких обмежений
Прогресивні матеріали і 
продукти переробки 

Надміцні сплави і полімери
Напівпровідникові матеріали
Метаматеріали (наноструктури зі спеціальними властивостями) 
Зміцнені волокнами композити

Перспективні промислові 
технології 

Промислова автоматика і робототехніка
Обладнання та системи виробничого контролю
Мікро- і нановиробництва і вимірювальне обладнання, в т. ч. скануючі електронні та 
тунельні мікроскопи 
Високоточні верстати, в т. ч. будь-які верстати з точністю позиціонування <2 мікрон 
Обладнання з виробництва композитних матеріалів (авіаційного, ядерного і 
ракетного застосування) 
Навігаційне обладнання, в т. ч. системи та компоненти GPS, гравіметри, магнітні та 
електромагнітні сенсорні системи 
Криптографічні системи та компоненти

Інформаційні технології Виробництво комп'ютерів і програмного забезпечення
Комп'ютерна графіка та сканування, CAD / CAM, CAE-системи
Комп'ютерна симуляція і моделювання процесів

Телекомунікаційне 
обладнання 

Цифрові телекомунікаційні системи 
Обладнання та софтвер для IP-маршрутизації
Супутники зв'язку і системи супутникової телекомунікації
Обладнання бездротового зв'язку

Обладнання з 
виробництва 
напівпровідників 

Крем'яні пластини, підкладки
Системи автоматичного тестування

Електронні прилади та 
обладнання військового 
застосування 

Системи і субсистеми електронного забезпечення бойових дій
Ідентифікаційне обладнання
Радарні системи 
Сенсори (оптичні, радіочастотні, інфрачервоні, акустичні)
Різні навігаційні прилади
Бойова робототехніка

Біотехнологія Дослідницький та виробниче обладнання
Медична діагностика 
Фармацевтичні препарати
Генетичний інжиніринг, в т. ч. виробництво бактеріальних агентів і вірусних 
патогенів 

Професійні та науково-
вимірювальні 
інструменти 

Лазерне обладнання
Перспективне медичне обладнання, в т. ч. виробництво апаратів-опромінювачів, 
хірургічних, офтальмологічних приладів та інструментів 

Аерокосмічні технології і 
наземний транспорт 

Продукти цивільної та військової авіації
Виробництво і технології дизайну газотурбінних двигунів

Енергетика Інтегровані енергетичні та силові системи (гідро електроенергетика і ядерна 
енергетика) 
Технології генерації, накопичення та перетворення енергії

Космічні системи Космічна авіоніка і технології автономного життєзабезпечення
Системи запуску космічних ракет

Морські системи Підводні транспортні засоби 
Перспективний дизайн корпусів засобів водного транспорту

Джерело: розроблено на основі [9].
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організації+донора до організації+реципієнта як коди+

фікованого, так і некодифікованого компонента техно+

логічного знання. В результаті дослідження запропоно+

вано розрізняти чотири основні канали міжнародного

трансферу технологій: передання некодифікованого

знання людини+розробника (через міжнародний ринок

робочої сили), часткове передання некодифікованого

знання організації+розробника (міжнародний ринок

капіталу), передання частково кодифікованого знання

організації+розробника (міжнародний ринок високотех+

нологічних товарів/послуг) та передання кодифікова+

ного знання організації+розробника (міжнародний ри+

нок об'єктів інтелектуальної власності). Жоден з рин+

кових (легітимних) каналів трансферу не забезпечує

передання обох частин технологічного знання (тобто

кодифікованого та не кодифікованого) одночасно з

організації (країни+донора) до країни+реципієнта, якщо

об'єктом трансферу є саме проривна технологія. В ході

подальших досліджень буде приділено увагу процесам

збалансованого використання різних каналів трансфе+

ру технологій задля забезпечення проривного іннова+

ційного розвитку країни+реципієнта.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізаційні процеси та прискорення інтеграції

України до європейського та загальносвітового бізнес+

середовища докорінно змінюють умови функціонуван+

ня вітчизняних підприємств і організацій. Необхідність

працювати у, дійсно, мультикультурному глобальному

середовищі вимагає нових підходів до менеджменту і,

зокрема, до формування корпоративної культури. Не+

розуміння і неврахування усього різноманіття культур,

носіями яких є співробітники, ділові партнери, клієнти,

УДК 658.5
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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ
КРОС6КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
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CORPORATE CULTURE FORMATION ON THE BASIS OF CROSS6CULTURAL MANAGEMENT
CONCEPT

У статті йдеться про вплив крос�культурного менеджменту на корпоративну культуру сучас�
ного підприємства. Глобалізаційні та внутрішньоукраїнські процеси суттєво змінили середо�
вище та умови функціонування вітчизняних підприємств і організацій. Необхідність працювати
у, дійсно, мультикультурному глобальному середовищі вимагає нових підходів до менеджмен�
ту і, зокрема, до формування корпоративної культури. Сьогодні вже сформувались конкретні
передумови, які сприяли актуалізації потреби у крос�культурному менеджменті в українських
компаніях. У статті запропоновано характеристику корпоративної культури, яка базується на
концепції крос�культурного менеджменту; виділено її ключові ознаки. Формування корпора�
тивної культури на основі концепції крос�культурного менеджменту передбачає надання їй оз�
нак "глобальної", такої, що буде об'єднувати співробітників незалежно від їх ціннісних орієн�
тацій та приналежності до тієї чи іншої культури.

The article is about the impact of cross�cultural management at the corporate culture of the modern
company. Global and domestic Ukrainian processes have significantly changed the environment and
operating conditions of local companies and organizations. The need to work in a really multicultural
global environment requires new approaches to management and, in particular, to the corporate
culture formation. The specific conditions that formed the need in a cross�cultural management in
Ukrainian companies have already formed now. The description of a corporate culture that is based
on the concept of cross�cultural management is proposed and its key features are highlighted.
Corporate culture based on the concept of cross�cultural management is the one with the features
of being "global", the one that unites employees regardless of their values and belonging to different
cultures.

Ключові слова: корпоративна культура, культура організації, крос#культурний менеджмент, "глобаль#

на" корпоративна культура.

Key words: corporate culture, organizational culture, cross#cultural management, "global" corporate culture.

може призвести до зниження показників ефективності

діяльності, а у довгостроковій перспективі — до сис+

темних кризових явищ у компанії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти процесу формування і розвитку куль+

тури організації досліджували видатні іноземні та вітчиз+

няні науковці: Д. Денісон, Г. Захарчин, М. Елвессон,

К. Камерон, Р. Куінн, Р. Л'юіс, Ф. Тромпенаарс, О. Хар+
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чишина, Г. Хаєт, Г. Хофстеде, Е. Шейн та інші. Сучасні

проблеми крос+культурного менеджменту розглянуті у

роботах Д. Томаса, Н. Холдена, Г. Прімеш, М. Бруає,

Є. Панченка, Л. Петрашко, В. Куриляк та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження передумов для застосу+

вання концепції крос+культурного менеджменту як підгрун+

тя для формування і розвитку корпоративної культури.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасному глобалізованому світі крос+культурний

менеджмент перестав бути прерогативою виключно

міжнародних компаній, транснаціональних корпорацій.

Ціла низка чинників — відкритість кордонів, доступність

інформації, міграційні процеси, зміна цінностей та сти+

лю життя людей тощо — сприяли формуванню мульти+

культурного бізнес+середовища, яке охоплює, практич+

но, всі країни світу: як розвинені, так і ті, що розвива+

ються. Такі тенденції, зокрема, висвітлені у сучасних

дослідженнях крос+культурного менеджменту [1].

Представниками та носіями різних культур у сучас+

ному бізнесі можуть бути колеги по роботі, ділові парт+

нери, інвестори, власники та топ+менеджери компаній,

закордонні контрагенти і, звичайно, розмаїте коло спо+

живачів, у тому числі — потенційних.

Ігнорування та, тим більше, вияви неповаги до

інших культур можуть призвести до надзвичайно нега+

тивних наслідків. І тут особлива роль

відводиться менеджерам, які мають

швидко адаптуватися до мінливих

умов мультикультурного середовища

[2]. Якщо розглядати це питання у

економічній площині, то наслідками

можуть стати зниження продуктив+

ності праці співробітників, конфлік+

ти, розірвані або неукладені контрак+

ти із контрагентами, погіршення еко+

номічних показників діяльності, фор+

мування негативного корпоративно+

го іміджу тощо.

До основних глибинних причин

виникнення бар'єрів ділових крос+

культурних комунікацій відносять на+

ступні [3]:

— взаємне непорозуміння між

представниками різних культур, яке

знижує продуктивність праці;

— розбіжності у правилах повед+

інки та розумінні ролей (чоловіки —

жінки, старші — молодші тощо);

— різні цінності та переконання;

— стереотипне мислення стосов+

но представників інших культур;

— етноцентризм (уявлення про

норми своєї культури, як загальноп+

рийняті).

На наш погляд, крос+культурний

менеджмент має вирішувати як про+

блеми внутрішньої інтеграції персона+

лу компанії, так і підвищувати ефек+

тивність її взаємодії із зовнішнім се+

редовищем. Тобто сприяти реалізації ключових функцій

корпоративної культури (згідно з класичною теорією Е.

Шейна [4]).

Корпоративна культура — унікальна система цінно+

стей, принципів, норм поведінки, яка визначає всі бізнес+

процеси в організації, і вирізняє її з+поміж інших. Су+

часна наука і практика менеджменту пропонує широкий

набір важелів формування та розвитку культури. За мету

ставиться забезпечення реалізації обраної стратегії та

досягнення балансу інтересів стейкхолдерів організації.

В українських реаліях формування корпоративної

культури на основі концепції крос+культурного менед+

жменту ще відносно недавно, практично, не розгляда+

лося через певну "закритість" вітчизняної економіки.

Втім, незворотні процеси європейської та світової інтег+

рації нашої держави та бізнесу сприяли виникненню

об'єктивної потреби у актуалізації цього питання.

Сьогодні можна виокремити цілу низку передумов

для обгрунтування необхідності врахування крос+куль+

турних чинників у процесі формування корпоративної

культури (рис. 1).

Одним з ключових чинників, що актуалізують потре+

бу у застосуванні концепції крос+культурного менедж+

менту в Україні, є наявність значної кількості трансна+

ціональних корпорацій, які працюють у нашій країні. При

чому частина з них не тільки має представництва, але й

розміщує в Україні виробництво, створюючи робочі

місця та наповнюючи державний бюджет. Так, вже ба+

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передумови для 
застосування 
концепції крос-
культурного 

менеджменту в 
Україні 

Близько 250 тис. 
іноземців 
постійно 

проживають в 
Україні* 

Розвиток 
зовнішньої 
торгівлі 

(експорт-імпорт) 

Збільшення 
прямих 

іноземних 
інвестицій 

майже на 50% за 
5 років** 

Залучення 
українськими 
компаніями 
фінансування 
через вихід на 

IPO

Інтеграція 
України до 

європейського 
та світового 
бізнес-

середовища 

Значна кількість 
працюючих в 
Україні топ-
менеджерів-
іноземців 

Десятки 
міжнародних 
компаній, які 
працюють в 
Україні 

Інтенсифікація 
внутрішньої 
трудової 
міграції в 
Україні 

Рис. 1. Передумови для застосування концепції
крос)культурного менеджменту в Україні

* За даними Державної міграційної служби України.
** Розрахунки автора згідно з даними Державної служби статистики України.
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гато років в Україні успішно функціонують американські

McDonald's, Procter & Gamble, Coca+Cola, PepsiCo, швей+

царська Nestle, британська British American Tobacco,

французька Danone, міжнародні AB InBev, Mondelez

International та багато інших. Привабливим для інозем+

них компаній є і вітчизняний фінансовий, сектор, зок+

рема, представлений такими брендами, як австрійська

Raiffeisen Bank International AG, італійська UniCredit

Group, французька BNP Paribas, польський KredoBank

(Bank Polski) тощо. Успішно працюють на українському

ринку німецькі торгівельні мережі REWE Group (мере+

жа супермаркетів "Billa") та Metro Group. Характерною

для кожного з цих підприємств є проблема адаптації

корпоративної культури материнської компанії до спе+

цифіки української ментальності та бізнес+культури.

З огляду на послідовну євроінтеграцію України,

кількість іноземних компаній, які виходять на вітчизня+

ний ринок, має зростати. Водночас динаміка курсу

гривні робить розміщення виробництва у нашій країні

(у тому числі, для реекспорту) надзвичайно привабли+

вим. І це — одна з можливостей для виходу з кризи для

нашої економіки.

Вихід на нові ринки завжди супроводжується потре+

бою у адаптації до нового культурного середовища. Як

правило, протягом перших декількох

років топ+менеджмент представництв

або філій іноземних компаній в Україні

складається з іноземців, які мають сфор+

мувати корпоративну культуру, яка інтег+

рує ключові корпоративні цінності мате+

ринської компанії зі специфікою націо+

нального менталітету країни фактичного функціонуван+

ня. Гармонійне поєднання і узгодження норм і цінностей

різних культур сприятиме налагодженню ефективних

бізнес+процесів та успіху у довгостроковій перспективі.

Ігнорування культурних аспектів може швидко призвес+

ти до непорозумінь, конфліктів, зниження мотивації і

продуктивності праці та інших негативних наслідків.

На наш погляд, наявність представників різних на+

ціональностей всередині однієї компанії вже не є обо+

в'язковою вимогою для застосування концепції крос+

культурного менеджменту. Процеси глобалізації сфор+

мували умови, коли будь+який з контрагентів може вия+

витись носієм іншої культури з принципово відмінними

цінностями і принципами. Велика кількість вітчизняних

компаній активно працюють із контрагентами з інших

країн, отже мають бути готовими до взаємодії із зовсім

іншими культурами. Через те менеджери та інші співро+

бітники мають володіти компетенціями, необхідними

для роботи у мультикультурному середовищі. Динамі+

ка зовнішньоекономічної діяльності українських ком+

паній підтверджує важливість оволодіння такими ком+

петенціями вітчизняними працівниками (табл. 1).

Крім експортно+імпортних операцій, зовнішні рин+

ки є надзвичайно привабливими для кращих українсь+

 

 

 

Ознаки корпоративної культури, яка 
базується на концепції крос-культурного 

менеджменту 

Повага та толерантність до різних культур 

Допомога внутрішній адаптації співробітників 

Сприяння зовнішній адаптації організації 

Рівне ставлення до працівників різних національностей 

Менеджери з досвідом роботи у мультикультурному середовищі 

Відкритість, готовність до роботи на глобальних ринках 

Мобільність, динамізм, інноваційність 

Корпоративна соціальна відповідальність 

Наголос на позитив, який приносить культурне різноманіття 

Гнучка та ефективна мовна та комунікаційна політика 

Спрямованість на результат 

Орієнтація на формування команди 

Дотримання корпоративної етики 

Рис. 2. Ознаки корпоративної культури, яка базується на концепції крос)культурного
менеджменту

Таблиця 1. Динаміка зовнішньої торгівлі (товарами) України*

*За даними Державної служби статистики України [5].

Стаття Рік
2010 2011 2012 2013 2014

Експорт, млн дол. США 51405,2 68394,2 68830,4 63320,7 53913,5
Імпорт, млн дол. США 60742,2 82608,2 84717,6 76986,8 54381,8
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ких підприємств у якості пошуку джерел фінансування.

Так, низка провідних вітчизняних компаній розмістила

свої цінні папери на європейських фондових біржах.

Зокрема акції деяких компанії торгуються на Лон+

донській (наприклад, "Миронівський хлібопродукт") [6]

та Варшавській (наприклад, "Кернел", "Агротон")

біржах [7]. Зауважимо, що в процесі аналізу потенцій+

ного об'єкту для інвестування передбачається не тільки

дослідження фінансового стану компанії, але й інших

складових її конкурентоспроможності та перспектив+

ності, до яких відносять і корпоративну культуру та

бренд, загалом.

Втім, не лише зовнішньоекономічна діяльність є

підставою для надання корпоративній культурі ознак

"глобальної", адаптованої до мультикультурного сере+

довища. Сьогодні в Україні офіційно проживає близь+

ко чверті мільйона іноземців [8], багато з яких працю+

ють у нашій країні, а, водночас, всі вони є клієнтами

багатьох українських підприємств і організацій.

Важливим чинником виникнення потреби у крос+

культурному менеджменті в Україні є інтенсифікація про+

цесів внутрішньої трудової міграції. Традиційно найбільш

привабливими для кваліфікованих спеціалістів містами є

Київ та великі обласні центри. Але ситуація суттєво зміни+

лась з огляду на трагічні події в нашій країні. Зрозумі+

лою є надзвичайна інтенсифікація внутрішньої міграції і

трудової, зокрема. Ці обставини вимагають від керівниц+

тва підприємств і організацій максимально уважно ста+

витись до питань крос+культурного менеджменту у про+

цесі формування корпоративної культури.

Формування корпоративної культури на основі кон+

цепції крос+культурного менеджменту передбачає надан+

ня їй ознак "глобальної" (рис. 2), такої, що буде об'єдну+

вати співробітників незалежно від їх ціннісних орієнтацій.

У процесі взаємодії культурне різноманіття має не ство+

рювати бар'єри, а збагачувати роботу, сприяти пошуку

інноваційних ідей, нових, нестандартних підходів.

Корпоративна культура, яка базується на концепції

крос+культурного менеджменту, має поєднувати такі

фундаментальні цінності, як повага та толерантність до

різних культур; рівне ставлення до працівників різних

національностей; дотримання принципів корпоративної

етики та корпоративної соціальної відповідальності,

гнучка й ефективна мовна політика тощо із спрямова+

ністю на результат, який може принести культурне

різноманіття: сприяння внутрішній інтеграції працівників

та зовнішній адаптації організації; відкритість; орієнто+

ваність на роботу на глобальних ринках; готовність до

змін, динамізм, інноваційність; залучення менеджерів

із досвідом роботи у мультикультурному середовищі.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Нові реалії, до яких мають швидко адаптуватись

українські компанії, поставили підвищені вимоги до

організації всіх бізнес+процесів. Фундаментом, що ви+

значає ключові принципи та норми діяльності, є корпо+

ративна культура. Ставши частиною глобального світу,

вітчизняні підприємства і організації мають привести

процес формування і розвитку корпоративної культури

у відповідність до кращих світових зразків, зберігши при

цьому власну унікальність. Формування корпоративної

культури на основі концепції крос+культурного менед+

жменту дає можливість успішно функціонувати в умо+

вах посилення процесів глобалізації, а також — євро+

пейської інтеграції України.

У планах подальших досліджень важливим питан+

ням залишається економічна оцінка ефективності управ+

лінських дій стосовно формування і розвитку корпора+

тивної культури.
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ВСТУП
Фінансове забезпечення конкурентоспроможності стра+

тегічно важливих галузей економіки України в умовах заго+

стрення зовнішніх та внутрішніх загроз є одним з необхід+

них чинників стабілізації соціально+економічного розвитку

країни. Досягнення окреслених цілей об'єктивно зумовлює

активізацію механізмів партнерської взаємодії, держави,

міжнародних організацій, приватного сектора, у тому числі

транснаціональних компаній. Визнаною в світі успішною

формою такої взаємодії, що відповідає економічним інте+

ресам учасників та синергетично поєднує їх потенціали є

публічно+приватне партнерство. Разом із тим, в Україні низь+

кий рівень інвестиційної, фінансової та ділової активності

приватного сектору, недостатній рівень довіри влади та

бізнесу, недосконалість сучасного інституційного, норматив+

но+правового та методичного забезпечення реалізації про+

ектів публічно+приватного партнерства, стримує розвиток

таких проектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження теоретико+методологічних та практичних

положень організації та фінансування механізмів публічно+
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У статті проведено аналіз зарубіжного та українського досвіду фінансування та організації
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В.Г. Варнавського, О.М. Вінника, В.М. Гейця, Р.С. Грінбер+

га, В.В. Гуменюка, О.М. Гуриненко, М.А. Дерябіної, А. Зельд+

нера, Т.І. Єфименко, І.В. Запатріної, І.В. Іголкіна, В.В. Іван+

тера, М.В. Клінової, І .І .  Смотрицької, К.В. Павлюк,

О.В. Мартякової, Є.Л. Черевикова та інших дослідників.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження провідного досвіду фінан+

сування та організації проектів публічно+приватного парт+

нерства в країнах ЄС та в світі в цілому у різних секторах

економіки, визначення проблем та прогалин української

практики реалізації таких проектів, а також розробка на+

прямів удосконалення організаційно+економічних засад

реалізації проектів публічно+приватного партнерства в Ук+

раїні.

РЕЗУЛЬТАТИ
За останні декілька десятиліть механізми публічно+при+

ватного партнерства (ППП) стають вагомою складовою прак+

тики функціонування ринкової економіки. Це підтверджуєть+
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ся досвідом як розвинених країн, так і країн, що розвива+

ються, які активно впроваджують механізми публічно+при+

ватного партнерства в різних секторах економіки та соціаль+

ної сфери. З одного боку, публічно+приватне партнерство

дозволяє імплементувати бізнес+моделі до функціонуван+

ня галузей традиційно державного сектора економіки, а з

іншого — запропонувати вирішення найбільш гострих про+

блем суспільних проблем.

Аналіз світового досвіду інвестування в інфраструктурні

проекти за даними Світового банку, дозволяє зазначити, що

за період з 1990 по 2013 роки найбільшу питому вагу в за+

гальному обсязі інвестицій в інфраструктурні проекти ма+

ють проекти реалізовані у сфері комунікацій та енергетичній

сфері (рис. 1). Такі проекти в більшій мірі відповідають оз+

накам та властивостям проектів публічно+приватного парт+

нерства.

Дослідження світового досвіду реалізації інвестування

на засадах публічно+приватного партнерства показує, що

економічна політика і практика партнерства держави та при+

ватного сектора формуються в контексті основних положень

теорії змішаної економіки [3]. Як зазначає Клінова М., ство+

рюючи та заохочуючи розвиток механізмів конструктивної

партнерської економічної взаємодії, держава поповнює ар+

сенал ефективних методів господарювання, перекладаючи

функції управління на приватний сектор, який, в свою чер+

гу, користуючись державними активами та гарантіями, при+

вносить у виробництво організаційний досвід, знання, інно+

вації, вкладає інвестиції, мінімізує ризики підприємницької

діяльності [3].

Сьогодні найбільша кількість проектів публічно+приват+

ного партнерства реалізується у сфері енергетики. Загаль+

на кількість таких проектів, впроваджених за період 1990—

2013 роки, в енергетичній галузі становить 2890, із загаль+

ним обсягом інвестицій 767179 млн дол. США, які реалізо+

вані у 111 країнах світу. Навіть у період світової фінансової

кризи було призупинено реалізацію незначну частку ППП

проектів у сфері енергетики. В галузях житлово+комуналь+

ного господарства, зокрема, в секторі водопостачання та

водовідведення було реалізовано за період 1990—2013

роки 847 проектів публічно+приватного партнерства із за+

гальним обсягом інвестицій 74545 млн дол. США у 86 краї+

нах світу. Для реалізації ППП проектів у цій сфері найчасті+

ше використовувалась концесійна модель договору, пито+

ма вага яких у загальній кількості договорів становить

41,2 %, тоді як контракти зовнішнього управління та кон+

тракти оренди — 15,2% [6].

За період 1990—2013 роки у сфері транспорту було

впроваджено 1553 проекти на загальну суму інвестицій

408558 млн дол. США у 88 країнах. Концесійна модель до+

говору найчастіше використовувалась також і у сфері транс+

Рис. 1. Світова динаміка фінансування проектів публічно)приватного
партнерства за секторами економіки у 1990—2013 рр.

Джерело: сформовано автором на основі [6].

Таблиця 1. Країни із найбільшою кількістю проектів та обсягом інвестицій
у публічно)приватні партнерства за 1990—2013 рр.

Джерело: [6].
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порту, питома вага яких у загальній кількості договорів ста+

новить 58,1%, із обсягом інвестицій — 57,7 % від загаль+

ного фінансування проектів ППП у сфері транспортної

інфраструктури [6].

За даними Світового Банку [6], серед країн з найбільшою

кількістю реалізованих проектів публічно+приватного парт+

нерства в інфраструктурних галузях лідером є Китай, де впро+

ваджено — 1151 проект, а найбільший обсяг інвестицій в

інфраструктурні проекти ППП вкладено Бразилією (табл. 1).

На жаль, база даних Світового банку щодо інфра+

структурних проектів реалізованих на засадах публічно+при+

ватного партнерства включає інформацію тільки з країн з

перехідною економікою та країн, які розвиваються. Країни

з високим рівнем розвитком економіки мають дещо інші

особливості механізмів інвестування у проекти ППП. Так,

країни ЄС є лідером на ринку публічно+приватного партнер+

ства в світі. Проведений аналіз реалізації проектів публіч+

но+приватного партнерства у країнах з перехідною еконо+

мікою та країнах ЄС, дозволяє зробити висновок про існу+

вання сталої тенденції до зростання кількості проектів та об+

сягів залучених інвестицій в них. Серед розвинутих країн на

ринку ППП проектів лідером є Великобританія, серед країн,

що розвиваються — Китай. Найбільш привабливими галу+

зями для реалізації ППП проектів у розвинутих країнах є

транспортна галузь та сфера публічних послуг, а саме: ос+

віта та охорони здоров'я. В країнах, що розвиваються, най+

більшу питому вагу мають проекти публічно+приватного

партнерства у сфері енергетики та комунікацій.

Серед країн ЄС існують значні відмінності в побудові

національних регуляторних правил та формуванні практич+

ного досвіду реалізації проектів публічно+приватного парт+

нерства. Домінування окремих моделей публічно+приватно+

го партнерства настільки ж різні, як і національні законо+

давства країн ЄС, що регулюють їх роботу. Суттєвою

відмінністю європейського ринку ППП проектів є поділ відпо+

відно до сформованою практикою економічного механізму

господарювання на публічно+приватні партнерства контрак+

тної природи — партнерство держави та приватного секторів

виключно на базі контрактних угод, та публічно+приватні

партнерства інституційного типу зі змішаним капіталом [3].

В країнах ЄС в докризовий період до 2008 року спосте+

рігався досить інтенсивний розвиток ППП проектів. Проте,

криза 2008—2009 років та рецесія, що відбулася після кри+

зи, призвели до зменшення ВВП країн ЄС при одночасному

зростанні частки ВВП, яка перерозподіляється через дер+

жавні бюджети країни [3]. У 2012—2013 роках відбулося

деяке пожвавлення на ринку ППП проектів, однак, ринок так

і не досягнув до кризового рівня розвитку ППП 2005—2007

років за показниками вартості та кількості проектів. У 2013

році сукупна вартість угод ППП склала 16,3 млрд євро, що

на 27% більше, ніж у 2012 році [6].

У 2013 році завершено реалізацію шести найбіль+

ших проектів ППП, серед них:  1)  Автомагістраль

BreBeMi (2,3 млрд євро) в Італії; 2) Проект на залізниці

Thameslink (1,9 млрд євро) у Великобританії; 3) Про+

ект Східної кільцевої дороги в Мілані (1,8 млрд євро) в

Італії; 4) Проект "Фаза 1 дороги Гебзе+Ізмір" (1,1 млрд

євро) в Туреччині; 5) Проект "Автомагістраль А /A6

Шипхол+Амстердам+Алмере" (1 млрд євро) в Нідерлан+

дах; 6) Проект відновлення "Королівської Ліверпульсь+

кої лікарні" (509 млн євро) у Великобританії. У всіх опи+

саних вище шести проектах публічно+приватного парт+

нерства держава компенсує витрати приватному секто+

ру за механізмом "плата за доступність" (з англ.:

availability payments), розмір якої залежить від попиту

на послуги та (або) трафіку на дорогах [7].

Галузева диференціація проектів публічно+приватного

партнерства в країнах ЄС має відмінності від проектів, реа+

лізованих у країнах з перехідною економікою та країнах,

що розвиваються. Так, найбільший рівень фінансування про+

ектів публічно+приватного партнерства транспортної галузі

країн ЄС, загальним обсягом 9,6 млрд євро, що складає

більше половини загального обсягу ринку. Крім того, п'ять

з шести великих проектів завершених у 2013 році були в

транспортному секторі. У сфері екосистменого управління

та охорони навколишнього природного середовища у 2013

році реалізовувалось 13 проектів публічно+приватного парт+

нерства, загальним обсягом фінансування 2,3 млрд євро,

більшість з яких впроваджено у Великій Британії (10 про+

ектів у 2013 році) [7].

Таблиця 2. Фінансування інфраструктурних проектів на засадах ППП найбільшими
компаніями)інвесторами у 1990—2013 рр. (млн дол. США)

Джерело: [6].
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Охорона здоров'я є одним з найбільш привабливих сек+

торів соціальної сфери для реалізації проектів публічно+

приватного партнерства, які мають найвищу ефективність

та темпи зростання у вартісному вимірі [5]. Так, тільки у 2013

році сукупна вартість таких проектів склала 1,5 млрд євро

(382 млн євро у 2012 році) [7].

Великобританія залишається найбільшим ринком про+

ектів публічно+приватного партнерства в Європі, як за по+

казниками фінансування, так і за кількістю реалізованих

проектів. У цій країні у 2013 році реалізується 31 проект (по+

рівняно з 26 у 2012 році) із загальним обсягом інвестицій

близько 6 млрд євро (5,6 млрд євро в 2012 році). За рівнем

вкладених інвестицій Італія була другим за величиною рин+

ком проектів публічно+приватного партнерства у 2013 році,

загальна вартість яких становила 4,4 млрд євро. Разом з тим,

у 2013 році на ринку проектів ППП в ЄС відбулося зростан+

ня ролі інституціональних інвесторів (зокрема, страхових

компаній, пенсійних фондів) [7].

У сучасних умовах економічного розвитку значна час+

тина ТНК приймає участь в реалізації публічно+приватних

партнерств як глобальних, так національних, що реалізовані

у сфері виробництва, інфраструктури та соціальної сфери,

що підвищує конкурентоспроможність національних еко+

номік приймаючих країн (табл. 2).

Зокрема ТНК, яка реалізувала найбільшу кількість

інфраструктурних проектів, а саме: 111 проектів за 1990—

2013 роки, — "ГДФ+Суэц". Переважна більшість з цих про+

ектів 56 проектів реалізовані у сфері водопостачання та во+

довідведення, а 53 — у сфері енергетики, 2 — у сфері транс+

порту. Транснаціональна компанія "ГДФ+Суэц" (країна по+

ходження Франція) функціонує у сфері газопостачання,

комунального господарства та входить до 20 найбільших

ТНК світу за обсягом іноземних інвестицій (17 ранг). Загаль+

ний обсяг активів "ГДФ+Суэц" становив у 2013 році 219759

млн дол. США [9], у тому числі іноземних 121402 млн дол.

США. Кількість найнятих працівників становила 147 199 осіб,

з яких 147 199 осіб. Індекс транс націоналізації компанії ста+

новить 55,2%.

Досвід "ГДФ+Суэц" свідчить про успішну практичну ре+

алізацію інвестування в інфраструктурні проекти на заса+

дах ППП у більшості регіонів світу, у тому числі АТР (11109

млн дол. США) , Європі та Центральній Азії (218 млн дол.

США), Латинській Америці (23465 млн дол. США), Близь+

кому Сході (3409 млн дол. США), та Африці (1327 млн дол.

США). Загальна вартість інвестицій в інфраструктурні про+

екти на засадах ППП становила 41491 млн дол. США [6].

Внесок інвестицій та реалізація проектів дозволила отри+

мати позитивні ефекти для приймаючих країн з позицій

підвищення ефективності функціонування як окремих галу+

зей, так і конкурентоспроможності національних економік

в цілому.

Організаційно+економічний механізм публічно+приват+

ного партнерства дозволяє узгоджувати інтереси сторін,

виходячи з функціональної специфіки, місії та задач існу+

вання кожного партнера, з одночасним визначенням додат+

кових можливостей міжнародним бізнес+структурам для

отримання прибутку, а державі — для виконання його тра+

диційних завдань.

Господарськими відносинами публічно+приватного

партнерства є відносини між публічними та приватними парт+

нерами, що склалися навколо господарської діяльності ре+

алізації проекту. Іншими словами, господарські відносини в

рамках проекту публічно+приватного партнерства виникають

у процесі організації та здійснення господарської діяльності

між публічними партнерами як на державному, так і на місце+

вому та регіональному рівні та приватними партнерами, а

також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин

з метою виконання однієї або кількох таких функцій: про+

ектування; фінансування; будівництво; відновлення (рекон+

струкція, модернізація); експлуатація; пошук; обслуговуван+

ня, а також інших функцій, пов'язаних з виконанням дого+

ворів, укладених у рамках державно+приватного партнер+

ства [1]. В Україні базові засади впровадження та реалізації

цих проектів закладені у Концепції розвитку державно+при+

ватного партнерства в Україні на 2013—2018 роки [4]. Особ+

ливості господарських відносин при реалізації проектів дер+

жавно+приватного партнерства врегульовано у положеннях

Господарського кодексу України, Цивільного кодексу Ук+

раїни, Закону України "Про державно+приватне партнер+

ство" та рядом інших нормативно+правових актах. Зокре+

ма, у ст. 5 ЗУ передбачено, що у межах здійснення держав+

но+приватного партнерства можуть укладатися договори

про: концесію;спільну діяльність; інші договори [1].

Господарські та публічно+правові умови договорів, що

укладаються в рамках здійснення публічно+приватного парт+

нерства, мають відповідати вимогам, встановленим закона+

ми України: Закон України "Про концесії", Закон України

"Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобіль+

них доріг", Закон України "Про фінансовий лізинг", Закон

України "Про оренду державного та комунального майна",

Закон України "Про особливості передачі в оренду чи кон+

цесію об'єктів централізованого водо +, теплопостачання і

водовідведення, що перебувають у комунальній власності",

Закон України "Про особливості передачі в оренду чи кон+

цесію об'єктів паливно+енергетичного комплексу, що пере+

бувають у державній власності", Закон України "Про вне+

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо

здійснення спільної діяльності", Закон України "Про орен+

ду землі", Закон України "Про управління об'єктами дер+

жавної власності".

За останні двадцять років Україна була активним реци+

пієнтом іноземних інвестицій, які вкладалися в тому числі і

в інфраструктурні проекти на засадах публічно+приватного

партнерства.

Динаміка інвестицій в цілому, що були вкладені в про+

екти публічно+приватного партнерства за 1992—2013 роки

в Україні розкрита у таблиці 3. За даними Світового Банку

загальна кількість проектів, що була реалізована за цей пе+

ріод склала 58, а сукупний обсяг інвестицій становив 14 346

млн дол. Найбільша кількість угод за проектами була укла+

дена у 2012 році, що становить 16 проектів на загальну суму

інвестицій 1164 млн дол. США та у 2001 році, 9 угод за про+

ектами на загальну суму 415 млн дол. США [8].

Активність реалізації таких проектів за 1992—2013 роки

відбувалося найбільш високими темпами у сфері енергети+

ки, де було реалізовано 41 проект із сукупною сумою фінан+

сування 2299 млн дол. США, у тому числі 30 проектів у сфері

електроенергетики та 11 у сфері постачання природного

газу [2]. Однак інвестиції найбільш активно надходили до

телекомунікаційного сектору економіки, обсяг яких стано+

вив 11714 млн дол. США, де було реалізовано за 1992—

2013 роки в цілому 14 проектів. Галузевий аналіз реалізації

проектів на засадах ППП у сфері інфраструктури в Україні

дозволяє зробити висновок, що найменш привабливими для

інвестицій були сфери ЖКГ та транспорту, у яких було за

весь досліджуваний період реалізовано 2 та 1 проекти відпо+

відно. Проте, за визначенням експертів [2] саме ці галузі

мають найбільші потреби в реалізації інвестицій на засадах

ППП та, як свідчить провідний європейський досвід сфера

транспорту є сферою з найбільшою кількістю реалізованих

проектів.

Оцінка динаміки та галузевої диференціації інвестуван+

ня в інфраструктурні проекти на засадах публічно+приват+

ного партнерства доводить наявність суттєвого відставання

розвитку ринку ППП проектів в Україні від європейських та

світових ринків. Такий стан речей обумовлений переважно

неготовністю інституційного та бізнес середовища до акти+

візації реалізації таких проектів. Зокрема практика функці+
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онування публічно+приватного партнерства в ЄС дозволяє

визначити концесійну модель договору, як найбільш пріо+

ритетну для застосування. Однак в Україні такі моделі до+

говорів впроваджуються в невеликій кількості проектів.

Необхідність подолання таких розбіжностей та

відсутність укладених договорів про державно+приватне

партнерство в Україні потребує удосконалення норматив+

но+правового забезпечення, а також формування ефектив+

ної інституційної інфраструктури їх реалізації. З цих позицій,

на наш погляд, доцільним є прийняття наступних організац+

ійно+економічних заходів, спрямованих на удосконалення

реалізації господарських та публічно+управлінських відно+

син проектів публічно+приватного партнерства, зокрема:

— потребують узгодження та нормативно+правового

врегулювання положення актів законодавства, що визнача+

ють сфери застосування проектів публічно+приватного парт+

нерства таких, як Закон України "Про державно+приватне

партнерство", Концепції розвитку державно+приватного

партнерства в Україні на 2013—2018 роки та ін.;

— запропоновано додати до форм договорів реалізації

проектів публічно+приватного партнерства такі, як: "контрак+

ти життєвого циклу", "контракти з фінансовим лідерством"

та аутсорсинг, що успішно зарекомендували себе в за+

рубіжній практиці;

— з метою стимулювання розвитку проектів публічно+

приватного партнерства в Україні доцільно встановити

щільний взаємозв'язок цілей та задач проектів з макроеко+

номічними та соціально+економічними потребами країни в

цілому, її областей та адміністративно+територіальних оди+

ниць (ключові показники ефективності проекту повинні бути

приведені у відповідність до показників затверджених у нор+

мативних документах державного, регіонального та місце+

вого рівня);

— окрім декомпозицій цілей соціально+економічного

розвитку до задач окремого проекту публічно+приватного

партнерства, повинні бути внесені вимоги до усіх фаз жит+

тєвого циклу проекту. Такий підхід з урахуванням "факто+

ру часу" дозволить, з одного боку, чіткіше визначати не+

обхідні результати на кожному з етапів реалізації проекту

ППП, з іншого — допомогти узгодити показники, які є зна+

чущими для різних партнерів, а також різних етапів проек+

ту;

Сектор 
економіки 
 
 
 
Рік 

Енергетика Зв'язок Транспорт Водопостачання та 
водовідведення В цілому 

Кількість 
проектів, 

од 

Обсяг 
інвестицій, 
млн дол. 
США 

Кількість 
проектів, 

од 

Обсяг 
інвестицій, 
млн дол. 
США 

Кількість 
проектів, 

од 

Обсяг 
інвестицій, 
млн дол. 
США 

Кіль-
ість 

проект
ів, од 

Обсяг 
інвести-
цій, млн 
дол. 
США 

Кількість 
проектів, 

од 

Обсяг 
інвестицій, 
млн дол. 
США 

1992 - - 1 11 - - - - 1 11 
1993 - - 1 72 - - - - 1 72
1994 - - - 10 - - - - - 10 
1995 - - - 18 - - - - - 18 
1996 - - 3 317 - - - - 3 317 
1997 - - 2 187 - - - - 2 187 
1998 6 - 1 331 - - - - 7 331 
1999 - - - 242 - - - - - 242 
2000 - - 1 206 - - - - 1 206
2001 6 160 3 255 - - - - 9 415 
2002 1 20 - 186 - - - - 1 206 
2003 - - - 370 - - 1 - 1 370 
2004 - - - 738 - - - - - 738 
2005 - - - 1407 - - - 100 - 1507
2006 1 4 1 865 - - - - 2 869 
2007 1 83 - 1346 - - - - 1 1429 
2008 1 100 - 1364 - - 1 102 2 1566
2009 - 121 - 934 1 130 - - 1 1,185 
2010 4 89 - 413 - - - - 4 501 
2011 5 998 1 1819 - - - - 6 2816 
2012 16 725 - 440 - - - - 16 1164 
2013 - - - 185 - - - - - 185 
В цілому 41 2299 14 11714 1 130 2 202 58 14346

Таблиця 3. Динаміка фінансування проектів на засадах ППП в Україні
за секторами економіки у 1992—2013 рр.

Джерело: [8].

Типи 
проектів 

 
 
Сектори 
економіки 

Концесія Відчуження Стартап-проекти Оренда Усього за типами 
проектів 

Кіль-
кість 

проектів, 
од 

Обсяг 
інвестицій, 
млн дол. 
США 

Кіль-
кість 
проекті
в, од 

Обсяг 
інвестицій, 
млн дол. 
США 

Кількість 
проектів, 

од 

Обсяг 
інвестицій, 
млн дол. 
США 

Кількість 
проектів, 

од 

Обсяг 
інвестицій, 
млн дол. 
США 

Кіль-
кість 

проектів, 
од 

Обсяг 
інвестицій, 
млн дол. 
США 

Енергетика - - 31 1057 10 1243 - - 41 2299 
Зв'язок - - 2 1572 12 10142 - - 14 11714
Транспорт - - - - 1 130 - - 1 130
Водопровідно-
каналізаційне 
господарство 

1 102 - - - - 1 100 2 202

Усього 1 102 33 2629 23 11515 1 100 58 14346

Таблиця 4. Розподіл інвестування в проекти на засадах ППП в Україні
за типами проектів у 1992—2013 рр.

Джерело: [2].
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— враховуючи тривалий термін реалізації проектів, до+

говір про публічно+приватне партнерства повинен бути дос+

татньо гнучким, що б забезпечити адаптацію задач та клю+

чових показників ефективності до мінливих умов зовнішнь+

ого середовища при збереженні рівня якості;

— розробку та впровадження органами місцевого са+

моврядування, за погодженням з Міністерством економіки

і торгівлі стандартизованої методики визначення готовності

інституційного середовища до впровадження проектів пуб+

лічно+приватного партнерства у різних сферах економіки та

соціальної сфери;

— потребує внесення змін до ст. 2 Закону України "Про

державно+приватне партнерство" щодо конкретизації відпо+

відальності публічних та приватних сторін за результати ре+

алізації проекту, а також закріплення принципів системи

розподілу прибутку між партнерами проекту;

— формування законодавчого підгрунтя можливості

транспарентної передачі майна за договорами державно+

приватного партнерства, а також майбутніх прав та сукуп+

ності прав, що виникають при реалізації таких проектів;

— обгрунтовано доцільність створення публічними орга+

нами влади на регіональному та місцевому рівні при реалі+

зації проектів публічно+приватного партнерства в Україні

відповідні моніторингові групи: групи моніторингу за проек+

тами публічно+приватного партнерства на рівні менеджерів

проекту; групи аналізу ефективності роботи публічно+приват+

ного партнерства на рівні публічного партнера на базовому

рівні (сільська, селищна та міська рада), районному рівні (рай+

онні ради та їх виконавчі органи); регіональному рівні обласні

ради та їх виконавчі органи, територіальні органи централь+

них органів виконавчої влади) та внесення змін до розділу ІІІ

Закону України "Про державно+приватне партнерство";

— розробки та впровадження механізм та спеціа+

лізовані програми підготовки та перепідготовки профе+

сійних кадрів для реалізації проектів публічно+приватного

партнерства на регіональному та місцевому рівнях за погод+

женням із галузевими міністерствами, а також із Міністер+

ством освіти та науки України.

ВИСНОВКИ
Інститут публічно+приватного партнерства у багатьох

країнах світу отримує все більше поширення як ефективний

організаційно+економічний інструмент розвитку різних га+

лузей економіки та соціальної сфери. Світова практика по+

казує, що механізм публічно+приватного партнерства є од+

ним з альтернативних інструментів забезпечення необхід+

ної фінансової бази для модернізації як національної еко+

номіки в цілому, так і окремих її галузей, зокрема в умовах

обмеженості державних фінансових ресурсів. Оцінка успі+

шного досвіду фінансування та реалізації проектів публіч+

но+приватного партнерства як країн ЄС, так і країн, що роз+

виваються дозволяє зробити висновок, що за умови фор+

мування комплексу інституційних та нормативно+правових

передумов Україна може сформувати потенціал для підви+

щення ефективності взаємовигідного співробітництва дер+

жави та приватного сектора на різних ієрархічних рівнях та

в секторах господарського механізму національної еконо+

міки, підвищення якості публічних послуг, прискорення мо+

дернізації виробничої, транспортної та соціальної інфраст+

руктури, необхідної для диверсифікації економіки в кон+

тексті активізації євроінтеграційних прагнень України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливості бухгалтерського обліку В'єтнаму,

відмінності національних стандартів від Міжнародних

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), можливість

подальшого реформування бухгалтерської практики

відповідно до потреб користувачів фінансової інфор+

мації, можливість застосування МСФЗ чи конвергенції

стандартів на сьогодні залишаються малодосліджени+

ми у науковій літературі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На жаль, проблеми дослідження бухгалтерського

обліку В'єтнаму не достатньо досліджено вітчизняними

вченими. Серед зарубіжних вчених варто звернути ува+

гу на дослідження присвячені впливу зарубіжних країн

на формування облікової системи В'єтнаму Роберта Х.С.

Сарікас, Ву Дінь Хіен, і Арсен М. Дятей [8]. Під Ван Ма

та Лі Хоанг Фук [11] досліджували подібність в'єтнамсь+

ких облікових стандартів до МСФЗ. Ренаулт Мішлін,

Конг Фуонг Нгуен, Нгу Хань Син [6] аналізували сучас+

ну систему бухгалтерського обліку у В'єтнамі.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою даної роботи є вивчення сучасного стану

бухгалтерської практики у В'єтнамі та здійснення ана+

лізу відмінностей в'єтнамських облікових стандартів та

МСФЗ.

УДК 657
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к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,
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МОЖЛИВІСТЬ НАБЛИЖЕННЯ В'ЄТНАМСЬКИХ
СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДО МСФЗ

Z. Mokrynska,
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THE POSSIBILITY OF APPROACHING VIETNAMESE ACCOUNTING STANDARDS WITH IFRS

Стаття присвячена вивченню особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання фінан�
сової звітності у В'єтнамі. Наведено фактори, що вплинули на формування сучасної облікової прак�
тики. Здійснено аналіз етапів створення системи в'єтнамських стандартів бухгалтерського обліку.
Проаналізовано основні відмінності між національними обліковими стандартами В'єтнаму та Міжна�
родними стандартами фінансової звітності. Постає проблема державного реформування бухгал�
терського обліку у В'єтнамі для забезпечення міжнародного рівня облікової практики.

The article is devoted to the study of features of accounting and financial reporting in Vietnam. These
factors that influenced the formation of modern accounting practice accounting. The analysis of the
stages of creating a system of Vietnamese accounting standards. The basic differences between national
accounting standards of Vietnam and International Financial Reporting Standards. There is a problem of
public accounting reform in Vietnam to provide international standard accounting practice.

Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, Міжнародні стандарти фінансової звітності,

в'єтнамські стандарти обліку, конвергенція.

Key words: accounting, financial reporting, International Financial Reporting Standards (IFRS), Vietnamese
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний стан і особливості тієї чи іншої системи

обліку зазвичай визначає історичний розвиток краї+

ни. Тому розглянемо детальніше передумови форму+

вання сучасної облікової системи В'єтнаму. Історич+

но формування та розвиток бухгалтерського обліку

у В'єтнамі залежить від бухгалтерського обліку країн,

які протягом багатьох років, сформували військові,

соціальні чи торговельні зв'язки з В'єтнамом. У пері+

од з 1960—1969 рр. система в'єтнамського обліку

була під сильним впливом Китаю. Згодом протягом

1969—1989 рр. Радянський Союз відіграв роль ката+

лізатора, а з 1989—1995 рр. Франція і Сполучені Шта+

ти Америки. Однак наближення в'єтнамського обліку

до міжнародної практики розпочалося у 1990+х р. У

1995—1998 рр. реалізовано Проект Європейського

Союзу (EUROTAP+VIET — European Union Technical

Assistance Program — Vietnam). В результаті прове+

дених семінарів в'єтнамські студенти отримали

всебічні знання з бухгалтерського обліку за вимога+

ми МСФЗ. В'єтнамська асоціація бухгалтерів приєдна+

лася до Міжнародної федерації бухгалтерів ставши

повноцінним учасником міжнародної бухгалтерської

спільноти [3, c. 9—12].

Реформування бухгалтерського обліку розпочалося

у 1988 р. з прийняттям Постанови про бухгалтерський

облік і статистику, що регулювала діяльність всіх суб'єктів

підприємництва змушуючи застосовувати стандарти об+
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ліку та статистики, розроблені Міністерством фінансів

В'єтнаму та Головним управлінням статистики. А у 1995

р. було опубліковано єдиний план рахунків. Починаючи

з 31 грудня 2001 р. Міністерство фінансів розпочало

опублікування перших чотирьох стандартів бухгал+

терського обліку, з розрахунком, що кожен раз, коли

новий стандарт буде опублікований, єдина система

обліку змінюватиметься послідовно таким чином, щоб

уникнути непорозумінь. У 2003 р. в'єтнамським уря+

дом було замінено Постанову про бухгалтерський

облік і статистику на Закон про бухгалтерський облік,

в якому визначено основні принципи сучасного

в'єтнамського обліку. Зокрема сказано про не+

обхідність надання надійної економічної інформації;

визначено Міністерство фінансів як орган, який відпо+

відає за створення стандартів бухгалтерського обліку

та їх моніторинг; основні принципи організації бухгал+

терського обліку; поділ між фінансовим та управлі+

нським обліком і вимоги до публічних акціонерних

компаній та підприємств з іноземними інвестиціями,

щодо обов'язкового проведення аудиту. Згодом,

в'єтнамський уряд дозволив банкам, страховим ком+

паніям, сільськогосподарським підприємствам та ін.

відступати від єдиної системи, в межах спеціалізованих

для галузі стандартів бухгалтерського обліку [6, c. 7].

Конгрес 

Уряд 

Міністерство 
фінансів 

Національна рада з 
бухгалтерського 

обліку 

Рада аудиту 
В’єтнаму  

Департамент політики 
бухгалтерського 
обліку і аудиту 

Розробляють національні стандарти обліку 
(VAS),  пояснення до стандартів та інші 
документи для приватного сектору 

Рис. 1. Управління бухгалтерським обліком
у В'єтнамі

Джерело: доповнено автором на основі даних [11, c. 6].

Таблиця 1. Етапи створення системи стандартів бухгалтерського обліку В'єтнаму

Джерело: узагальнено автором на основі [4].

Етапи Дата № з/п Номер та назва стандарту Вихідні дані 
1 31.12.2001 1 VAS 2 Запаси За Рішенням №149/2001/ QD-BTC від 

31.12.2001, циркуляр №161/2007/TT-BTC від 
31.12.2007  2 VAS 3 Основні засоби

3 VAS 4 Нематеріальні активи

4 VAS 14 Виручка та інші доходи
2 31.12.2002 5 VAS 1 Загальний стандарт (структура) За Рішенням №165/2002/ QD-BTC від 

31.12.2002, циркуляр №161/2007/TT-BTC від 
31.12.2007  6 VAS 6 Оренда

7 VAS 10 Вплив змін валютних курсів

8 VAS 15 Будівельні контракти
9 VAS 16 Витрати на позики  

10 VAS 24 Звіт про рух грошових коштів
3 30.12.2003 11 VAS 5 Інвестиції в нерухомість; За Рішенням №234/2003/ QD-BTC від 

12.30.2003, циркуляр №161/2007/TT-BTC від 
31.12.2007  12 VAS 7 Інвестиції в асоційовані компанії  

13 VAS 8 Інформація про спільні 
підприємства 

14 VAS 21 Подання фінансової звітності

15 VAS 25 Консолідована фінансова 
звітність та облік інвестицій у дочірні 
компанії 

16 VAS 26 Інформація про пов’язані 
сторони 

4 15.02.2005 17 VAS 17 Корпоративний податок на 
прибуток  

За Рішенням № 12/2005/ QD-BTC від 
02.15.2005, циркуляр №20/2006/TT-BTC від 
20.03.2006  18 VAS 22 Додатковий. Подання 

фінансової звітності банків та подібних 
фінансових інститутів 

19 VAS 23 Події, що виникають після дати 
балансу  

20 VAS 27 Проміжна фінансова звітність

21 VAS 28 Звітність за сегментами

22 VAS 29 Зміни в обліковій політиці, 
облікових оцінках та помилки  

5 28.12.2005 23 VAS 11 Об'єднання бізнесу За Рішенням №100/2005/ QD-BTC від 
28.12.2005, циркуляр №21/2006/TT-BTC від 
20.03.2006  24 VAS 18 Резерви, умовні зобов'язання і 

активи  
25 VAS 19 Договори страхування

26 VAS 30 Прибуток на акцію
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В'єтнамські стандарти бухгалтерського обліку

(VAS — Vietnam Accounting Standard) видаються

Міністерством фінансів В'єтнаму Департаментом

політики бухгалтерського обліку і аудиту (VASB

— Vietnamese Accounting Standards Board). На+

ведемо структуру управління бухгалтерським об+

ліком та фінансовою звітністю у В'єтнамі на ри+

сунку 1.

МСФЗ В’єтнамські стандарти П(С)БО, НП(С)БО 
IFRS 1 Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

- -

IFRS 2 Платіж на основі акцій - П(С)БО 34 Платіж на основі акцій
IFRS 3 Об’єднання бізнесу VAS 11 Об'єднання компаній П(С)БО 19 Об'єднання підприємств
IFRS 4 Страхові контракти VAS 19 Договори страхування -
IFRS 5 Непоточні активи, утримувані для 
продажу, та припинена діяльність 

- П(С)БО 27 Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та припинена діяльність 

IFRS 6 Розвідка та оцінка запасів корисних 
копалин 

- П(С)БО 33 Витрати на розвідку запасів 
корисних копалин 

IFRS 7 Фінансові інструменти: розкриття 
інформації 

- -

IFRS 8 Операційні сегменти VAS 28 Звітність за сегментами П(С)БО 29 Фінансова звітність за 
сегментами 

IFRS 10 Консолідована фінансова звітність VAS 25 Консолідована фінансова звітність 
та облік інвестицій у дочірні компанії 

НП(С)БО 2 Консолідована фінансова 
звітність 

IFRS 11 Спільна діяльність  VAS 8 Інформація про спільні 
підприємства 

- 

IFRS 12 Розкриття інформації про частки 
участі в інших суб'єктах господарювання 

- -

IFRS 13 Оцінка справедливої вартості - - 
IAS 1 Подання фінансової звітності VAS 21 Подання фінансової звітності НП(С)БО 1 Загальні вимоги до фінансової 

звітності 
IAS 2 Запаси VAS 2 Запаси П(С)БО 9 Запаси 
IAS 7 Звіт про рух грошових коштів VAS 24 Звіт про рух грошових коштів П(С)БО 4 Звіт про рух грошових коштів 

(втратив чинність 19.03.2013 р.) 
IAS 8 Облікові політики, зміни в облікових 
оцінках та помилки 

VAS 29 Зміни в обліковій політиці, 
бухгалтерських оцінок 

П(С)БО 6 Виправлення помилок і зміни у 
фінансових звітах 

IAS 10 Події після звітного періоду VAS 23 Події, що виникають після дати 
балансу 

-

IAS 11 Будівельні контракти VAS 15 Будівельні контракти П(С)БО 18 Будівельні контракти 
IAS 12 Податки на прибуток VAS 17 Корпоративний податок на 

прибуток 
П(С)БО 17 Податок на прибуток 

IAS 16 Основні засоби VAS 3 Основні засоби П(С)БО 7 Основні засоби 
IAS 17 Оренда VAS 6 Оренда П(С)БО 14 Оренда 
IAS 18 Дохід  VAS 14 Виручка та інші доходи П(С)БО 15 Дохід 
IAS 19 Виплати працівникам - П(С)БО 26 Виплати працівникам 
IAS 20 Облік державних грантів і розкриття 
інформації про державну допомогу 

- -

IAS 21 Вплив змін валютних курсів VAS 10 Вплив змін валютних курсів П(С)БО 21 Вплив змін валютних курсів
IAS 23 Витрати на позики VAS 16 Витрати на позики П(С)БО 31 Фінансові витрати 
IAS 24 Розкриття інформації про зв’язані 
сторони 

VAS 26 Інформація про пов’язані сторони П(С)БО 23 Розкриття інформації щодо 
пов'язаних сторін 

IAS 26 Облік та звітність щодо програм 
пенсійного забезпечення 

- - 

IAS 27 Консолідована та окрема фінансова 
звітність 

VAS 25 Консолідована фінансова звітність 
та облік інвестицій у дочірні компанії 

П(С)БО 20 Консолідована фінансова 
звітність 

IAS 28 Інвестиції в асоційовані підприємства VAS 7 Облік інвестицій в асоційовані 
компанії 

- 

IAS 29 Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції 

- П(С)БО 22 Вплив інфляції 

IAS 31 Частки у спільних підприємствах 
(втратив чинність) 

VAS 8 Інформація про спільні підприємства -

IAS 32 Фінансові інструменти: подання - П(С)БО 13 Фінансові інструменти
IAS 33 Прибуток на акцію VAS 30 Прибуток на акцію П(С)БО 24 Прибуток на акцію 
IAS 34 Проміжна фінансова звітність VAS 27 Проміжна фінансова звітність
IAS 36 Зменшення корисності активів - П(С)БО 28 Зменшення корисності активів 
IAS 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та 
умовні активи 

VAS 18 Резерви, умовні зобов'язання і 
активи 

П(С)БО 11 Зобов'язання 

IAS 38 Нематеріальні активи VAS 4 Нематеріальні активи П(С)БО 8 Нематеріальні активи 
IAS 39 Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка 

- П(С)БО 12 Фінансові інвестиції 

IAS 40 Інвестиційна нерухомість VAS 5 Інвестиції в нерухомість П(С)БО 32 Інвестиційна нерухомість
IAS 41 Сільське господарство - П(С)БО 30 Біологічні активи 
- VAS 22 Додатковий. Подання фінансової 

звітності банків та подібних фінансових 
інститутів 

-

- VAS 1 Загальний стандарт (структура) -

Таблиця 2. Відповідність МСФЗ, VAS та П(С)БО

Джерело: розроблено автором на основі даних [1], [2], [8], [10].
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Деякі в'єтнамські компанії готують фінансову звіт+

ність за МСФЗ для іноземних інвесторів. Але тоді фінан+

сова звітність за МСФЗ є додатковою, поданою разом

із звітністю складеною відповідно до вимог в'єтнамсь+

ких стандартів бухгалтерського обліку. Міністерство

фінансів використало МСФЗ при розробці національ+

них стандартів. Зокрема у Законі про бухгалтерський

облік зазначається: "Міністерство фінансів створює

облікові стандарти на основі міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку і пояснень" [5].

У В'єтнамі застосовують [12]:

— Порядок обліку відповідно до рішення 15/2006/

QD+BTC від 20 березня 2006 р. застосовується для

підприємств.

— Порядок обліку відповідно до рішення 48/2006/

QD+BTC від 14 вересня 2006 р., застосовується для ма+

лих і середніх підприємств (МСП).

Сучасна система стандартів бухгалтерського обліку

В'єтнаму реалізовувалась у п'ять етапів, шляхом прий+

няття 26 стандартів. Особливістю в'єтнамських стан+

дартів є також те, що їх нумерація не відповідає поряд+

ковому номеру згідно з публікацією. Етапи формуван+

ня національної системи стандартів бухгалтерського об+

ліку В'єтнаму наведемо у таблиці 1.

 Результатом здійснення обліку господарських опе+

рацій є формування фінансової звітності. Вимоги до

складу, форми, формату, змісту, назви статей у різних

країнах відрізняються.

Склад фінансової звітності підприємств у В'єтнамі

наступний:

— Баланс.

— Звіт про результати діяльності.

— Звіт про рух грошових коштів (складений за не+

прямим чи прямим методом).

— Примітки до фінансової звітності.

Корпорації, які мають дочірні компанії додатково

до річної фінансової звітності компанії, повинні скла+

дати консолідовану фінансову звітність на підставі да+

них індивідуальної фінансової звітності материнської та

дочірніх підприємств.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),

розроблені Рада з МСФЗ (IASB — International Accoun+

ting Standards Board), включають стандарти та інтерп+

ретації, регламентують правила складання фінансової

звітності необхідної для користувачів фінансової інфор+

мації для прийняття управлінських рішень, щодо

підприємства. Хоча Міністерство фінансів В'єтнаму ого+

лосило про намір реформування в'єтнамського законо+

давства відповідно до практики бухгалтерського обліку

за МСФЗ в листопаді 2013 р., проте на сьогодні не має

ні чіткого плану ні інших офіційних документів, щодо

прийняття МСФЗ чи конвергенції. Порівняння МСФЗ,

VAS та Положень стандартів бухгалтерського обліку

(П(С)БО) України наведемо далі у таблиці 2.

Таким чином, серед VAS є стандарти, які повністю

відповідають МСФЗ, зокрема:

— IAS 7 — VAS 24,

— IAS 8 — VAS 29,

— IAS 14 — VAS 28.

Також є ряд стандартів, які хоч і розроблені на ос+

нові МСФЗ, проте мають певні відмінності, наприклад

VAS 21 на відміну від IAS 1 не вимагає розкриття клю+

чових рішень керівництва, основних допущень щодо

майбутнього, натомість вимагає аналізу змін в капіталі

у примітках до фінансової звітності, а у звітності. Окрім

того, відповідно до вимог VAS підприємства повинні

застосовувати план рахунків і стандартний формат

фінансової звітності, затверджений постановою 15/

2006+Q?+BТC [8] Міністерством фінансів. Таким чином,

фінансова звітність, підготовлена відповідно до вимог

VAS може мати інші назви статей та їх зміст порівняно з

фінансовою звітністю складеною відповідно до МСФЗ.

Основними відмінностями від IAS 2 та VAS 2 є те, що

метод списання запасів за нормативною вартістю та

метод роздрібних цін заборонені відповідно VAS, на+

томість FIFO (First+in, First+out), LIFO (Last+in, First+out),

метод специфічної ідентифікації та середньозваженої

дозволені. Проте при використанні LIFO доведеться

розкрити інформацію про ефект від використання цьо+

го метода порівняно з методами FIFO або середньозва+

женою. Відмінності IAS 10 та VAS 23 полягають у тому,

що IAS 10 надає пояснення, щодо визначення дати

фінансової звітності затвердженої до випуску, яка буде

змінюватися в залежності від управлінської структури

підприємства, нормативні вимоги і процедури у підго+

товці фінансової звітності, тоді як подібної інформації

у VAS 23 не має. VAS 5 схожий на IAS 40, за винятком

того, що використання справедливої вартості у VAS 5

заборонено. Інвестиційна нерухомість може оцінювати+

ся лише за моделлю собівартості, тобто за первинною

вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. VAS

14 заснований на попередній версії МСФЗ 18. Проте у

VAS 14 надані рекомендації та пояснення щодо інших

доходів підприємства. VAS 16 подібний до IAS 23, за

винятком того, що VAS 16 вимагає капіталізації витрат

на позики, які безпосередньо відносяться до кваліфі+

кованих активів тоді як IAS 23 дозволяє підприємству

обрати у своїй обліковій політиці, капіталізувати чи виз+

навати витратами періоду витрати на позики.

Серед VAS є і стандарти, аналогічних яким немає у

МСФЗ ні серед українських П(С)БО, наприклад, VAS 22

стосується лише особливостей розкриття інформації у

фінансовій звітності банків і інших фінансових установ.

VAS 1 також не має аналогів серед МСФЗ, проте Кон+

цептуальна основа також відображає основні принци+

пи фінансової звітності, фундаментальні вимоги до

інформації, яка подається у фінансовій звітності, зок+

рема: повнота, своєчасність, об'єктивність і т.д.

Серед VAS відсутні деякі стандарти характерні для

міжнародного обліку, наприклад, платіж на основі акцій

IFRS 2, фінансові інструменти IFRS 9, виплати працівни+

кам IAS 19, державні субсидії IAS 20, сільське госпо+

дарство IAS 41, зменшення корисності активів IAS 36,

оцінка за справедливою вартістю IFRS 13 та ін.

Фінансова звітність за МСФЗ широко використову+

ються у всьому світі, країнах Європи, Сінгапурі, Гонкон+

гу, Австралії та інших країн по всьому світу. Багато країн

Азії корегують свої стандарти відповідно до МСФЗ, і

стараються звести до мінімуму відмінності, якщо такі є.

На відміну від в'єтнамських стандартів обліку, у МСФЗ

не має формальних вимог (наприклад, єдиної форми

звітності, плану рахунків і т.д.). МСФЗ характеризуєть+

ся високим рівнем узгодженості між стандартами на

відміну від VAS [10].
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В'єтнамський уряд здійснив ряд досить рішучих ре+

форм у сфері бухгалтерського обліку та фінансової

звітності. Проте навіть за таких умов відчувається малоза+

безпеченість фінансовою інформації користувачів фінан+

сової звітності. Крім того, в контексті підвищення міжна+

родної інтеграції існує об'єктивна необхідність здійснен+

ня подальшого реформування в'єтнамського обліку його

вдосконалення із врахування вимог сучасної міжнародної

практики ведення бухгалтерського обліку. Адже міжна+

родний облік розвивається, доповнюються та характери+

зується появою нових стандартів МСФЗ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Подальший розвиток чи занепад підприємства?

Відповідь на дане питання залежить від правильності та

своєчасності прийнятих управлінських рішень. Управ+

лінське рішення впливає на крокування угору по схо+
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MANAGEMENT DECISION IN THE ANTI6CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено поняття "управлінське рішення", процес прийняття управлінського рішен�
ня щодо потреби задіяння реструктуризаційних змін на промисловому підприємстві. Викорис�
тано як інструмент для функціонування реструктуризаційних змін оцінку антикризового потен�
ціалу підприємства, яка включає оцінку його організаційно�кадрової, ресурсно�фінансової та
виробничо�технологічної складової. Запропоновано шість критеріїв підвищення антикризово�
го потенціалу підприємства, який вказує на необхідність чи передчасність запровадження рес�
труктуризаційних змін на окремому підприємстві. Розроблено схему прийняття управлінських
рішень щодо реструктуризації підприємства. Підприємство, яке потребує реструктуризацій�
них змін, і хоче успішно працювати на ринку має постійно моніторити рівень антикризового по�
тенціалу, визначати його складові, досліджувати відхилення і розробляти заходи для усунення
негативних відхилень і, тим самим, здійснювати реструктуризаційні зміни, покликані підвищу�
вати рівень антикризового потенціалу. Базою моніторингу інформаційних даних для форму�
вання антикризового потенціалу машинобудівних підприємств є набір заходів, спрямованих на
реструктуризацію підприємства.

The article explores the concept of "administrative decision", the process of decision�making about
the need for restructuring involving changes in an industrial enterprise. Used as an instrument for
the functioning of the restructuring changes the evaluation of anti�crisis potential of the enterprise,
which includes an assessment of its organizational and personnel, resource and financial and
production�technological component. Six criteria for improving the anti�crisis potential of the
enterprise, which indicates the need or the premature implementation of the restructuring changes
at the enterprise, were proposed. The scheme of management decisions on the restructuring of the
company was developed. The company, which needs restructuring changes, and wants to operate
successfully on the market need to continuously monitor the level of anti�crisis capacity, identify its
components, investigate variances and develop measures to eliminate the negative deviations and,
thus, to carry out restructuring of changes designed to improve the level of anti�crisis potential.
Base monitoring data for the formation of the anti�crisis potential of machine�building enterprises
have a set of measures aimed at restructuring the company.

Ключові слова: управлінське рішення, реструктуризація підприємства, моніторинг реструктуризації

підприємства, інформаційна база.

Key words: management decision, restructuring of enterprise, monitoring of enterprise restructuring, information
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динках життєвого циклу підприємства або ж навпаки пе+

редчасного спаду та як результат банкрутства. Кризові

явища на підприємстві можна передбачити за допомо+

гою постійного аналізу його діяльності та запроваджен+

ням реструктуризаційних змін. Основою реструктури+
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зації на підприємстві є його орієнтація на ринок, зміна

підходу до його діяльності. Реструктуризація промис+

лових підприємств є тривалим процесом, що здійснюєть+

ся за допомогою спеціалістів різного профілю, і спря+

мованим на підвищення ефективності використання

власного внутрішнього потенціалу підприємства та його

адаптацію до ринкових умов. Якщо ж підприємство пе+

ребуває у кризовому стані, то вага кожного прийнятого

управлінського рішення зростає, а разом з тим і відпов+

ідальність менеджерів даного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що

питанням прийняття управлінського рішення та реструк+

туризації підприємств присвячені роботи провідних

вітчизняних та зарубіжних вчених: Геєць В.М., Королев

Ю.Б., Короткова Э.М., Мочерний С.В., Отенко О.П., Те+

рещенко О.О., Шегда A.B., та інші. Однак єдиного підхо+

ду до процесу прийняття управлінських рішень щодо

реструктуризації підприємства досі не запропоновано.

ЦІЛІ СТАТТІ
Запропонувати поетапний процес прийняття управ+

лінських рішень щодо реструктуризації підприємства та

його інформаційне забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управлінське рішення — це результат творчого

цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору

шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з

ціллю системи менеджменту [2].

Управлінське рішення — це початковий і основний

момент в організації діяльності кожного керівника. У

зв'язку з цим управлінське рішення може розглядатися

як основний зміст процесу управління і важливий інстру+

мент системного підходу до діяльності підприємства.

Кожне підприємство є не тільки виробником продукції,

але й складовою частиною суспільства. Тому при прий+

нятті управлінського рішення необхідно враховувати не

тільки економічну сторону діяльності, а сукупність соці+

альних, ідеологічних, моральних та інших відносин [7].

Прийняття рішення є основою управління. Своєчас+

но прийняте науково+обгрунтоване рішення стимулює

виробництво, а слабке, або несвоєчасно прийняте —

знижує результативність праці. Відповідальність керів+

ника за прийняття рішень дуже висока, особливо служ+

бовців державного рівня. Керівник не має права прий+

мати непродумані і необгрунтовані рішення.

Формування процесу прийняття управлінського

рішення щодо реструктуризації грунтується на законах

еволюційного розвитку, передбачає врахування фак+

торів зовнішнього та внутрішнього середовища. Імпуль+

сом до його прийняття є необхідність ліквідувати про+

блем, зменшити її актуальність [3].

В основі необхідності застосування реструктуриза+

ційних змін лежать шість критеріїв підвищення антикри+

зового потенціалу підприємства, а саме: критерій підви+

щення стійкості підприємства у виробництві конкурен+

тоспроможної продукції; критерій виходу на зовнішні

ринки за умов членства України в СОТ; критерій забез+

печення інтегральних процесів ЗЕД підприємств, спря+

мованих на підвищення експортної складової потенціа+

лу; критерій протистояння зовнішньому впливу світової

фінансової кризи; критерій орієнтації на покупця, де+

шеву та доступну продукцію і цінові ринки збуту; кри+

терій корпоративної та соціальної відповідальності за

результати реструктуризації.

Вищезазначені критерії відібрані з урахуванням тен+

денцій нинішнього розвитку економічних процесів, які

в тій чи іншій мірі мають вплив на діяльність промисло+

вих підприємств. Особливо слід наголосити на останнь+

ому критерію і як, на наш погляд, головному, оскільки

будь+які зміни на підприємстві торкаються безпосе+

редніх працівників у тих чи інших структурних підроз+

ділах і тут важливими є корпоративна і соціальна відпо+

відальність за результати реструктуризаційних змін, по+

чинаючи з керівника, який приймає управлінське рішен+

ня і закінчуючи будь+яким робітником, який відповідає

за його виконання. Адже певний час будуть існувати й

певні проблеми з перевлаштуванням робіт, функцій,

виробництва, технологій тощо.

Функціонування реструктуризаційних змін відбу+

вається за допомогою інструменті в та важелі [1]. У якості

інструменту використовується оцінка антикризового по+

тенціалу підприємства, яка включає оцінку його органі+

заційно+кадрової, ресурсно+фінансової та виробничо+

технологічної складової. На основі порівняння фактич+

но отриманих показників з їх нормативними характерис+

тиками визначаються відхилення, на підставі яких роз+

робляються напрями та конкретні заходи реструктури+

зації підприємства, спрямовані на підвищення реального

антикризового потенціалу підприємства. Окрім того, на

подальшому етапі прогнозуються соціально+економічні

наслідки реструктуризації підприємства та розробляють+

ся заходи, спрямовані на підвищення соціальної та кор+

поративної відповідальності підприємства.

Важелем впливу є порівняння реального і повного

антикризового потенціалу після проведення заходу і по+

дачі результатів на вхід системи розробки заходів, спря+

мованих на реструктуризацію підприємства [4; 5].

Наступним етапом є запровадження заходів підвищен+

ня антикризового потенціалу, спрямованих на реструкту+

ризацію, їх реалізація та визначення реально отриманого

рівня антикризового потенціалу та відхилень від повного

нормативного антикризового потенціалу. Дані відхилен+

ня за каналами зворотного зв'язку поступають знову для

прийняття управлінського рішення на етап доопрацюван+

ня і розробки заходів з реструктуризації підприємства.

Управлінські рішення спрямовані на контроль нор+

мативних і фактичних показників антикризового потен+

ціалу, виявлення негативних відхилень та прийняття

рішень щодо подальшої реструктуризації підприємства

[6]. Інформація щодо стану фактичних показників рівня

антикризового потенціалу має акумулюватися у плано+

во+фінансовому відділі маркетингу. Програма реструк+

туризації підприємства має включати постановку та ви+

рішення стратегічних завдань реструктуризації, вибір

варіантів реструктуризації, розробку та запроваджен+

ня методології визначення рівня антикризового потен+

ціалу, визначення відхилень фактичного рівня складо+

вих елементів від нормативних характеристик, вибір та

запровадження варіантів реструктуризації, які спрямо+

вані на підвищення рівня антикризового потенціалу, зат+

вердження необхідного варіанту та реалізація напрямів

реструктуризації (рис. 1).
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Отже, планово+фінансовий відділ, відділ маркетин+

гу та виробничий відділ для прийняття управлінських

рішень збирають необхідну інформацію про стан вироб+

ництва окремих видів продукції, яка не користується по+

питом, обробляють і оцінюють результати такого анал+

ізу, визначають причини негативних відхилень, вибира+

ють варіанти реструктуризаційних змін на рівні страте+

гічних та оперативних дій, обгрунтовують вибір необхі+

дних заходів, спрямованих на підвищення рівня анти+

кризового потенціалу, розробляють методи впровад+

ження заходів з реструктуризації, надають інформацію

керівництву для прийняття управлінських рішень щодо

реструктуризації підприємства.

Функціонування реструктуриза+

ційних змін на промисловому підпри+

ємстві можливе на основі ресурсного

та функціонального підходів. Перший

передбачає наявність на підприємстві

реальних ресурсів для запроваджен+

ня і функціонування механізму. Дру+

гий підхід грунтується на розподілі

функцій управління при дослідженні,

оцінці антикризового потенціалу, виз+

наченні функцій, які додатково мають

виконувати окремі підрозділи підприє+

мства. Лише за таких умов можуть

відбуватися позитивні зміни на основі виконання звичай+

них і спеціальних функцій окремих підрозділів. Звичайні

функції — це ті, які виконуються планово+фінансовим

відділом, виробничо+технічним та відділом праці і заро+

бітної плати. А до специфічних функцій слід віднести виз+

начення складових рівнів ресурсно+фінансового потен+

ціалу, розрахунки якого має проводити планово+фінан+

совий відділ. Виробничо+технологічний відділ має роз+

раховувати рівень виробничо+технологічного потенціалу,

а рівень організаційно+кадрового потенціалу має визна+

чатись відділом з праці та заробітної плати.

Таким чином, підприємство, яке потребує реструкту+

ризаційних змін, і хоче успішно працювати на ринку має
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Рис. 1. Схема прийняття управлінських рішень щодо реструктуризації підприємства
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змін у розвитку 
підприємства 

Оцінка 
реструктуризаційних 
змін та ефективності 

підвищення 
антикризового 
потенціалу 

Дослідження 
кризових явищ 
у діяльності 

підприємства і 
зовнішнього 

ринку 

Рис. 2. Застосування моніторингу реструктуризації
підприємства
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постійно моніторити рівень антикризового потенціалу,

визначати його складові, досліджувати відхилення і роз+

робляти заходи для усунення негативних відхилень і, тим

самим, здійснювати реструктуризаційні зміни, покликані

підвищувати рівень антикризового потенціалу.

Проведення моніторингу антикризового потенціалу

підприємства має здійснюватися, виходячи з таких мож+

ливих періодів його діяльності як: піднесення, стійкий

стан та передкризовий стан (рис. 2). Під час першого

періоду фактичні показники складових антикризового

потенціалу кращі ніж їх нормативні характеристики.

Другий період характеризується рівністю між фактич+

ними і нормативними показниками і в цей період відбу+

вається певна стагнація. Передкризовий період харак+

теризується значним зменшенням, погіршенням фактич+

них показників+складових антикризового потенціалу від

їх нормативних характеристик. У цей період важливо за+

стосувати реструктуризаційні зміни на підприємстві.

Базою моніторингу інформаційних даних для фор+

мування антикризового потенціалу машинобудівних

підприємств є набір заходів, спрямованих на реструк+

туризацію підприємства (табл. 1).

Кожен захід, спрямований на підвищення рівня ан+

тикризового потенціалу, передбачає реструктуризаційні

зміни у сфері організаційно+кадрового, ресурсно+

фінансового, та виробничо+технологічного забезпечен+

ня підприємства.

Так, у загальній системі моніторингу реструктуриза+

ційних змін можливі зміни структури управління підприє+

мством, які передбачають послідовність дій зі сторони

відділу кадрів та відділу праці і заробітної плати.

Зміни організаційної структури підприємства слід под+

іляти на кількісні та якісні, які у процесі розвитку підприє+

мства чергуються, змінюючи одна одну повторюючи ета+

пи протягом життєвого циклу підприємства. Якісні рест+

руктуризаційні зміни проходять планово, не втягуючи до

процесу реструктуризації великої чисельності працівників.

Кількісні реструктуризаційні зміни не потребують значних

зусиль і задіяння різних підрозділів у процеси плануван+

ня, нормування, зміни технології виробництва тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, управлінське рішення в антикризовому менед+

жменті підприємства має вагоме значення, від якого за+

лежить подальша діяльність підприємства. Поетапне ви+

конання процесу прийняття рішення, наявність та дос+

товірність інформаційної бази моніторингу процесів ре+

структуризації надасть можливість підприємству мінімізу+

№ 
п/п 

Назва заходу, спрямованого на підвищення 
антикризового потенціалу підприємства Результативність заходу через реструктуризаційні зміни 

1. Зміна структури управління підприємством Зменшення апарату управління, економія чисельності 
працюючих 

2. Зміна структури організації підприємства Видалення структурних підрозділів, які дублюють роботи та 
функції, вивільнення робочих місць 

3. Зміни виробничих процесів виготовлення 
продукції 

Економія часу на процесах виробництва

4. Зміна технології виготовлення продукції Підвищення якості продукції, технологічних властивостей 
товару 

5. Зміна маршруту руху продукції Зменшення собівартості продукції, усунення зайвих простоїв 
6. Зміни у ресурсному забезпеченні матеріалами 

для виготовлення продукції 
Економія ресурсів, збільшення прибутковості продукції 

7. Зміна каналів реалізації та збуту продукції Усунення малоефективних каналів, збільшення товарного 
обороту 

Таблиця 1. Інформаційна база моніторингу процесів реструктуризації

вати ризики та провести швидко ефективні для окремо+

го промислового підприємства реструктуризаційні зміни.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У період глобальних технологічних зрушень ринок

освітніх послуг стає вагомою складовою відтворення

новітніх технологічних укладів, без формування і роз+

витку яких країна не може зайняти гідне місце в сучасній

системі міжнародного поділу праці та забезпечити на+

лежний рівень стійкості національної економіки. У су+

часній економічній літературі існує розуміння того фак+
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THE REGULATION COOPERATION BETWEEN THE LABOUR AND EDUCATIONAL MARKETS
AS THE STRENGTHENING WAY OF THE EDUCATIONAL SYSTEM'S ECONOMIC SECURITY

У статті розглянуто основні складові процесу узгодження механізмів ринку праці та ринку
освітніх послуг. Визначено причини розбалансованості структур ринків праці та освіти. Автор
звертає увагу на особливості економічної безпеки системи освіти у сучасних умовах. Розгля�
нуто основні проблеми функціонування економіки освіти, які безпосередньо впливають на її
економічну безпеку. Обгрунтовано важливість фінансування у забезпеченні економічної без�
пеки системи освіти. Досліджено роль держави у функціонуванні системи економічної безпеки
закладів освіти. Обгрунтовано необхідність регулювання ринків освітніх послуг та праці. За�
пропоновано напрями забезпечення економічної безпеки системи освіти за допомогою регу�
люючих дій держави.

The article deals with the main components of the coordination mechanisms between the labor
and educational markets. The unbalanced reasons of the labor and educational markets structure
were identified. In this article the author draws attention to the peculiarities of economic safety
education in the modern world. The main problem of the economy education that directly affect its
economic security. The importance of finance in ensuring economic security education system. The
state's role in the functioning of educational institution's economic security was justified. The
directions for ensuring of the educational system's economic security using state regulatory actions
were offered.

Ключові слова: ринок освітніх послуг, ринок праці, регулювання, економічна безпека системи освіти,
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ту, що найважливіші параметри системи освіти виступа+

ють факторами забезпечення економічної безпеки краї+

ни.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Низька еластичність як попиту, так і пропозиції на

ринку освітніх послуг, велика інерційність всієї освіти,

руйнування колишньої системи державного регулюван+
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ня сфер зайнятості та професійної освіти, скасування

системи примусового розподілу молодих спеціалістів по

підприємствах актуалізують проблему організації ефек+

тивного механізму узгодження ринку праці та освітніх

послуг, адекватного саме тій господарській моделі, яка

сьогодні має місце в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковці приділяють достатньо велику увагу про+

блемам взаємодії ринків освітніх послуг та праці. Так,

в роботах Н. Анішина, О. Балакірєва, С. Бандур, Д. Бо+

гиня, І. Гнибіденко, А. Колот, Е. Лібанова, О. Новікова

та інших авторів розглядаються аспекти державного ре+

гулювання, стратегічного планування, модернізації

освітніх програм та системи освіти тощо. Однак прак+

тично не дослідженим залишається питання необхід+

ності регулювання ринків освітніх послуг та праці для

забезпечення економічної безпеки системи освіти.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є теоретичне обгрунтування особли+

востей регулювання ринків освітніх послуг та праці для

своєчасного виявлення загроз економічній безпеці си+

стеми освіти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головна регулююча роль повинна належати дер+

жаві, оскільки саме вона здатна через формування та

реалізацію відповідної політики впливати на динаміку

ринків праці та освіти в напрямі їх взаємодії. Принципо+

ва схема узгодження механізмів ринку праці та ринку

освітніх послуг, на наш погляд, повинна складатися з

трьох блоків, куди входять основні складові, що обу+

мовлюють процеси їх формування та функціонування:

1. Блок ринкових відносин, де ключовим поняттям

виступає людський капітал.

2. Блок державного управління та регулювання.

3. Блок соціальних гарантій населенню.

Для успішного формування та функціонування пер+

шого блоку необхідна наявність трьох найважливіших

складових: по+перше, інформаційної забезпеченості

процесу обміну; по+друге, контрактації відносин, у т.ч. і

тривалої; по+третє, організаційно+інституціональної за+

безпеченості.

Блок державного управління та регулювання має

два рівні — державний та регіональний. При цьому на

рівні регіону є більше можливостей для оптимізації

процесів централізованого державного регулювання і

децентралізованого саморегулювання. Необхідність

поєднання державних і регіональних цілей, завдань ре+

гулювання механізмів взаємодії ринку праці та ринку

освітніх послуг об'єктивно надає регіональним орга+

нам виконавчої влади роль координаторів. Саме на ре+

гіональному рівні більш чітко проглядаються можли+

вості застосування заохочувальних та обмежувальних

заходів регулювання, в умовах низької інвестиційної

активності, обмеженості бюджетних коштів різних

рівнів. Регіональне регулювання дозволяє забезпечи+

ти багатоканальне фінансування програм розвитку

ринку праці та нормальне функціонування ринку

освітніх послуг.

Необхідність окремого виділення третього блоку

визначається соціальною детермінованістю відносин у

сфері освіти, їх сильною залежністю від позаекономіч+

них чинників і високим ступенем невизначеності резуль+

татів функціонування ринку освітніх послуг. Ринок праці

виконує дві основні соціально+економічні функції: роз+

поділ трудових ресурсів з активних видів зайнятості та

розподіл доходів у формі окладів, заробітної плати як

стимулу і винагороди за працю. Реалізація цих функцій

ринком праці повинна сприяти ефективності, підвищен+

ню продуктивності, віддачі від людських ресурсів, мак+

симізації доходів, економічному зростанню держави,

соціальної справедливості. Реалізація даних функцій

можлива тільки шляхом створення дієвого механізму

регулювання зайнятості як підсистеми загального ме+

ханізму регулювання економіки.

Однією з причин розбалансованості структур

ринків праці та освіти є відсутність механізмів їх інфор+

маційної взаємодії. Умовою ефективного функціону+

вання будь+якого господарства є його адекватне

інформаційне забезпечення і підтримка. Таким чином,

однією з пріоритетних задач за погодженням ринків

праці та освіти є створення інформаційної системи, що

містить дані про ринок праці і освітні послуги, механі+

зми правового, економічного та соціального захисту,

формування мережі державних та недержавних орган+

ізацій і установ, що займаються питаннями зайнятості

студентів і випускників [2; 4]. Проблема інформацій+

ної інтеграції ринків праці та професійної освіти має

три аспекти:

— інституційно+організаційний;

— інформаційно+технологічний;

— фінансовий.

Інституційно+організаційний аспект акцентує увагу

на побудові цілісної регіональної системи, яка встанов+

лює як прямі, так і зворотні зв'язки "навчальний заклад

— підприємство". Основними суб'єктами тут повинні

стати самі навчальні заклади, молодіжно+студентські

організації та об'єднання, служби зайнятості, кадрові

служби підприємств. Крім уже традиційним заходам (яр+

марки вакансій, дні випускників і т.д.), необхідно при+

ділити особливу увагу освоєнню і активному викорис+

танню колосальних можливостей, що надаються сучас+

ними інформаційними мережами, зокрема, Інтернет.

Йдеться про створення в мережі Інтернет своєрідної

електронної біржі вакансій, що працює в режимі реаль+

ного часу, яка б акумулювала інформаційні потоки, що

йдуть від навчальних закладів, підприємств, а також

служби зайнятості населення. Таким чином, відбудеть+

ся "ув'язка" інституційно+організаційного та інформа+

ційно+технологічного рівнів інтеграції ринку праці та

ринку професійної освіти.

Найскладніший аспект даного питання — це фінан+

совий. В галузі фінансового забезпечення та підтримки

створення інституційно оформленого інтегруючого

інформаційного простору, на наш погляд, повинні взя+

ти активну участь всі зацікавлені сторони: органи влади

і управління всіх рівнів (державний, регіональний і місце+

вий), роботодавці в особі найбільш потужних і стабіль+

них підприємств регіону, а також освітні установи. При+

чому освітні установи фінансову складову своєї участі

могли б замінити інтелектуальною [5].
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Ключову роль у розвитку навчання впродовж усь+

ого життя, налагодженні ефективних механізмів взає+

модії ринку праці та ринку професійної освіти відігра+

ють принципи соціального партнерства. У цьому зв'яз+

ку на регіональному рівні необхідна розробка спец+

іальних заходів щодо стимулювання участі соціальних

партнерів у розвитку професійної освіти. На сьо+

годнішній день соціальні партнери, вже беруть певну

участь у розвитку професійної освіти, в навчанні без+

робітних громадян на регіональному та місцевому

рівнях. Основними шляхами вдосконалення системи

соціального партнерства у цьому напрямі мають ста+

ти:

— інституціалізація всіх груп регіональних соціаль+

них партнерів з метою оновлення змісту професійної

освіти та гарантування підвищення кваліфікацій;

— розвиток соціального партнерства в галузі на+

вчання безробітних;

— пошук і реалізація оптимальних в регіональному

контексті моделей інтеграції суб'єктів освітнього ринку

(наприклад, організація ефективної мережі взаємодії в

регіоні установ додаткової вищої професійної освіти,

ВНЗ, служб зайнятості та комерційних освітніх струк+

тур);

— інтеграція соціального і виробничого секторів та

сфери освіти з метою забезпечення розвитку регіональ+

них освітніх програм та задоволення потреб у фахівцях

регіонального ринку праці, здійснення на цій основі

стійкого економічного розвитку.

Існуючий рівень якості освітніх послуг в Україні не

завжди відповідає вимогам економічної безпеки. Тому

зусилля держави мають бути зосереджені на підвищен+

ня якості освіти, забезпечення відповідності освітніх

послуг вимогам ринку праці. Необхідно провести опти+

мізацію переліку професій та спеціальностей, за якими

здійснюється підготовка кадрів виходячи, із завдань

структурної перебудови економіки, орієнтирів еконо+

мічної політики [1].

Одним з напрямів підвищення якості професійної

освіти є формування ефективного освітнього ринку. В

свою чергу, неодмінними умовами цього є прозорість

навчальних закладів для споживачів, підтримка рей+

тингів, впровадження показників освітньої статистики,

в тому числі якості освіти, що дають всебічне уявлення

про стан галузі і порівнянних з показниками, що засто+

совуються у розвинутих зарубіжних країнах. Це ство+

рить конкуренцію між освітніми установами та призве+

де до оптимізації їхньої мережі, в тому числі до припи+

нення діяльності тих освітніх установ і програм, які не

здатні забезпечити необхідну якість освітнього проце+

су.

Неможливо забезпечити необхідну якість освіти

без створення ефективної системи його контролю, при

цьому система атестації та контролю якості повинна

бути максимально незалежною. Мірою адекватності є

державний стандарт, який виступає найважливішим ва+

желем державного управління ринком освітніх послуг

в умовах згортання бюджетного фінансування освіти і

відповідної втрати фінансового впливу. Роль держав+

ного освітнього стандарту різко зростає в умовах по+

яви і розвитку ринку освітніх послуг. По суті, він ха+

рактеризує суспільно нормальну якість освіти, нижче

якого не може опускатися жоден освітній заклад, не+

залежно від організаційно+правової форми функціо+

нування.

В освітньому співтоваристві ще тільки починає вко+

рінюватися концепція стандартів, заснованих на компе+

тенції. Її розвиток і вдосконалення повинен йти в напрямі

зближення стандартів професійної освіти та професій+

них стандартів, або кваліфікаційних вимог, продикто+

ваних ринком праці. Одночасно система професійних

стандартів повинна бути розроблена в сфері ринково+

трудових відносин. У цілях збалансованості попиту та

пропозиції на ринку праці необхідно здійснювати поточ+

не і перспективне прогнозування професійно+кваліфі+

каційної структури працівників.

Забезпечення сталого економічного зростання ви+

магає підвищення інноваційної активності підприємств

України. В даний час існує певний розрив між освітою,

наукою і виробництвом. Однак без забезпечення

підприємств кадрами з відповідною кваліфікацією і

рівнем освіти інноваційний розвиток економіки немож+

ливий. Для випереджаючої підготовки висококваліфі+

кованих фахівців за пріоритетними напрямами необх+

ідно забезпечити розвиток науки, створити ефективну

систему підтримки провідних навчальних закладів.

Перспективною формою інтеграції науки, виробницт+

ва та освіти можуть стати науково освітні центри та ком+

плекси навчальних закладів, що функціонують, як пра+

вило, на базі провідних ВНЗ. Необхідно створити умо+

ви для активізації здійснюваних навчальними заклада+

ми наукових, у тому числі фундаментальних дослід+

жень, шляхом розвитку системи державних замовлень

і грантів.

У розробці та реалізації інноваційних програм пе+

ревагу слід також віддавати малому бізнесу. Перебу+

дова господарського механізму системи освіти відбу+

вається в напрямі зміни джерел її фінансування, роз+

витку організаційно+правових форм, розширення еко+

номічної самостійності освітніх установ. І хоча прак+

тично в усіх країнах діє багатоканальна система

фінансування освіти, що включає поряд з бюджетним

фінансуванням позабюджетні джерела, а вища осві+

та найбільш диференційована за джерелами покрит+

тя витрат, все ж основним джерелом його фінансу+

вання майже скрізь (крім США) залишається держав+

ний бюджет [3].

Бюджетне фінансування освіти визначає його дос+

тупність для широких мас населення і певною мірою

вирішує проблему вирівнювання стартових умов для

молоді. Однак, як показують дослідження, воно має і

деякі негативні наслідки. Це стосується, перш за все,

системи професійної освіти і пов'язане з деформацією

структури попиту та пропозиції ринків праці та освітніх

послуг, оскільки бюджетні джерела фінансування спри+

яють "замиканню" закладів професійної освіти на своїх

проблемах, ігнорування потреб ринку праці. Проте це

аж ніяк не означає, що слід відмовитися від бюджетно+

го фінансування освіти. Саме відносна фінансова неза+

лежність від ринкової кон'юнктури дозволяє державним

освітнім установам, на відміну від комерційних, збері+

гати фундаментальність підготовки фахівця. Хоча ця

відносна самостійність сьогодні підтримується на рівні

порога бідності, що визначається недостатністю бю+



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

45

джетних ресурсів. Тому неминучим виходом є розши+

рення платності вищої освіти.

При послідовному проведенні такого підходу без+

коштовна вища освіта стає соціальним благом, доступ

до якого обмежений або умовами конкурсу, або пев+

ними соціальними критеріями. Для абсолютної

більшості учнів нормою повинна стати платність

освітніх послуг, доповнена системою надання подат+

кових та інших пільг і державних кредитів. Центр ваги

у державній підтримці вищої освіти повинен бути

зміщений з прямого державного фінансування пропо+

зиції освітніх послуг — освітніх установ, на фінансову

підтримку попиту — конкретного індивіда. Однак тут

проявляються дві небезпеки.

По+перше, виробники освітніх послуг не можуть

мігрувати за споживачами цих послуг. Тому, залишив+

шись без коштів на утримання матеріально+технічної

бази, вони швидко приходять в занепад і стан фізичної

розрухи. Небезпечно ставити в повну залежність обся+

ги фінансування об'єктів освітньої сфери від континген+

ту учнів. У більшості країн саме держава фінансує прямі

вкладення в підтримку матеріально+технічної бази ос+

вітніх закладів. Разом з тим певна переорієнтація фінан+

сових потоків на споживача дозволяє в принципі вирі+

шити надзвичайно важливу проблему роздержавлення

освітньої сфери. У цьому процесі безсумнівно провідну

роль відіграє саме фінансовий фактор. Оскільки розмір

плати за навчання, а освітня послуга — основний про+

дукт вищої професійної освітньої установи, не обов'яз+

ково повинен відповідати реальній вартості освітньої

послуги, в нових умовах розвитку професійної освіти

особливої актуальності набуває проблема оптимізації

джерел фінансування системи вищої професійної осві+

ти. Як вже неодноразово зазначалося, основними дже+

релами фінансових ресурсів тут є бюджетні та позабюд+

жетні кошти. Бюджетні кошти в умовах активного про+

никнення в освітню сферу ринкових відносин прийма+

ють дві форми: — форму державного замовлення; —

форму фінансування попиту за допомогою освітніх сер+

тифікатів.

По+друге, некомерційний характер освітньої орга+

нізації передбачає, що всі доходи, які вона отримує

від будь+яких видів діяльності, передбачених стату+

том, йдуть на фінансування основної діяльності та

розвиток її матеріально+технічної бази. З цієї точки

зору позабюджетні надходження можна розділити на

три групи: 1. Плата за навчання: платні освітні послу+

ги з видачею диплома; платні додаткові освітні послу+

ги; підготовка і перепідготовка кадрів за договорами

з підприємствами та організаціями та ін. 2. Доходи від

комерційної діяльності: НДДКР, що виконуються за

договорами з підприємствами; видавнича діяльність;

доходи від оренди приміщень та обладнання тощо.

3. Інші доходи: отримання грантів, благодійні та спон+

сорські внески; пайова участь батьків та інших фізич+

них та юридичних осіб у фінансуванні; відсотки від

банківських депозитів; випуск газет і наукових жур+

налів та ін.

Одним з напрямів подолання дефіциту бюджетних

ресурсів є розподіл обов'язків з фінансування витрат

державних навчальних закладів між бюджетами різних

рівнів. Однак звуження ресурсної бази регіональних і

місцевих бюджетів при одночасному збільшенні їх зо+

бов'язань, заздалегідь зумовлює труднощі в реалізації

такої схеми. Більш конструктивною є ідея організації

регіональних фондів розвитку освіти, які дозволяли б

залучити додаткові кошти на ці цілі зі сфери бізнесу.

Саме така постановка питання відповідає цілям еконо+

мічної безпеки ринку професійної освіти, оскільки

участь у таких фондах дає можливість великим робото+

давцям брати участь у розробці та реалізації політики

зайнятості в регіоні, дає можливість цілеспрямованої

підготовки та відбору кадрів для конкретних підпри+

ємств і т.д.

Оскільки одним з каналів фінансування освітньої

сфери є фінансові ресурси населення, а їх частка не+

ухильно зростає, першочергового значення набувають

питання підвищення доходів населення, а також розроб+

ка і реалізація фінансових механізмів залучення коштів

населення. Не зупиняючись детально на цьому питанні

відзначимо, що основними напрямками тут повинні ви+

ступати державна соціальна політика, зокрема, політи+

ка доходів, а також розвиток системи кредитування та

страхування, з метою довгострокового фінансування

населенням професійної освіти. В даний час, як зазна+

чалося вище, на передній план виходять регулюючі

функції держави в підготовці спеціалістів, які забезпе+

чать вирішення пріоритетних завдань економічного роз+

витку та національної безпеки.

Передумовою ефективності регулюючої діяльності

держави в сфері освіти могло б стати введення принци+

пу контрактного навчання в державних ВНЗ, що озна+

чає обов'язок фахівця відпрацювати певну кількість

років на зазначеному в контракті робочому місці. Це тим

більш актуально, адже державний вплив на розвиток тих

чи інших галузей господарства, як правило, обмежуєть+

ся різними способами залучення інвестицій у виробниц+

тво і не включають в себе кадрову складову. Але ж ви+

трати на освіту по суті представляють собою інвестиції

в кадровий потенціал виробництва. З цієї точки зору

вони мають чітко виражений економічний ефект [6].

На галузеві пропорції розвитку системи професій+

ної освіти необхідно надавати регулюючий вплив, не

допускаючи провалів у підготовці кадрів з певних спе+

ціальностей. Можливості такого впливу не тільки є, але

і повинні активно використовуватися не тільки на мак+

рорівні, але й на рівні окремої області чи району. На

нашу думку, на верхньому державному рівні повинен

функціонувати фінансовий освітній ринок з ситуацією

"ринок продавця", а на низовому рівні, де проходить

діяльність державних і недержавних освітніх установ,

повинна бути ситуація "ринку покупця", тобто потрібно,

щоб були сильні позиції абітурієнта як покупця і спожи+

вача освітніх послуг. Зсередини державний сектор рин+

ку освітніх послуг буде регулюватися суперництвом дер+

жавних освітніх установ один з одним (конкуренцією по

горизонталі) за отримання фінансових і матеріальних

ресурсів держави. Шлях до отримання ресурсів — це

перемога навчального закладу в конкурсі можливостей

за краще задоволення освітніх потреб певного кон+

тингенту учнів.

Державі доцільно організувати для сфери освіти

спеціальний сектор фінансового ринку, який буде

відрізнятися від класичного державного фінансування
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тим, що фінансові кошти не будуть виділятися на першу

вимогу і в заявлених обсягах. Фінансування слід здійс+

нювати як внутрівідомчу торгівлю фінансовими ресур+

сами — державні освітні установи спочатку повинні бу+

дуть виграти тендер на обгрунтованість фінансової за+

явки, отримувати будуть виграні за конкурсом фінан+

сові кошти на студента і учня за державними нормати+

вами. Державі слід взяти на себе видаткові повноважен+

ня в частині нормування витрат і наукової обгрунтова+

ності останніх.

Розподіл фінансових коштів на тендерній основі

буде стимулювати державні освітні установи удоскона+

лювати освітню діяльність і призведе до створення внут+

рішнього конкурентного механізму та забезпечить умо+

ви для економічної безпеки ринку освітніх послуг. Слід

також домагатися того, щоб державний ринок освітніх

послуг зсередини активно регулювався ще одним важе+

лем — можливістю вибору конкретного державного

навчального закладу школярем, абітурієнтом, студен+

том, які також повинні бути ефективними покупцями і

споживачами освітніх послуг. По горизонталі держав+

ний ринок освітніх послуг буде регулюватися наявністю

конкуренції з боку приватного ринку освітніх послуг.

ВИСНОВКИ
Методи державного регулювання освітніх послуг —

це способи регулювання ринкової ситуації на цьому спе+

цифічному ринку. Для його оптимального функціонуван+

ня слід відновити державний сектор освітніх послуг, але

з використанням нових методів управління. Регулюван+

ня освітніх послуг слід здійснювати з двох сторін —

централізованим фінансуванням і децентралізованим

товарним позиціонуванням. Регулювання освітніх по+

слуг повинно здійснюватися за домінуючої участі в ньо+

му держави, що, на наш погляд, відповідає умовам еко+

номічної безпеки ринку освітніх послуг. Сьогодні дер+

жава в сфері професійної освіти виконує роль законо+

давця і малого фінансиста, що вкрай недостатня умова

для виконання сферою освіти своєї головної місії —

забезпечення суспільства високоосвіченими людьми.

Організаційна роль держави повинна проявлятися, зок+

рема, у взятті на себе державними навчально+методич+

ними центрами відповідальності за організацію вивчен+

ня ринку праці. Усім роботодавцям слід покласти обо+

в'язки надання цим центрам заявок на кадри з описом і

обгрунтуванням їх характеристик за єдиними формами

бланків. Слід посилити державну відповідальність за

постійне вдосконалення освітніх стандартів, повною

мірою реалізувати вимоги економіки, суспільства, осо+

бистості до сфери освіти. Недержавний ринок освітніх

послуг має стати додатковим сектором ринку. Крім дже+

рела фінансування, в усьому іншому недержавні і дер+

жавні освітні установи повинні мати на ринку освітніх

послуг більш+менш однакові умови функціонування. У

сфері освіти можуть змінюватися методи надання по+

слуг, мета освіти залишаються незмінною — поліпшен+

ня життєдіяльності людей, підвищення прибутковості

організацій і підприємств, благополуччя суспільства, що

відповідає умовам економічної безпеки ринку освітніх

послуг України. У наших умовах чим бідніше суспіль+

ство, тим вище повинен бути громадський характер сфе+

ри освіти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Історично і географічно склалось, що в Україні на

ринку надання транспортних послуг пасажирам дом+
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PROBLEMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE OCONOMIC DEVELOPMENT
OF PASSENGERS TRANSPORTATION SERVICE

У статті розглянуто проблеми, пов'язані зі здійсненням підвищення ефективності економіч�
ного розвитку сфери пасажирських перевезень у сучасних ринкових умовах при нестабільному
розвитку ринку транспортних послуг. Перевезення пасажирів різними видами транспорту має
низку проблем: низький рівень комфорту подорожі, відсутність стабільності роботи на деяких
важливих напрямах, невідповідний сервіс на вокзалах, якість та наявність супутніх послуг, про�
блема зниження безпеки подорожей в сучасних умовах, високі тарифи тощо. В основі проблем
пасажирських перевезень є брак ресурсів, що знижує конкурентоспроможність транспортних
послуг, і має прямий вплив на рівень довіри пасажирів до різних видів транспорту. Досліджено
ряд наступних факторів, що стоять на перешкоді підвищенню ефективності економічного роз�
витку сфери пасажирських перевезень: недостатнє оновлення, модернізація, ремонт, рекон�
струкція рухомого складу, інфраструктури, техніки та обладнання; відсутність належної ком�
пенсації перевізникам за виконані соціально необхідні перевезення; не вирішеність проблеми
переоснащення підприємств транспорту; відсутність фінансування розробки побудови нових
сполучень відповідно до стратегії розвитку економіки України тощо.

There are considered the problems associated with the efficiency implementation of economic
development of passenger traffic serves in the modern market conditions within unstable passengers'
transportation market development. The passengers' transportation by different means of transport
has a number of problems such as: low comfort of travel, lack of stability in some important directions,
quality and availability of related services, the problem of travel safety reducing in modern conditions,
high fare and so on. At the core problems of passenger transport is the lack of resources, reducing
the competitiveness of transport services, and having a direct impact on passengers' credibility to
various means of transport. It is investigated, that a number of these factors, which prevents more
effective economic development of passengers' transportation, consists in lack of renewal,
modernization and repair serves, reconstruction of rolling stocks and infrastructure, machinery and
equipment, and also lack of adequate compensation for carriers for transportation of socially
necessity, problem of transport reequipment, shortage of funding for the development of new links
construction according to the strategy of Ukrainian economy.

Ключові слова: транспортне обслуговування пасажирів, ринок пасажирських перевезень, конукрен#

тоспроможність, оновлення, рухомий склад, інфраструктура.

Key words: passenger traffic serves, passengers' transportation market, competitiveness, renewal, rolling

stocks, infrastructure.

інують автомобільний і залізничний транспорт. За ра+

дянських часів лідером був залізничний транспорт як

соціально доступний і більш надійний. Проте з роз+
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витком ринкових відносин ситуація змінилась на ко+

ристь автомобільного транспорту. Зарубіжний досвід

показує, що для ефективного економічного розвит+

ку як транспортної інфраструктури країни, так і її еко+

номіки першочерговим є підвищення якості транспор+

тного забезпечення пасажирів за умов розвитку швид+

кісного перевезення. Сьогодні для цього необхідним

є залучення значних капіталовкладень у складних

політико+економічних умовах. Крім того, виникає го+

стра необхідність визначення і обгрунтування розвит+

ку головних напрямків підвищення ефективності

транспортного сервісу та пріоритетних видів транс+

порту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні проблеми комплексного

вирішення задач щодо підвищення ефективності функ+

ціонування та розвитку різних видів транспорту знайш+

ли відображення у працях вітчизняних вчених — О.О. Ба+

каєва, В.В. Віннікова, В.М. Гурнака, В.Л. Диканя, В.М. За+

горулька, Л.Г. Зайончика, В.Г. Коби, В.І. Котелянця,

М.І. Котлубая, Ю.Ф. Кулаєва, М.В. Макаренка, А.М. Но+

викової, В.І. Пасічника, А.В. Перепелюка, В.Л. Ревен+

ка, Є.М. Сича, Ю.М. Цвєтова, В.Г. Чекаловця, В.І. Щел+

кунова та багатьох інших [1—4].

Разом з тим, не дивлячись на велику кількість пуб+

лікацій, залишається багато невирішених проблем

щодо розвитку сфери пасажирських перевезень, як

на рівні держави, так і на рівні суб'єктів господарю+

вання — підприємств і організацій. Окрім того, ситу+

ацію ускладнює відсутність обгрунтованих пропо+

зицій щодо впровадження сучасних методів та моде+

лей управління системою якості транспортного забез+

печення пасажирів на всіх рівнях економікою. Все це

і зумовило актуальність обраної теми і напрямів її

дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні і визначенні ос+

новних проблем, які перешкоджають підвищенню ефек+

тивності економічного розвитку сфери пасажирських

перевезень.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Як показує практика, домінування внутрішніх па+

сажирських перевезень над зовнішніми є досить при+

родним явищем для України в силу її природно+

кліматичних та географічних особливостей. Проте

сьогодні розвиток внутрішніх перевезень наразі має

тенденцію до спаду. Однією з головних причин цьо+

го є проблема "ціна — якість" транспортної послу+

ги.

Роздивимось потенціал надання транспортних

послуг пасажирам різними видами транспорту в Ук+

раїні. Слід зазначити, що для України природнім є

домінування внутрішніх пасажирських перевезень

над зовнішнім не тільки через сприятливі географі+

чно+природні фактори, а й завдяки її багатій куль+

турно+історичній спадщині, через що більшість

транспортних послуг представлена в країні через

призму внутрішнього туризму, що обумовлює домі+

нування таких видів транспорту, як авто+ і залізнич+

ний транспорт.

На сьогоднішній день автотранспорт є лідером

серед внутрішніх перевізників пасажирів за дани+

ми статистики в Україні [4]. Проте існує багато

проблем, які необхідно вирішувати сьогодні. В

першу чергу, це стосується стану доріг в країні.

Таблиця 1. Матриця swot)аналізу потенціалу надання послуг пасажирам
автотранспортом

 Сильні сторони Слабкі сторони 

Зо
вн
іш
нє

 с
ер
ед
ов
ищ

е Можливості Загрози 
Покращення технічного прогресу.
Поява нових технологій перевезення. 
Модернізація транспортних засобів 

Стан маршруту.
Неможливість надання послуг перевезень в 
складних погодних умовах. 
Висока конкуренція серед різних видів 
транспорту. 
Митний контроль. 
Низький рівень інфраструктури на 
автовокзалах 

В
ну
тр
іш
нє

 с
ер
ед
ов
ищ

е 

Переваги Недоліки 
Широкі географічні можливості 
транспортного сполучення. 
Відносно доступна вартість проїзду. 
Якість та доступність інформаційних 
послуг. 
Швидкість обслуговування 

Середня швидкість сполучення.
Недостатній комфорт і чистота подорожі. 
Брак коштів на модернізацію та оновлення. 
Стан автопарку. 
Недоступність проїзду пільгових категорій 
пасажирів. 
Відсутність надання супутніх та додаткових 
послуг. 
Затримки на деяких напрямках. 
Стан чистоти приміщень та туалетів на 
автовокзалах. 
Невідповідна етика спілкування 
обслуговуючого персоналу, незнання мов. 
Черги, тривале очікування. 
Недостатня увага до пасажирів. 
Недостатня кількість чи відсутність зон для 
паління 
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Через стан дорожнього полотна сьогодні не мож+

ливим є підвищення швидкості перевезення паса+

жирів автотранспортом. Крім того, через аварій+

ність доріг зменшується рівень безпеки транс+

портної послуги.

Важливим недоліком цього виду транспорту є

його залежність від погодних умов, що іноді спричи+

нює затримку руху чи неможливість надання транс+

портної послуги. В той же час, завдяки розвинутій

системі доріг пасажири мають широкі географічні

можливості для подорожі, як на своєму, так і на при+

ватному автозасобів. При цьому для середньостати+

стичного українця така подорож є більш менш дос+

тупною по ціні. Проте для малозабезпечених верств

населення велике значення мають пільги, які не на+

даються при даному виду перевезень. Стан автовок+

залів, їх чистота, відсутність надання супутніх послуг

знижують конкурентоспроможність даного виду

транспорту. Комфорт подорожі даним видом транс+

порту є досить суперечним явищем через незадовіль+

ний стан автопарку українських перевізників, а його

оновлення потребує значних коштів.

З точки зору створення більш якісного транспорт+

ного забезпечення автотранспорт має середній потен+

Таблиця 2. Матриця swot)аналізу потенціалу надання послуг пасажирам
авіатранспортом

 Сильні сторони Слабкі сторони 

Зо
вн
іш
нє

 
се
ре
до
ви
щ
е 

Можливості Загрози 
Duty free. 
Спрощена процедура проходження 
митниці. 
Покращення технічного прогресу. 
Розвинена інфраструктура в аеропортах.  
Страхування подорожі 

Неможливість надання послуг перевезень у 
складних погодних умовах. 
Складність і швидкість проходження митного і 
паспортного контролю та процедури реєстрації. 
Незадовільна якість послуг паркування і послуг 
таксі 

В
ну
тр
іш
нє

 с
ер
ед
ов
ищ

е 

Переваги Недоліки 
Найвища швидкість перевезення. 
Широкі географічні можливості. 
Комфорт подорожі. 
Безпека перевезень. 
Якість та доступність інформаційних 
послуг. 
Швидкість обслуговування. 
Комфорт і чистота приміщень.  
Сервіс та організація в аеропортах. 
Широкий асортимент супутніх та 
додаткових послуг. 
Наявність зон для паління  

Висока вартість послуг перевезення і супутніх 
та додаткових послуг. 
Відсутність проїзду пільгових категорій 
пасажирів. 
Брак коштів на модернізацію та оновлення. 
Недостатні розміри терміналу. 
Затримки рейсів. 
Погане поводження з багажем. 
Черги, тривале очікування. 
Етика спілкування обслуговуючого персоналу, 
незнання мов. 
Недостатня увага до транзитних пасажирів 
Нестача візків. 
Сигаретний дим в галереї 

Таблиця 3. Матриця swot)аналізу потенціалу надання послуг пасажирам
залізничним транспортом

 Сильні сторони Слабкі сторони 

Зо
вн
іш
нє

 с
ер
ед
ов
ищ

е Можливості Загрози 
Покращення технічного прогресу. 
Розвинена інфраструктура на вокзалах. 
Стан маршруту. 
Можливість надання послуг перевезень в 
складних погодних умовах. 
Реструктуризація галузі і залучення іноземного 
капіталу. 
Поява нових технологій перевезення. 
Страхування подорожі 

Висока конкуренція серед різних видів транспорту. 
Митний контроль. 
Незадовільна якість послуг таксі 

В
ну
тр
іш
нє

 с
ер
ед
ов
ищ

е 

Переваги Недоліки 
Доступна вартість проїзду. 
Доступність проїзду пільгових категорій 
пасажирів. 
Природна монополія на даний вид 
транспортування. 
Безпека перевезень.  
Широкий асортимент супутніх та додаткових 
послуг. 
Якість та доступність інформаційних послуг. 
Швидкість обслуговування. 
Чистота приміщень та туалетів вокзалів. 
Сервіс та організація на вокзалах 

Середня швидкість сполучення.
Затримки поїздів на деяких напрямках. 
Середня комфортність подорожі. 
Незадовільний стан рухомого складу. 
Комфорт і чистота вагонів. 
Невиправдана вартість супутніх та додаткових послуг. 
Брак коштів на модернізацію та оновлення. 
Структура фінансового управління підприємствами 
галузі. 
Висока собівартість перевезення. 
Недостатні розміри залів очікування. 
Недостатній рівень етика спілкування обслуговуючого 
персоналу, незнання мов. 
Сигаретний дим в тамбурі. 
Черги, тривале очікування в касах. 
Недостатня увага до пасажирів. 
Недостатність зон для паління  
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ціал через неможливість підвищення швидкості переве+

зень понад 150 км/год в умовах сучасного наукового

прогресу.

З кожним роком за даними статистики кількість пе+

ревезень авіатранспортом зростає в Україні. За дани+

ми страхових компаній такий вид транспорту на сьо+

годнішній день є найбільш безпечним. Проте через ви+

соку його високу вартість перевезення авіатранспортом

не є популярним в межах України [4]. Здебільш послу+

гами цього виду транспорту користуються пасажири, які

виїжджають за кордон.

У рамках внутрішніх перевезень та географічних

особливостей країни цей вид транспорту не має на сьо+

годнішній день достатніх конкурентних переваг саме че+

рез його вартість та недостатність аеропортів.

Важливим недоліком цього виду транспорту є його

досить висока залежність від погодних умов, що іноді

спричинює затримки рейсів чи неможливість надання

транспортної послуги.

Користуючись цим транспортом пасажири мають

широкі географічні можливості для подорожі, а

швидкість подорожі є найвищою на сьогоднішній день.

Проте стан аеропортів, аеродромів, літаків в Україні

потребує їх модернізації і оновлення, що зменшило б

вартість перельотів та підвищило їх конкурентоспро+

можність.

Залізничний транспорт в Україні займає дуже важ+

ливе місце. Історично склалось, що цей вид транспорту

є державною природною монополією, і тому на сьо+

годнішній день існує проїзд пільгових категорій паса+

жирів даним видом транспорту.

Незважаючи на світовий досвід та технічний про+

грес, швидкість перевезень даним транспортом в Україні

залишається посередньою через стан рухомого складу

та неможливість модернізації та оновлення [1]. Голов+

ним чином, таку ситуацію можна пояснити недостатнім

фінансування через нестабільність вітчизняної еконо+

міки.

Через застарілість технологій, рухомого складу,

відсутність колій для швидкісного руху, залізничний

транспорт не має сьогодні можливості здійснювати

перевезення зі швидкістю 250—350 км/год, як це

робиться в країнах ЄС чи Японії. Завдяки розвинутій

системі доріг і наявності пільгового проїзду пасажи+

ри всіх категорій мають широкі географічні можли+

вості для подорожі майже в будь+яких погодних умо+

вах.

Звісно, що зараз стан вокзалів, вагонів, їх чисто+

та, необгрунтована вартість супутніх послуг знижують

конкурентоспроможність даного виду транспорту. Але

при належному фінансування даний вид транспорту

має найбільший потенціал для підвищення ефектив+

ності економічного розвитку сфери пасажирських пе+

ревезень.

Завдяки вдалому географічному розташуванню

в Україні є доступними і річковий, і морський транс+

порт.

Морський транспорт має можливість забезпечен+

ня масових міжнародних перевезень вантажів і па+

сажирів [2]. Порядок перевезення встановлюється

спеціальними міжнародними правилами і положен+

нями. В порівнянні з іншими видами транспорту

морський транспорт не потребує значних капіталов+

кладень, а морські шляхи не вимагають витрат на їх

споруду або підтримку в експлуатаційному стані

(окрім каналів). Пропускна спроможність даного

виду транспорту є практично необмежена за умов

наявності відповідної здатності морських портів і

причальних ліній.

У порівнянні з іншими видами транспорту морський

транспорт не потребує значних витрат палива і енергії.

Морські шляхи горизонтальні, не пов'язані з рельєфом

місцевості і не вимагають додаткових витрат енергії для

подолання підйомів, які виникають на залізницях і ав+

томобільному транспорті. Крім того, морські лінії пря+

молінійні. Собівартість перевезень на великі відстані

нижча, ніж на інших видах транспорту.

У той же час, морський транспорт є залежним від

природно+географічних і навігаційних умов, через

що зростає тривалість перевезень. Крім того, на

морських узбережжях для нормального функціону+

вання даного транспорту необхідним є будівництво

складного портового господарства [2]. Морський

транспорт економічніше використовувати для пе+

ревезень на великі відстані і великої кількості паса+

жирів (понад 500 чоловік). Морський транспорт об+

межений в рамках прямих морських сполучень.

Морські перевезення у внутрішніх повідомленнях у

малому каботажі, як правило, менш ефективні, ніж

залізницею і річковими шляхами через їх високу со+

Таблиця 4. Матриця swot)аналізу потенціалу надання послуг пасажирам
водним транспортом

 Сильні сторони Слабкі сторони 

Зо
вн
іш
нє

  
се
ре
до
ви
щ
е 

Можливості Загрози 
Покращення технічного прогресу.
Поява нових технологій перевезення. 
Модернізація транспортних засобів. 
Міжнародні масові перевезення пасажирів. 
Надання послуг в рамках атракцій. 
Страхування подорожі 

Сезонність.
Середні географічні можливості транспортного 
сполучення. 
Неможливість надання послуг перевезень у 
складних погодних умовах.  
Висока конкуренція серед різних видів транспорту. 
Митний контроль. 
Низький рівень інфраструктури в портах 

В
ну
тр
іш
нє

 
се
ре
до
ви
щ
е Переваги Недоліки 

Відносно доступна вартість проїзду.
Широкий спектр супутніх та додаткових послуг. 
Якість та доступність інформаційних послуг. 
Швидкість обслуговування 

Середня швидкість сполучення.
Брак коштів на модернізацію та оновлення. 
Недоступність проїзду пільгових категорій 
пасажирів 
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бівартість. У той же час втрати при перевезенні ве+

ликої кількості пасажирів морським транспортом

майже в тричі менші за витрати на залізничному

транспорті.

У підсумку, морський транспорт має більший потен+

ціал надання послуг пасажирам у рамках атракцій та

міжнародних перевезень.

Річковий транспорт характеризується досить вели+

кою провізною здатністю на глибоководних річках при

порівняно невеликій собівартості перевезень. Наприк+

лад, на річках Європейської частини Росії собівартість

перевезень на 30% менше, ніж на залізницях, і у де+

кілька разів менше в порівнянні з автомобільним транс+

портом.

Загалом, витрати на організацію судноплавства

у декілька разів менше, ніж на будівництво залізниці

(з рухомим складом) і в 3—4 рази менше, ніж на спо+

рудження автомобільної дороги з твердим покрит+

тям.

Проте звивистість шляху, ступінчастість глибин у

ряді випадків стає завадою проходження судів. Річко+

вий транспорт має такої найбільшу сезону залежність, і

в порівнянні з іншими видами транспорту швидкість пе+

ревезення пасажирів є досить низькою в умовах сучас+

них технологій.

Річковий транспорт не в змозі охопити всю тери+

торію нашої держави, а пересадки з одного виду транс+

порту на інший не є зручними в більшості випадків, і

вимагають додаткових витрат часу та коштів. Повітря+

ний транспорт, є досить дорогим в Україні, й не в усіх

курортних містах є аеропорти. Крім того, однією з го+

ловних проблем залишається безпека та комфорт пе+

ревезення пасажирів різними видами транспорту, які

незалежно від виду транспорту на сьогоднішній день

мають тенденцію до зниження, що в свою чергу

відштовхує потенційних споживачів послуг. Сьогодні

лідером є автомобільний транспорт. Проте світові ціни

на паливо стрімко зростають з кожним роком. Стан

екології через збільшення потоку автомобілів по+

гіршується з кожним днем. Стан доріг та трас у країні

не дозволяє впровадження новітніх швидкісних марш+

рутів. Низький сервіс, незручний графік, низький

рівень безпеки перевезення є тими факторами, які за+

важають підвищенню ефективності економічного роз+

витку сфери пасажирських перевезень в Україні. За

таких умов необхідно залучати досвід інших країн.

Яскравим прикладом є транспортна система в Європі

та Китаї, де більшість перевезень здійснюється заліз+

ничним транспортом. При цьому діють швидкісні тех+

нології перевезень, зручні графіки перевезень для па+

сажирів та досить високий рівень комфорту за низь+

ких цін.

Впровадження нових технологій та підвищення сер+

вісу на українських залізницях за умов відповідного

фінансування, що є наразі головною проблемою за умов

політико+економічної кризи.

Очевидним є і той факт, що при підвищенні ефек+

тивності економічного розвитку сфери пасажирських

перевезень в першу чергу має значення ефективне фун+

кціонування самого перевізника, а отже, постає пробле+

ма ефективного функціонування всієї транспортної

інфраструктури.

Безперечно, кожний вид транспорту має ряд своїх

особливостей, як показав аналіз потенціалу основних

видів транспорту на ринку пасажирських перевезень, де

пріоритетом є якість транспортного забезпечення паса+

жирів, яка визначається вартістю транспортної послуги

і вартістю додаткових товарів і послуг, безпекою пере+

везення і комфортністю подорожі, швидкістю переве+

зення і обслуговування, якістю інформаційного напов+

нення і супроводу послуги, її екологічністю тощо. Про+

те, в цілому, головним критерієм відбору транспортної

послуги є співвідношення її вартості до її безпечності,

комфорту, швидкості реалізації з урахуванням всіх ас+

пектів.

ВИСНОВКИ
Для підвищення ефективності економічного розвит+

ку сфери пасажирських перевезень в Україні необхід+

ним є застосування ефективних механізмів створення

якісного конкурентоспроможного транспортного забез+

печення пасажирів, яке є неможливим без надання

відповідних за рівнем послуг перевезень. Адже, обира+

ючи вид транспортної послуги, пасажир в першу чергу

зважає на її безпечність. При цьому до уваги беруться

такі чинники, як якість страхування під час подорожі,

стан транспортної інфраструктури, імідж і репутація

транспортної компанії, стан її основних фондів тощо.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

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

У вітчизняній науці про необхідність управління репута+

цією підприємства найчастіше згадують, коли вона знахо+

диться під загрозою. При цьому менеджмент українських

підприємств із запізненням усвідомлює, що управління ре+

путацією — бізнес+процес стратегічного рівня, а не окремі

дії тактичного характеру щодо нейтралізації репутаційних

ризиків. У той же час на Заході проблематика наукових дос+

ліджень з управління репутацією є затребуваною бізнесом,
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ДО ПИТАННЯ ПРО НЕТОТОЖНІСТЬ
ПОНЯТЬ "РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА"
ТА "ГУДВІЛ"
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THE QUESTION OF NONIDENTICAL CONCEPTS OF "REPUTATION OF THE ENTERPRISE"
AND "GOODWILL"

В статті здійснено аналіз понять "репутація підприємства" і "гудвіл", шляхом порівняння
змістовних ознак двох зазначених категорій доведено тезу про їх нетотожність. Автором ви�
значено, що поняття ділової репутації (до якого гудвіл є найбільш наближеним) є вужчим по відно�
шенню до категорії "репутація підприємства". Доведено, що оцінювання репутації як гудвілу,
тобто лише в момент зміни власника підприємства, не забезпечує дієвого управлінського кон�
тролю над процесом формування репутації і не відображає багатовекторності (стосовно різних
стейкхолдерських аудиторій) репутаційного менеджменту. Дійдено висновків, що з позиції бух�
галтерського підходу репутація не є активом у складі нематеріальних активів підприємства,
вона може розглядатися як актив тільки за економічним підходом. З позиції управління, а не
виключно бухгалтерського обліку, категорія "репутація підприємства" ще більше віддаляється
від "гудвілу", як певні активи (кваліфікація персоналу, високий рівень менеджменту тощо), які
відрізняються від звичайних активів тим, що не існує способів відокремити їх від інших активів
та достовірно оцінити, тобто — це дещо інше.

The paper analyzes the concepts of "reputation of the enterprise" and "goodwill". By comparing
the substantive elements of these two categories author proved the thesis of nonidentical. The author
defines the concept of goodwill (which goodwill is closest) is smaller in relation to the category of
"reputation of the enterprise." We prove that the evaluation of reputation as goodwill does not provide
effective management control over the process of the process of its formation and does not reflect
the reputation management focus on different stakeholder audiences. The conclusion is that the
position of Accounting Approach reputation is an asset not as intangible assets; it can be seen as an
asset only for the economic approach. From the standpoint of management, not only accounting
category "reputation of the company" further away from the "goodwill" as certain assets (qualification
of personnel, quality management, etc.) that differ from conventional assets so that there is no way
to separate it from other assets and measured reliably.

Ключові слова: репутація, нематеріальні активи, гудвіл, довіра, вартість підприємства.

Key words: reputation, intangible assets, goodwill, trust, enterprise value.

який вже давно усвідомив, що превентивний захист репу+

тації і системна робота на упередження значно ефективніші,

ніж "гасіння пожежі" засобами антикризового управління,

що репутацію не можна відновити, а збитки від її втрати ся+

гають мільярдів доларів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати дослідження базуються на основних поло+

женнях теорії формування репутації підприємства, основи

якого закладені у останній чверті ХХ — на початку ХХІ ст.
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західними дослідниками, серед яких вагомий внесок у су+

часне розуміння сутності репутації як наукової категорії вне+

сли Армен Алчіан (Armen Alchian), Гарольд Демсец (Harold

Demsetz) [1], Леслі Гейнс (Leslie Gaines) [3], К.Фомбран

(C. J. Fombrun), Грем Даулинг (Grahame Dowling).

Узагальнюючи творчу думку багатьох дослідників ре+

путації, автор цього дослідження схиляється до тверджен+

ня, що репутація підприємства має ознаки економічної ка+

тегорії (маркетинговий інструмент, управління контактами

з ключовими стейкхолдерами, управління інформацією і

знаннями, фактор розвитку підприємства, ділова ак+

тивність), а також відноситься до вартісної категорії (забез+

печення доходності та прибутковості, капіталізація активів

підприємства). Саме на вартісній сутності репутації підприє+

мства наголошують зарубіжні дослідники: Андре Гріффін

(Andrew Griffin), Армен Алчіан (Armen Alchian), Гарольд

Демсец (Harold Demsetz) [1], Леслі Гейнс+Росс (Leslie

Gaines+Ross) [3], К.Фомбран (C.J. Fombrun), Грем Даулинг

(Grahame Dowling), Кім Харрісон (Kim Harrison), Дж М Доу+

сон (J.M. Dawson), Сем Даніел (Sam Denial), Джон Дорлі

(John Doorley), Неліо Фред Гарсія (Helio Fred Garcia) [2].

В дослідженнях вітчизняних науковців вартісну сутність

репутації часто намагаються прив'язати до категорії "нема+

теріальні активи" підприємства, і найчастіше — до "гудві+

лу". Проблематикою змістовного аналізу даних категорій

займаються М.І.Бондар [5], І.І. Просвірина [12], І.А. Дерун

[8].

Однак, на нашу думку, не достатньо уваги приділяється

науковому обгрунтуванню нетотожності понять "репутація

підприємства" та "гудвіл". Адже варто враховувати юридичні

та бухгалтерські аспекти обліку та оцінювання нематеріаль+

них активів, законодавчу зарегульованість даних питань і

затребуваність їх саме в сфері продажу активів та ринково+

го трансферу знань, а не в управлінні підприємством.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є аналіз визначень понять

"репутація підприємства" і "гудвіл", висвітлення та порівнян+

ня змістовних ознак двох зазначених категорій та доведен+

ня тези щодо їх нетотожності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У багатьох дослідженнях з репутаційного менеджмен+

ту зарубіжних вчених, які не є затребуваними у пострадянсь+

ких країнах і здебільшого не видаються ні українською, ані

російською мовами, "репутація підприємства" представ+

ляється як актив з ознаками нематеріального активу, який

має свою вартість і впливає на вартісні показники бізнесу.

Для ілюстрації даного твердження приведемо цитати з нау+

кових праць ряду відомих спеціалістів з репутаційної про+

блематики.

Так, Армен Алчіан (Armen Alchian) та Гарольд Демсец

(Harold Demsetz) [1, переклад з англ.] стверджують: "Репу+

тація, тобто довіра, є активом і є іншим способом виражен+

ня того, що надійна інформація про майбутні результати є

водночас і тим, що вимагає витрат, і цінним благом".

На позиції ототожнення репутації з нематеріальним ак+

тивом стоять і такі західні дослідники, як Джон Дорлі (John

Doorley) та Неліо Фред Гарсія (Helio Fred Garcia) [2, пере+

клад з англ.]: "Репутація — це власність і нею необхідно

розпоряджатися як власністю. Репутація нематеріальна, але

у неї є велика реальна ціна (для великих корпорацій, наприк+

лад, ця ціна досягає мільярдів доларів). Тому, ми і говори+

мо про неї як про власність або актив. Нездатність сприйма+

ти репутацію в її матеріальному прояві неодмінно дасть про

себе знати. … Успішний контроль за репутацією не лише

запобігає спаду, але і значно збільшити вартість підприєм+

ства". До оцінювання репутації вони, відповідно, підходять

з позиції оцінювання активів: "…підтримка хорошої репутації

компанії — безцінна, але репутація часто дорівнює різниці

між сумарною ринковою вартістю компанії і обліковою вар+

тістю активів, а ця сума може дорівнювати мільярдам до+

ларів".

Леслі Гейнс+Росс (Leslie Gaines+Ross) [3, переклад з

англ.] стверджує, що "репутацію можна вважати кількісним

показником, який достовірно збільшує багатство". Дана

дослідниця стоїть на позиції оцінювання репутації як акти+

ву компанії, вартість якого може коливатись під впливом

ринкових факторів, і наводить думку з цього приводу Філа

Воттса, колишнього голови правління Роял Датч Шелл: "Ре+

путація — це кредит довіри наших клієнтів та інших заці+

кавлених осіб. Баланс може і збільшуватися, і знижувати+

ся".

Таким чином, у дослідженнях з репутаційного менедж+

менту зарубіжних вчених, які не є затребуваними у постра+

дянських країнах і здебільшого не видаються ні українсь+

кою, ані російською мовами, "репутація підприємства" пред+

ставляється як актив з ознаками нематеріального активу,

який має свою вартість і впливає на вартісні показники бізне+

су. На нашу думку, це дещо спрощене сприйняття, яке не

враховує всі ознаки активу з позиції бухгалтерського обліку.

Тут виникає питання — чи є "репутація підприємства" ак+

тивом з усіма необхідними ознаками нематеріального

активу? Чи "управління репутацією підприємства" є управл+

інням активом (тобто вартістю) за ознаками бухгалтерсько+

го обліку?

За змістом "репутація підприємства" як актив, з першо+

го погляду, найбільш наближена за ознаками до нематері+

ального активу у вигляді "гудвілу" (англ. — gudvil — добра

воля), який (за визначенням) характеризує ділову репута+

цію, престиж, напрацьовані контакти й стабільних клієнтів

суб'єкта підприємницької діяльності. Гудвіл у діловому світі

розглядається як вартість ділової репутації фірми. Гудвіл

характерний лише для компанії, яка одержує стабільно ви+

сокі прибутки, рівень яких вищих за середній у цій галузі.

Однак на практиці гудвіл як економічна величина оцінюєть+

ся й приймається на баланс тільки в момент зміни власника

підприємства (цілісного майнового комплексу). Великою є

кількість корпоративних злиттів і поглинань на Заході, заз+

начає О. Бєліков [4], які для компанії мали більше значен+

ня, ніж вартість її активів: це яскраве свідчення того, що в

бізнесі є щось нематеріальне, що не можна відокремити від

самої компанії і що докорінно змінює суть бізнесу.

Таким чином, причини нетотожності репутації гудвілу,

на нашу думку, лежать в двох площинах: по+перше, поняття

ділової репутації (до якого гудвіл є найбільш наближеним)

є вужчим по відношенню до категорії "репутація підприєм+

ства", детальна авторська аргументація з цього приводу на+

ведена в публікації [7]; по+друге, оцінювання репутації як

гудвілу, тобто лише в момент зміни власника підприємства,

не забезпечує дієвого управлінського контролю над про+

цесом формування репутації і не відображає багатовектор+

ності (стосовно різних стейкхолдерських аудиторій) репу+

таційного менеджменту.

Зауважимо, перша згадка про гудвіл була датована 1571

роком. До бухгалтерської практики термін "гудвіл" перей+

шов із юриспруденції, де під даним терміном розумівся пев+

ний вид майнових прав. А вже у 1891 році англійський бух+

галтер Ф. Мор першим створив методи оцінки гудвілу на ос+

нові генерованих ним додаткових доходів. Питаннями виз+

начення сутності, оцінки та методики ведення бухгалтерсь+

кого обліку гудвілу займались М.І. Бондар, С.Ф. Голов,

В.Н. Костюченко, О.Е. Кузьмінська, І.І.  Просвірина,

Г.В. Уманцев, М.Дж. Мард, Д.Р. Хітчнер та ін. Незважаючи

на те, що питанням сутності та обліку нематеріальних ак+

тивів, як зазначає І.А. Дерун [8], присвячено багато науко+

вих праць, питання щодо сутності, обліку та оцінки гудвілу

залишаються недостатньо вивченими.
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Загальноекономічний підхід визначає гудвіл як певні

активи (кваліфікація персоналу, високий рівень менедж+

менту тощо), які відрізняються від звичайних активів тим,

що не існує способів відокремити їх від інших активів та

достовірно оцінити. Тобто, з цієї точки зору, зазначає

М.І.Бондар, під гудвілом розуміються переваги, які отри+

мує покупець при купівлі існуючого суб'єкта господарю+

вання порівняно зі створенням нового підприємства [5, с.

528]. А з позицій бухгалтерського обліку, зазначає І.А.

Дерун, під гудвілом варто розуміти різницю між ціною

придбання і вартістю матеріальних активів придбаного

підприємства, за вирахуванням його зобов'язань при об+

'єднанні балансів цих підприємств. Деякі науковці, зокре+

ма І. І.Просвірина, визначають істотну різницю між еконо+

мічним та бухгалтерським підходами до визначення гудві+

лу. Так, відповідно до економічного підходу, допускаєть+

ся розрахунок гудвілу для діючого підприємства, у той час,

як бухгалтерський підхід визначає можливість оцінки гуд+

вілу лише при придбанні підприємства. Крім того, економ+

ічний підхід визначає гудвіл як актив, у той час як бухгал+

терські стандарти розглядають його як умовну величину

(але актив), що розраховується за певними правилами [12,

с. 64—65].

Визначення сутності гудвілу у законодавчо+норматив+

них документах, які регулюють ведення бухгалтерського

обліку гудвілу, подано І.А. Деруном нижче (табл. 1).

З наведеної у таблиці 1 інформації можна визначити,

зазначає І.А. Дерун, що у вітчизняній та закордонній об+

ліковій практиці відображається лише придбаний гудвіл,

який набуває ознак активу з можливістю його достовірної

оцінки у разі придбання підприємства як цілісного майно+

вого комплексу. При цьому внутрішньо створений гудвіл

активом не визнається і в обліку не відображається, а вит+

рати на його створення знаходять своє відображення у

складі витрат того звітного періоду, в якому вони були по+

несені.

Як видно з наведеного дослідження, "репутація підприє+

мства" та "гудвіл" не є тотожними поняттями, хоча вони і

близькі за змістом. Але існують відмінності: з позиції бух+

галтерського підходу репутація не є активом у складі нема+

теріальних активів підприємства, вона може розглядатися

як актив тільки за економічним підходом. З позиції ж управ+

ління, а не виключно бухгалтерського обліку, категорія "ре+

путація підприємства" ще більше віддаляється від "гудвілу",

як певні активи (кваліфікація персоналу, високий рівень

менеджменту тощо), які відрізняються від звичайних активів

тим, що не існує способів відокремити їх від інших активів

та достовірно оцінити, тобто — це дещо інше.

Економічна категорія "управління репутацією підприє+

мства" або "репутаційний менеджмент" за економічною оз+

накою, з позиції автора цього дослідження, відтворює про+

цес (дію), який характеризує якість управління підприєм+

ством в динаміці у вигляді досягнення їм розвитку та сусп+

ільного визнання, що приваблює до його діяльності вірогі+

дних стейкхолдерів та споживачів продукції. Економічна

категорія "репутаційний менеджмент" за економічною оз+

накою не має ознак активу з позиції об'єктів права інтелек+

туальної власності у складі нематеріальних активів, але має

оціночну вартість, яка відтворює кількісну динаміку резуль+

татів управлінських дій на відповідні дати оцінки, на відміну

від гудвілу, де оцінка визначається одноразово у разі прид+

бання підприємства.

З позиції автора цього дослідження, під сучасним ме+

неджментом репутації підприємства за економічною оз+

накою, розуміється: процес впровадження сучасних

інструментів менеджменту на всіх ланках підприємства

(компанії, фірми); як відтворення кількісної динаміки змін

за вектором розвитку у часі, ознакою якого є накопичен+

ня результатів ділової активності як всередині підприєм+

ства, так і у зовнішньому середовищі; як впровадження

новацій та досягнення інноваційного прориву у технічно+

му та технологічному переозброєнні підприємства; як

зростання інтелектуального капіталу за рахунок створен+

ня (придбання) та впровадження об'єктів права інтелек+

туальної власності у складі нематеріальних активів; як

впровадження прогресивного маркетингу продукції на

внутрішньому та світовому ринках, а також впроваджен+

ня маркетингу кадрового забезпечення висококваліфіко+

ваними кадрами та створення правового поля для здійс+

нення ефективного бізнесу.

Причина незатребуваності світового досвіду управлін+

ня репутацією підприємства, на наш погляд, криється в самій

природі вітчизняного підприємництва: в орієнтації на отри+

мання вигід в коротко+ та середньостроковій перспективі.

Залежність бізнесу від влади (і навпаки) прив'язує інвести+

ційний цикл до політичного, демотивуючи довгострокові

капіталовкладення. Крім того, пріоритет короткострокових

(одноразових) відносин в бізнесі створює ілюзію свободи

від моралі: чесність і порядність, тобто репутація, необхід+

на саме для довгострокової співпраці. Однак поступово си+

стемний бізнес переорієнтовується на світові стандарти уп+

равління, в т.ч. і з причин необхідності залучення інвестицій

Таблиця 1. Визначення гудвілу у законодавчо)нормативних документах

Джерело: [8].

№ Назва нормативного 
документу Визначення 

1 Міжнародний 
стандарт фінансової 
звітності 3 
«Об’єднання 
бізнесу» 

Гудвіл, що виникає при об’єднанні підприємств, − це сплачена покупцем 
сума, що перевищує ринкову вартість придбання в очікуванні майбутньої 
економічної вигоди. 
Гудвіл − це перевищення вартості придбання над придбаною часткою в 
справедливій вартості ідентифікованих придбаних активів, що є 
нероздільним від придбаного підприємства. 
Фактична вартість гудвілу − це вартість придбання за мінусом різниці 
справедливої вартості ідентифікованих активів, зобов’язань і умовних 
зобов’язань [6, с. 654] 

2 US GAAP, SFAS 142 
«Гудвіл та інші 
нематеріальні 
активи» 

Гудвіл − це перевищення вартості придбаного підприємства над вартістю 
його ідентифікованих активів за вирахуванням зобов’язань [9, с. 55] 

3 П(С)БО 19 
«Об’єднання 
підприємств» 

Гудвіл − це перевищення вартості придбання над часткою покупця у 
справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань 
на дату придбання [11] 

4 Податковий кодекс 
України 

Гудвіл (вартість ділової репутації) − нематеріальний актив, вартість якого 
визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю 
активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в 
результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої 
позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо [10] 
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на європейському ринку. А значить, світова практика управ+

ління репутацією підприємства — управління стратегічноо+

рієнтованого — має бути імплементована у менеджмент

вітчизняних підприємств (компаній). І завдання вітчизняної

економічної науки, в тому числі і нашого дослідження —

стимулювати впровадження репутаційного менеджменту в

практику діяльності підприємств в Україні, систематизуючи

і розвиваючи його теорію.

ВИСНОВКИ
За результатами аналізу понять "репутація підприєм+

ства" і "гудвіл", висвітлення та порівняння змістовних ознак

двох зазначених категорій доведено тезу про їх нето+

тожність, оскільки:

— по+перше, поняття ділової репутації (до якого гудвіл

є найбільш наближеним) є вужчим по відношенню до кате+

горії "репутація підприємства";

— по+друге, оцінювання репутації як гудвілу, тобто лише

в момент зміни власника підприємства, не забезпечує дієво+

го управлінського контролю над процесом формування ре+

путації і не відображає багатовекторності (стосовно різних

стейкхолдерських аудиторій) репутаційного менеджменту;

— по+третє, з позиції бухгалтерського підходу репута+

ція не є активом у складі нематеріальних активів підприєм+

ства, вона може розглядатися як актив тільки за економіч+

ним підходом;

— по+четверте, з позиції управління, а не виключно бух+

галтерського обліку, категорія "репутація підприємства" ще

більше віддаляється від "гудвілу", як певні активи (кваліфі+

кація персоналу, високий рівень менеджменту тощо), які

відрізняються від звичайних активів тим, що не існує спо+

собів відокремити їх від інших активів та достовірно оціни+

ти, тобто — це дещо інше.

У ході подальших досліджень буде приділено увагу де+

тальному аналізу способів оцінювання ефективності управ+

ління репутацією підприємства.
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В статье исследованы основные потоки ПИИ в мировой экономике, распределяемые через
ТНБ (транснациональные банки) по различным регионам мира, возрастающая конкуренция за
рынки между западными и восточными банками в условиях глобализации, влияние азиатских
банков на региональное и глобальное инвестирование, тенденции развития мирового банков�
ского сектора.

In the article the major Direct Foreign Investment (DFI) flows have been studied in terms of Global
Economic, distributed through the transnational bancs on different regions of the world, increasing
competition for the markets between occidental and oriental bancs in terms of globalization, the
influence of the bancs of Asia on the regional and global investing, the tendecies of development of
world banking sector.

ях, оказывает огромное влияние на мировую экономи+

ку. В различных аспектах экономики проблемами ПИИ

занимались многие зарубежные и отечественные уче+
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ные: Дж.С. Милль, Д. Рикардо, Э.Хекшер, Б. Олин,

М. Кейнс, Р. Харрод, Д. Каддингтон, Филипенко А.С. [3],

Рогач А.И., Геец В.М. [4], Киреев А.П. [2] и др. Из+

вестно, что увеличение или сокращение ПИИ при+

водит к росту или замедлению развития экономи+

ки. Развитие процессов глобализации в ХХ и ХХI

веках привело к созданию новой, нематериальной

отрасли мировой экономики, а именно — между+

народных финансов и мировой финансовой среды,

отличительными чертами которых являются: откры+

тость национальных границ для движения капита+

ла, почти полное отсутствие законодательных ог+

раничений, прозрачность ведения бизнеса, откры+

тость экономики и ее рыночный характер, а участ+

никами — страховые, пенсионные и инвестицион+

ные фонды, ТНК (транснациональные корпорации),

ТНБ (транснациональные банки). Локомотивами со+

временной мировой экономики чаще всего высту+

пают ТНК, которые вкладывают свои инвестиции в

развитие зарубежных филиалов с целью получения

сверхприбылей, проводят географическую дивер+

сификацию, создают сегмент "второй" экономики

на основе своих инвестиций в третьих странах. Од+

нако, помимо ТНК на современном этапе развития

мировой экономики, значительная роль принадле+

жит ТНБ, которые конкурируют между собой в осу+

ществлении трансграничных инвестиций. Их роль в

движении ПИИ, на наш взгляд, недостаточно изу+

чена. Поэтому актуальным является изучение про+

цессов распределения и перераспределения ПИИ,

проводимых ТНБ стран Азии в условиях глобали+

зации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование и анализ

основных тенденций мирового распределения ПИИ

через ТНБ по различным регионам мира, конкурен+

ции ведущих западных и восточных мировых бан+

ков в условиях глобализации, влияние крупных во+

сточных банков на подъемы и спады в экономике

различных стран мира, а также перераспределения

ПИИ в рамках мирового хазяйства.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Прямые инвестиции делаються чаще всего на

длительный срок. Такие вложения менее ликвидны,

чем портфельные. Особое место занимают между+

народные ПИИ, которые делятся на исходящие и

входящие. Основными експортерами ПИИ в мире в

конце 90+х годов были США, Великобритания, Гер+

мания, Япония, Франция.

ПИИ усиливают национальную экономику, спо+

собствуют ее более быстрому развитию. К приме+

ру, одним из крупнейших потребителей мировых

инвестиций в наши дни является Китай, что приво+

дит к стремительному росту ВВП этой страны. Од+

нако поскольку восстановление мировой экономи+

ки идет медленнее, чем ожидалось, то наметив+

шиеся в последние годы позитивные тенденции

сходят на "нет". В этом плане только экономика

США показала определенный рост ВВП приблизи+

тельно 1,5 % в 2013 году. ЮНКТАД за 2012 год

отмечает снижение ПИИ на 18 %(1, 35 трлн дол+

ларов США), а в 2013году — рост на 11 % (1,46

трлн долларов). Согласно мнению экспертов, воз+

можен рост ПИИ в 2015 году до 1,8 трлн долларов

при условии снижения существующих рисков и

восстановлении доверия инвесторов в среднесроч+

ной перспективе.

Развивающися страны привлекли большую

часть ПИИ. Если в начале 2000+х годов соотноше+

ние распределения потоков ПИИ между развитыми

и развивающими странами было 80% на 20 % , то

за прошедшие 13 лет экономики развивающихся

стран перетянули на себя 52 % общего притока

ПИИ, а развитые — 41,5 %. В 2013 году в развива+

ющиеся страны пришло 759 млрд долларов, а в раз+

витые — 576 млрд, в страны с переходной эконо+

микой — 126 млрд [1].

В первой двадцатке, по объёмам привлеченных

инвестиций, половина стран представителей разви+

вающегося мира, позиции которых, по всей веро+

ятности, будут только усиливаться. Не говоря уже

о том, что в первой пятёрке рейтинга, куда входят

США, Китай, Гонконг, Бразилия, Великобритания,

присутствуют три развивающиеся страны, а суммар+

ный объём вложенных в них ПИИ больше, чем сум+

марный объём ПИИ, поступивших в США и Великоб+

ританию (260 млрд долларов против 232 млрд) [1].

Разрыв между США и Китаем уже не так велик —

46,5 млрд долларов (США — 167,6 млрд, Китай —

121,1 млрд) и, вероятно, в следующие 3 года ки+

тайской экономике удастся догнать своего главно+

го конкурента.

С начала ХХІ века роль развивающихся стран

как крупнейших стран+инвесторов значительно вы+

росла. Если в 2000 году только 12 % глобальних

вложений приходилось на инвестиции из развива+

ющихся стран, то по итогам 2012 года они проин+

вестировали уже 35 % проектов. Лидером здесь

традиционно являются США и Япония, но и Китай

наращивает свои объёмы. За год китайские компа+

нии проинвестировали на 84 млрд долларов и это

позволило стране стать третьей в рейтинге крупней+

ших стран+инвесторов. Кроме Китая, активность

выросла со стороны компаний из Южной Кореи,

Сингапура, Малайзии, Саудовской Аравии и Таи+

ланда.

В 2000—2013 годах произошли существенные

сдвиги в самой глобализации. Повысилась роль

стран Востока в глобализационных процессах,

прежде всего КНР и Индии. Всё чаще объектом вни+

мания становятся не только ТНК, но и ТНБ стран

Востока, а также их фонды национального благо+

состояния.

Всё большую роль в мировой экономике в усло+

виях глобализации играют ТНБ. Это прежде всего

ведущие западные и японские банки, точнее финан+

совые корпорации, в состав которых входит ряд

подразделений — коммерческий банк, инвестици+

онный банк, трастовая компания, иногда страховая

или ипотечная компания. За последнее время они

стали ведущими игроками на мировых финансовых

рынках, в результате процессов концентрации и
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централизации капитала, слияний и поглощений.

Крупнейшие ТНБ, которые активно участвовали в

слияниях и поглощениях: это американские "Сити+

банк", " Дж. П. Морган Чейз", британские "Гонконг

энд Шанхай бэнкинг корпорейшн", "Барклайз",

"Ллойдс", HSBC, французские "Креди Агриколь",

"БНП+Париба", "Сосьетэ женераль", германские

"Дойче Банк", "Коммерцбанк", японские "Сумито+

мо Мицуи", "ЮФДжи Мицубиси+Банк Токио", "Мид+

зухо".

До 2009 года в списке 50 крупнейших ТНК и ТНБ

мира не было ни одного банка из развивающихся

стран. В 2010 году в этот список впервые был вклю+

чён китайский банк "Бэнк оф Чайна".

В списке 2000 ведущих мировых компаний

"Форбс" выделены крупнейшие глобальные банки.

Из 483 мест, занятых в списке 2012 г. компаниями

и банками из стран Востока, 94 (почти 20 %) за+

нимали азиатские банки — 18 глобальных и 76 ре+

гиональных банков. В это число были включены 5

банков из КНР — такие гиганты, как Промышлен+

ный и торговый банк Китая (ICBC), "Бэнк оф Чай+

на", менее крупные Банк коммуникаций и Китайс+

кий торговый банк, а также гонконгский Bank of

East Asia. В списке фигурировали два из трёх ве+

д у щи х  с ин г а п у рс к и х  б а н к ов  —  DBS  G r ou p ,

Oversea+Chinese Banking (OSB),  малазийский

Maybank, таиландский "Касикорнбанк", 2 индийс+

ких банка Canara Bank и Indian Bank, тайваньский

First Financial Holding и южнокорейский Korea

Exchange Bank. В списке также присутствуют 5

банков из арабских стран Персидского залива —

Саудовский банк Samba (Saudi+American Bank), ка+

тарские Национальный банк Катара и Доха Банк,

Национальный банк Абу+Даби и Машрекбанк из

ОАЭ.

Четыре крупнейших китайских государственных

банка, а именно — Промышленный и торговый банк

Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая и

Сельскохозяйственный банк по своим активам срав+

нялись с ведущими западными ТНБ. У первого из

них рыночная капитализация близка к показателям

ведущих западных ТНБ, однако эти китайские бан+

ки значительно уступают западным ТНБ по масш+

табам зарубежных операций. ICBC (активы +2 трлн

долларов) и Банк Китая (его активы составляют 1,6

трлн долларов) включены в число крупнейших гло+

бальных банков, их деятельность приобретает все

больше и больше транснациональный характер.

Банк Китая и до реформ в Китае специализировал+

ся на операциях с иностранной валютой, обслужи+

вании внешнеэкономических связей своей страны.

Его филиал в Гонконге — ВОСНК (Bank of China,

Hong Kong) — является там одним из крупнейших

инвестиционных банков и, в свою очередь, созда+

ет филиалы в третьих странах.

Три ведущих сингапурских банка, из которых

два — DBS и OCB — включены в число глобаль+

ных банков, однако они многократно уступают ве+

дущим западным и ведущим китайским банкам по

своим активам, хотя и активно проводят опера+

ции за рубежом. Банк ОСВ в 2010 году имел 530

отделений в 14 странах, в том числе в Малайзии,

Японии, Китае и Гонконге, Индонезии, Австралии,

Великобритании, США. United Overseas Bank

(UOB), третий сингапурский банк, который несу+

щественно уступает DBS и OCB по масштабам за+

рубежных операций, был включен в число регио+

нальных банков, потому что действовал, в основ+

ном, в странах Юго+Восточной и Восточной Азии.

Он имеет филиалы в Малайзии, Таиланде, Индо+

незии.

Малазийский "Мэйбенк" ( Malayan Banking

Berhad) имеет филиалы на Филиппинах, в Сингапу+

ре, Индонезии, Пакистане, КНР, Вьетнаме, Брунее,

Папуа+Новой Гвинее, Нью+Йорке, Лондоне, Гонкон+

ге и Бахрейне. В 2007 году этот банк приобрёл 97,5

% капитала индонезийского банка Bank Inter+

national Indonesia, а также обладал сетью филиа+

лов в странах региона [5].

ВЫВОДЫ
ТНБ стран Востока, как глобальные так и ре+

гиональные, действуют, в первую очередь, в стра+

нах своего региона. Таким образом, происходит

взаимопроникновение и перекрёстное финансиро+

вание стран юго+восточной Азии. Транснациональ+

ные и региональные банки стран Востока высту+

пают не только в качестве проводников региональ+

ной экономической интеграции, но и в качестве

глобальных инвесторов ПИИ в различные регио+

ны мира. Ещё одной важной чертой этих банков

является то, что среди них очень много банков с

государственным участием, особенно это касает+

ся банков Китая, а их ПИИ направляются прежде

всего в добывающие и сельскохозяйственные от+

расли Африки и Латинской Америки. Это связано

с мировой конкуренцией в борьбе за ресурсы и

сферы влияния.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сегодня рынок соков в Украине — один из самых

интенсивно развивающихся и высококонкурентных. Бур+
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THE FORMATION OF INTEGRATED STRUCTURES AS AN IMPORTANT DIRECTION
OF THE COMPETITIVENESS OF PROCESSING ENTERPRISES

В статье рассмотрено понятие "интеграция" как экономическая категория. Определены пред�
посылки создания и функционирования интегрированных структур в пищевой промышленнос�
ти Украины на примере предприятий по производству соков. Установлены достоинства и не�
достатки функционирования интегрированных объединений, обозначены экономические пред�
посылки агропромышленной интеграции в зависимости от условий внутренней и внешней сре�
ды, приведены виды и организационно�правовые формы интегрированных объединений. При�
ведена структура управления интегрированным предприятием (объединением) и организа�
ционно�технологическая модель выпуска продукции агропромышленным предприятием. По�
казано, что в результате создания интегральных структур, включающих перерабатывающие и
сельскохозяйственные предприятия, образуются объединения, которые представляют собой
совокупность технологически, экономически и организационно взаимосвязанных сельскохо�
зяйственных предприятий и предприятий, которые осуществляют производство, хранение, пе�
реработку и доведение до потребителя конечного продукта.

The article discusses the term "integration" as an economic category. Determine the cause of the
establishment and operation of integrated structures in the food industry of Ukraine, on the example
of the enterprise for the production of juices. Established strengths and weaknesses of the functioning
of integrated associations, designated economic preconditions agroindustrial integration depending
on the internal and external environment, given the types and organizational — legal forms of
integrated associations. The structure of the integrated management of enterprises (associations)
and organizational is the technological model of production in the agriculture. It is established that
as a result of the creation of integrated structures based on the integration and processing of
agricultural production formed associations that represent a set of technological, economic,
organizational and inter�related agricultural enterprises and enterprises that engaged in the
manufacture, processing and making available to the consumer of the final product.

Ключевые слова: интеграция, интеграционный процесс, интеграционные связи, интеграционная струк#
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ное развитие мировой индустрии продуктов питания при+

вело к сильнейшей конкурентной борьбе за потребите+

ля, которая обусловлена постоянным появлением новых
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производственных и маркетинговых технологий. Чтобы

оставаться конкурентоспособными, производителям со+

ком необходимо постоянно менять свой продуктовый

портфель и повышать качество продукции.

Для повышения конкурентоспособности продукции

необходимо формирование интегрированных структур,

которые охватывают всю цепочку от создания сырьевой

базы до продажи готовой продукции и смогли бы обес+

печивать существенную концентрацию ресурсов.

В современных условиях хозяйствования вопросы

формирования механизмов структуризации и повышения

эффективности реализуемых и планируемых к реализа+

ции интегрированных организационно+экономических

структур требуют системных и комплексных решений.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИСТОЧНИКОВ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Вопрос построения, функционирование и развития

интегрированных структур вызывают интерес у зарубеж+

ных и отечественных ученых на протяжении многих де+

сятилетий. Теоретическим фундаментом исследований в

этой области можно считать труды А. Маршалла, М. Мес+

кон, А. Смита и другие. Проблемные вопросы создания

и функционирования интегрированных структур различ+

ных типов в современных условиях отражены в работах

украинских и иностранных ученых Г. Антонова [3], Г. Али+

бера, Г. Баккер [4], О. Билоруса, П. Буряка, С. Варналия,

Р. Вернона, Ю. Винслав, В. Уильямсона, Е. Грэхема,

Дж. Даннинга, В. Дементьева, Г. Динз [8], М. Нижнего, В. Заб+

родского, С. Зайзель, Р. Кейвс, М. Кизима, М. Козориз,

Ф. Крюгер, А. Мелентьева, Е. Пенроуза, А. Пилипенко

[10], В. Рязанцева, С. Савчук [11], Р. Стоубаха, М. Туган

Барановского, Дж . Хелминка, В. Цветкова, С. Якубови+

ча, Л. Янива и др.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является рассмотрение предпосылок

формирования интегрированных структур в пищевой про+

мышленности Украины, исследование достоинств и не+

достатков функционирования интегрированных объеди+

нений.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
В современной литературе представлено значитель+

ное число научных работ, дающих весьма неоднознач+

ное толкование терминам "интеграция", "интеграционный

процесс", "интеграционные связи", "интеграционная

структура", "интеграционные связи", "интегрированное

управление".

Интеграция (латинский integration — обновление и

целый) — постепенное сближение и объединение эко+

номических субъектов в процессе их взаимодействия

(взаимного влияния, взаимного проникновения, взаим+

ного обогащения и др.) [14].

Энциклопедический словарь определяет интеграцию

как "состояние связанности отдельных дифференциро+

ванных частей в целое, а также процесс, ведущий к тако+

му состоянию" [13].

В экономической литературе термин "интеграция" ис+

пользуется для обозначения объединения экономичес+

ких субъектов, углубления их взаимодействия, развития

связей между ними для достижения экономической вы+

годы. Данное определение также предусматривает орга+

низационный аспект интеграции предприятий.

Розенберг Д.М. приводит следующее определение:

"Integration: интеграция, объединение, группировка, цен+

трализация функций, интегрирование. Сосредоточение,

концентрация полномочий в руках высших администра+

торов или исполнительных работников двух или более

компаний в целях взаимной выгоды: уменьшения конку+

ренции, снижения издержек, обеспечения большей доли

рынка и т.д." [12]. В этом определении организационно+

управленческий аспект интеграции раскрывается через

перечисление выполняемых функций и достигаемых ре+

зультатов.

В понятии интеграция отражаются как статика (ко+

нечное состояние), так и динамика протекающих во вре+

мени характерных для него процессов обоснования, при+

нятий решений, организационной и материальной под+

готовки, поэтапной реализации стратегического плана.

В.Ж. Дубровский, считает, что понятием интеграция обо+

значают либо результат формирования и отработки осо+

бой системы взаимоотношений и связей между эконо+

мическими субъектами (это могут быть люди, фирмы, го+

сударства), либо характеризующий ее процесс, ведущий

к созданию новой организации с неформальной функ+

циональной и управленческой структурой [7].

Г. Вечканов рассматривает интеграцию с позиций об+

щей математической теории систем. Он считает, что ин+

теграция — это понятие теории систем, означающее со+

стояние связанности дифференцированных частей в це+

лое, а также процесс, ведущий к такому состоянию [5].

Основной целью создания интегрированных струк+

тур является рост производства экологически чистой и

качественной соковой продукции, повышение уровня ее

конкурентоспособности, создание дополнительных ра+

бочих мест. Таким образом, интеграционные связи при

производстве соков должны являться одним из ключе+

вых элементов конкурентоспособности соковых предпри+

ятий.

Для выявления целесообразности объединения уси+

лий ряда перерабатывающих и сельскохозяйственных

предприятий проведем SWOT+анализ. При формирова+

нии и реализации конкурентной стратегии предприятий

по производству соков выявляются проблемы, стоящие

перед предприятием, выясняются его слабые и сильные

стороны.

В таблице 1 приведен SWOT+анализ состояния ООО

"Плодоовощной комбинат Херсон".

Исследования сильных и слабых сторон ООО "Пло+

доовощной комбинат Херсон" позволяет сделать ряд вы+

водов:

— предприятие имеет резервы роста и развития, так

как оно является прибыльным, обеспечивает рост про+

даж и производства, осваивает новые виды продукции;

— предприятие имеет ряд проблем, основными из ко+

торых являются: нестабильность и изменение внешней

среды, постоянный рост цен на ресурсы, острая нехват+

ка собственных оборотных средств, сезонная работа

предприятия, отсутствие качественной и постоянной сы+

рьевой базы.

Необходимо отметить, что в процессе своей деятель+

ности предприятию по выпуску соков приходиться решать

проблемы, свойственные всем перерабатывающим пред+

приятиям. Предприятие испытывает сложности с закуп+

ками сырья для производства, а неразвитость инфра+

структуры региона сокращает возможность транспорти+

ровки и хранения продукции.

Перспективное развитие предприятий по выпуску со+

ков напрямую связано с рынком сельскохозяйственной

продукции (свежих овощей и фруктов). Для ее производ+

ства необходимо применение совокупности взаимосвя+

занных и взаимообусловленных производственных ре+

сурсов (земельных, трудовых и материальных).
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Проблемы, стоящие перед сельскохозяйственным

предприятием ОАО имени Фрунзе, его возможности и

угрозы представлены в таблице 2. На основании резуль+

татов SWOT+анализа можно констатировать, что данное

сельскохозяйственное предприятие в настоящее время

находится в состоянии экономического, экологического

и социального кризиса.

Результаты анализа показывают, что сегодня сельс+

кохозяйственное предприятие практически не в со+

стоянии осуществлять расширенное воспроизводство. У

него отсутствуют оборотные средства, оно не имеет воз+

можности приобретать посевной и посадочный матери+

ал, новую технику.

Реализация в последние годы программ реформиро+

вания сельского хозяйства, введение специальных режи+

мов налогообложения сельскохозяйственных произво+

дителей, сопровождались дезинтеграцией сельскохозяй+

ственных предприятий, делением основных фондов меж+

ду вновь зарегистрированными юридическими лицами.

Это привело к резкому сокращению площадей садов,

снижению качества обработки полей, и как следствие,

— к снижению производства и реализации овощей и

фруктов.

Функционирование сельскохозяйственного произ+

водства происходит на фоне развития промышленнос+

ти, транспортного и дорожного строительства, расшире+

ния территории городов и других поселений. Это приво+

дит к усилению антропогенной нагрузки на окружающую

природную среду, в том числе и на земельные ресурсы,

составляющие основу сельскохозяйственного производ+

ства. Одним из проявлений такого воздействия является

техногенное загрязнение земель, используемых в аграр+

ном производстве. Загрязнение продуктивных угодий

оказывает непосредственное влияние на экономику сель+

ского хозяйства, поскольку приводит к сокращению об+

рабатываемых площадей, снижению урожайности сель+

скохозяйственных культур, уменьшению объемов произ+

водства, ухудшению качества продукции.

Сельскохозяйственное производство является от+

крытой системой. В первую очередь это связано с тем,

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Перерабатывающая промышленность является перспективной 
отраслью развития Херсонской области Нарушение производственных связей 

Высокий уровень рентабельности производства и его прибыльность Отсутствие государственных программ поддержки 
отечественного производителя 

Доступные цены на сырье Низкая платежеспособность населения 

Широкий ассортимент готовой продукции Потребность в собственных оборотных средствах 

Рост спроса на соковую продукцию Сезонная поставка сырья. Низкое качество сырья 

Возможность удовлетворять потребности населения экологически 
чистыми и качественными продуктами Неритмичное использование трудовых ресурсов 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
Региональная экспансия, наращивания доли на рынке, рост объемов
производства Нестабильная внешняя среда 

Повышение показателей использования основных фондов  Повышение стоимости ресурсов и, как следствие, снижение 
рентабельности 

Применения технологий по комплексной переработке сырья Несовершенная и постоянно меняющаяся законодательная и 
налоговая база 

Применение ресурсосберегающего оборудования Недоступность кредитов из-за высоких кредитных ставок 

Возможность создания качественно новых продуктов, отвечающей 
концепции здорового образа жизни потребителей 

Высокая степень износа оборудования, специализированной 
техники 

Развитие экспорта Усиление конкуренции 

Таблица 1. SWOT)анализ состояния ООО "Плодоовощной комбинат Херсон"

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Высокий удельный вес земель сельскохозяйственного 
назначения Выведение земель из сельскохозяйственного оборота 

Наличие гидрологических ресурсов Деградация земель и утрата плодородия 

Благоприятные климатические условия Эрозия почв 

Наличие квалифицированных трудовых ресурсов Острая демографическая ситуация (старение населения, 
миграция в город ) 

Наличие современного оборудования и технологий Высокая степень износа основных фондов 

Рост спроса на экологически чистую, качественную 
продукцию 

Практическое отсутствие собственных оборотных 
средств 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
Углубление специализации аграрного производства Несовершенство законодательной базы 

Восстановление плодородия почв и 
производственного потенциала Непоследовательная налоговая политика 

Технологическое и техническое перевооружение Зависимость от перерабатывающих предприятий 
Внедрение системы управления качеством продукции Зависимость от погодных условий 

Развитие экспортных поставок Недоступность кредитов из-за высоких кредитных ставок 

Таблица 2. SWOT)анализ состояния ОАО имени Фрунзе
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что на ее состояние, функционирование и развитие зна+

чительное влияние оказывают природные факторы и

другие внешние факторы.

Наряду с имеющимися положительными предпосыл+

ками развития сельскохозяйственных предприятий, для

них характерен ряд системных проблем. Основными из

них являются: спад производства, сокращение площадей,

что произошло в результате неустойчивости производ+

ственно+хозяйственных связей, инфляции, удорожания

кредитных ресурсов, сокращения государственного фи+

нансирования, роста неплатежей между предприятиями

и диспропорциями цен на промышленную и сельскохо+

зяйственную продукцию; неудовлетворительное состо+

яние сельскохозяйственных земель.

Известно, что наилучший конечный результат дости+

гается за счет совместной четко координированной ра+

боты функционально+ и предметно+специализированных

производственных, обслуживающих и управленческих

звеньев. Эти звенья организационно обособлены и

иерархически структурированы. Распределив между

ними ограниченные трудовые, материальные и финансо+

вые ресурсы, необходимо обеспечить такое взаимодей+

ствие всех звеньев, чтобы получить в конечном счете не+

обходимые результаты в заданные сроки. Анализ прак+

тической работы предприятий по выпуску соков показы+

вает, что решить эту задачу должным образом удается

крайне редко.

Сложность состоит в том, что на современном произ+

водственном предприятии необходимо осуществлять ко+

ординацию обособленных, самостоятельно управляющих+

ся звеньев в трех направлениях: по вертикали — между

уровнями управления (объединение, предприятие, цех,

участок, рабочее место); по горизонтали — между взаи+

мосвязанными звеньями каждого уровня (техническая

подготовка, материальное обеспечение, основное произ+

водство, обслуживание и т.п.), а также во времени — в

рамках смены, суток, декады, месяца, квартала и т.д.

Существует множество эффектив+

ных способов координации в каждом

из отдельно взятых направлений, одна+

ко задача состоит в том, чтобы осуще+

ствлять комплексную взаимоувязанную

координацию по всем трем направле+

ниями сразу. Это не означает, что та+

кая координация может быть обеспе+

чена единым действием или совокупно+

стью одновременно выполняемых дей+

ствий. Главное состоит в том, чтобы

получить возможность, принимая лю+

бое управленческое решение, опреде+

лять такое поведение каждого участни+

ка производственного и управленчес+

кого процесса, которое бы согласовы+

валось с желаемым и возможным по+

ведением всех остальных участников с

позиций достижения общих целей сис+

темы.

Решение этой задачи требует пре+

одоления многих методологических,

методических и организационных труд+

ностей, оно исключительно актуально

как в научном, так и в практическом от+

ношении. От его успеха во многом за+

висит возможность превращения сель+

скохозяйственных и перерабатываю+

щих предприятий в целостную, эффек+

тивно управляемую систему.

Такое принятие решений, когда обеспечивается вы+

полнение каждым управляемым объектом согласованных

в пространстве и во времени действий, направленных на

эффективное достижение общей цели, называется интег+

рированным управлением.

В результате создание интегральных структур на ос+

новании интеграции перерабатывающего и сельскохозяй+

ственного производства образуются объединения, кото+

рые представляют собой совокупность технологически,

экономически и организационно взаимосвязанных сель+

скохозяйственных предприятий и предприятий, которые

осуществляют производство, хранение, переработку и

доведение до потребителя конечного продукта.

Такие объединения могут делятся на интегрирован+

ные агропромышленные объединения (выращивание сы+

рья — переработка), интегрированные агропромышлен+

но+торговые объединения (выращивание сырья — пере+

работка — сбыт), интегрированные научно+агропромыш+

ленные объединения (научные разработки — выращи+

вание сырья — переработка).

При создании агропромышленного объединения не+

обходимо устанавливать рациональные и эффективные

экономические связи между субъектами хозяйственной

деятельности — участниками интеграции. Экономичес+

кие предпосылки агропромышленной интеграции в зави+

симости от условий внутренней и внешней среды пред+

ставлены на рисунке 1.

Целью участников интеграции является:

— для сельскохозяйственных предприятий — сни+

жение риска производства в связи с действием природ+

но+климатических факторов, повышение финансовой ус+

тойчивости предприятия;

— для перерабатывающего предприятия — обеспе+

чение надежной сырьевой базой, возможность полной

загрузки производственных мощностей.

Перерабатывающая промышленность является пер+

спективной отраслью развития как Херсонской области,

В
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а

В
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тр
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ня
я 
ср
ед
а

Факторы обуславливающие 
необходимость интеграции

Нестабильность хозяйственных связей (Несогласованность 
взаимодействия организационных структур при кооперации )

Нестабильность рынка (Стремление расширения производства с 
целью выпуска новой конкурентноспособной продукции )

Обострение конкуренции (Потребность в расширении рынков 
сырья и сбыта)

Недостаток или искажение информации (Потребность в снижении 
непроизводственных расходов . Потребность в страховании . 
Потребность в снижении рисков )

Кризис экономики (Стремление сохранить и усилить позиции на 
рынке)

Неэффективность управления (Потребность в повышении качества 
управления)
Недостаток оборотных средств (Стремление увеличить оборотные 
средства)

Нерациональное использование ресурсов (Стремление улучшить 
использование ресурсов )

Рис. 1. Экономические предпосылки
агропромышленной интеграции в зависимости

от условий внутренней и внешней среды
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так и Украины в целом. Современные условия ведения

хозяйственной деятельности предприятий по выпуску

соков характеризуются нестабильностью, неопределен+

ностью и случайностью. Новые условия хозяйствования

требуют от производителей соков повышения эффектив+

ности использования всех видов ресурсов, снижения зат+

рат производства, привлечения новой техники, разработ+

ки новых технологий, контроля качества и экологичес+

кой чистоты выпускаемой продукции.

В настоящее время рынок безалкогольных напитков

является одним из самых быстрорастущих потребитель+

ских рынков Украины. Население Украины больше вни+

мания стало уделять здоровому питанию и своей физи+

ческой форме. Рост "здоровых " сегментов значительно

превышает рост самих категорий. Наиболее яркими при+

мерами этой тенденции является рост спроса на безал+

когольные напитки. Сегодня актуальной проблемой пред+

приятий по выпуску соков является соотношения цены и

качества и удовлетворения потребности населения в ка+

чественной и экологически чистой продукции.

Обеспечить высокое качество и безопасность про+

изводимых товаров могут крупные объединения, груп+

пы предприятий, которые охватывают всю цепочку про+

изводства и реализации от создания сырьевой базы до

продажи готовой продукции и способствуют обеспе+

чению существенной концентрации ресурсов Преиму+

щества создания таких объединений приведены в таб+

лице 3.

При создании таких объединений необходимо со+

блюдать следующие принципы: добровольность в ус+

тановлении сотрудничества сельскохозяйственных,

промышленных, торговых и других организаций; науч+

Преимущество Назначение
Создание единого управленческого органа, 
который приближен к производству 

Обеспечивает быстрое и гибкое управление подразделениями, 
освобождение специалистов подразделений от ряда 
административных обязательств, и как следствие - сокращение 
расходов на содержание административно-управленческого аппарата 

Концентрация и специализация осуществляется в 
более широких масштабах, чем в условиях 
автономных сельскохозяйственных и 
перерабатывающих производств 

Ведет к более рациональному размещению сельскохозяйственного 
производства, приближению источников сырья к местам его 
переработки, использованию передовой техники, улучшению 
мелиоративного состояния земель, активизации селекционной 
работы с учетом требований перерабатывающего производства. Эти 
факторы способствуют повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур и объема производства продукции, 
улучшению качества продукции, повышению производительности 
труда 

Возможность перемещения основных фондов из 
промышленного в сельскохозяйственное и 
наоборот при несовпадении производственных 
периодов 

Повышает эффективность использования основных фондов 

Централизация ряда производственно–
хозяйственных функций 

Повышает качество их выполнения, ведет к сокращению 
численности работников, снижению себестоимости продукции 

Таблица 3. Преимущества создания агропромышленных объединений

 

Цели
Подсистема 
управления
ресурсами

Управление 
целями и 
разделение 

их на 
основные 
результаты

Управление 
ресурсами

Управление 
основными 
средствами

Управление 
финансами

Управление 
трудовыми 
ресурсами

Управление материальными 
ресурсами (запасами)

Управ-
ление 

информа-
ционными 
ресурсами

Управление 
проектами

Управление 
нормативами

Подсистема 
управления
процессами

Управление 
процессами

Управление технической 
подготовкой производства

Управление 
разработками

Управление 
поставками

Управление 
сбытом

Управление 
производством

Сельскохозяйст-
венное 

предприятие

Промышленное 
предприятие

Подсистема 
регулирования

Анализ и 
регулирование системы 

управления

Управление 
структурой 
подсистем

Управление 
выработкой 
решений

Управление эффективностью 
системы управления

Рис. 3. Структура управления интегрированным предприятием (объединением)
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ный подход при выборе организационных форм и на+

правлений; последовательность в осуществлении спе+

циализации и концентрации производства, учет осо+

бенностей предприятия и накопления опыта; сохране+

ние правовой самостоятельности участников объеди+

нения; материальная заинтересованность в развитии

и повышении эффективности производства; обеспече+
ние увеличения объемов производства продукции;

обеспечение повышения качества продукции; обеспе+
чение повышения производительности труда; обеспе+

чение снижения затрат на производство. В Украине хо+
зяйственные объединения могут быть созданы в таких

организационно+правовых формах как: ассоциации,
корпорации, консорциумы, концерны, другие объеди+

нения предприятий.

Интегрированные объединения должны обеспечить

улучшение качественных характеристик управленческо+

го процесса, влияющих на величину экономической вы+

годы, получаемой предприятием. Для эффективного уп+

равления объединением необходимо организовать пото+

ки данных "сверху вниз", "снизу вверх", а также "по го+

ризонтали" — между подразделениями, логически увя+

зать эти данные, выявить "болевые точки" и иметь инст+

рументы для принятия мотивированных управленческих

решений.

Структура управления интегрированным предприяти+

ем (объединением) представлена на рисунке 3. Органи+
зационно+технологическая модель выпуска продукции в
агропромышленном объединении представлена на рисун+

ке 4.

Информация 
о ресурсах

Информация 
о внутренних
возможностях

Информация 
о рынках и 
спросе ….

Агрохимия
Пестициды
Мин удобрения
Органические удобрения

Сельскохозяйственная техника

ГСМ

Трудовые ресурсы
• Собственные
• Привлеченные

Финансовые ресурсы
• Собственные
• Привлеченные

Основные средства
• Собственные
• Привлеченные

Готовая продукция
• Свежие томаты 

План 
производства

Сельхозпроизводство

Техника
Орудия

Сырье
• Томаты приобретенные
• Концентрат
• Томатная паста

Вспомогательные 
материалы

Тара

Энергоресурсы

Трудовые ресурсы
• Собственные
• Привлеченные

Основные средства
• Собственные
• Привлеченные

Готовая продукция
• Свежие томаты 
• Томатный сок

- из свежих томатов
- восстановленный

• Концентрат
• Томатная паста

Перерабатывающее
производство

Хранилище

Страховой фонд

Рис. 4. Организационно)технологическая модель выпуска продукции
в агропромышленном объединении
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ВЫВОДЫ
Для повышения конкурентоспособности продукции

перерабатывающих предприятий целесообразным яв+

ляется формирование интегрированных структур, ко+

торые охватывают всю цепочку производства и реали+

зации от формирования сырьевой базы до продажи го+

товой продукции и способствуют обеспечению суще+

ственной концентрации ресурсов. Основной целью со+

здания интегрированных структур является рост про+

изводства экологически чистой и качественной продук+

ции, повышение уровня ее конкурентоспособности, со+

здание дополнительных рабочих мест. Интеграцион+

ные связи при производстве соков служат ключевым

элементом конкурентоспособности соковых предпри+

ятий.
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ВСТУП
Туризм — сектор світової економіки, який динаміч+

но розвивається та надає стимулюючу дію на її ключові

галузі: транспорт, зв'язок, будівництво, виробництво

товарів народного споживання, сільське господарство

та ін. Українська практика також свідчить, що внаслі+

док свого значимого мультиплікативного ефекту туризм
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виступає каталізатором соціально+економічного розвит+

ку територій, сприяє підвищенню якості життя населен+

ня [1]. Проте наявні в країні можливості розвитку туриз+

му використовуються далеко не повною мірою. Це по+

яснюється нерозвиненістю всіх елементів, що склада+

ють туристський ринок, наявністю серйозних перешкод

у формуванні, розвитку і реалізації туристичного потен+
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ціалу територій. Ці перешкоди носять багатоплановий

характер: вони стосуються стану інфраструктури туриз+

му, організаційно+економічних питань його функціону+

вання та управління. У сучасних умовах загострюється

важливість освоєння інноваційних технологій в ту+

ристській діяльності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення методологічних

підходів до оцінки розвитку рекреаційного потенціалу

сільських територій та обгрунтування визначені шляхи

виходу на траєкторію сталого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання створення механізмів розвитку рекреацій+

ного потенціалу сільських територій є предметом по+

стійних дискусій вітчизняних вчених. Значний внесок у

вирішення окремих аспектів управління розвитком

сільських територій внесли Вдовиченко М.Х., Смирнов

І.Г., Мельниченко С.В., Кричало М.П., Шульгіна Л.М. та

ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Туристський потенціал слід розглядати як сукупність

природних, культурно+історичних і соціально+економі+

чних передумов для організації туристської діяльності

на території певного регіону.

Туристський регіон являє собою просторово пев+

ну територію, що володіє туристськими ресурсами і має

туристську інфраструктуру. В силу неоднорідності

функціонування туристичних центрів в якості оціноч+

них критеріїв для виявлення передумов їх розвитку ви+

користовуються наступні складові туристського потен+

ціалу: імідж туристського центру; розвиток туристич+

ної інфраструктури; транспортна доступність та еко+

логічна сприятливість території; економічний інтерес

туриста до даної території, комфорт і безпека туриста

[2].

Імідж туристського центру формується на основі

показників наявності об'єктів туристського інтересу,

різноманітності видового складу туризму, ступеня роз+

робленості туристських проектів, їх популярності серед

потенційних туристів і впізнаваності бренду (марки, зна+

ку, образу).

Рівень розвитку туристської інфраструктури виз+

начається наявністю колективних засобів розміщен+

ня туристичних фірм, пунктів громадського харчуван+

ня і т.п. При цьому високий рівень розвитку туристич+

ної інфраструктури може бути досягнутий при наяв+

ності на території об'єктів (готелів, турфірм і т.п.), які

застосовують прогресивні технології виробництва та

реалізації турпродукту, які дозволяють привести у

відповідність сучасним стандартам якість пропонова+

них турпослуг. Транспортна доступність туристсько+

Сильні сторони Слабкі сторони 

−  Багата північна природа, флора і фауна, екологічно 
сприятлива обстановка; 
−  наявність унікальних пам'яток архітектури, культури та 
мистецтва; 
−  вигідне економіко-географічне положення; 
−  різноманітність народної культури, фольклорно-історичних 
традицій; 
−  збереження і продовження традицій споконвічних народних 
промислів і якості продовольчої продукції; 
−  різноманітність видів туристської діяльності у регіоні 

−  Помірно-континентальний клімат, сезонність багатьох видів 
туризму; 
−  слабо розвинена інфраструктура і супраструктура туризму: низька 
якість сервісу і нерозвиненість транспортної та готельної мереж, а 
також системи громадського харчування; недолік об'єктів індустрії 
розваг; 
−  нестача кваліфікованих кадрів туристичної галузі; 
−  низький рівень готовності населення районів області до прийому 
туристів; 
−  несформованість системи інформаційного забезпечення просування 
регіонального туристичного продукту; 
−  обмеженість бази галузевої статистики 

Можливості Загрози 

−  Зростання попиту на регіональний турпродукт за рахунок 
скорочення виїзного потоку туристів і переорієнтації мотивів 
подорожі, обумовленої нестабільної соціально-економічною 
ситуацією та епідеміологічної напруженістю у світі; 
−  розвиток туристичного ринку, внутрішнього і в'їзного 
туризму; 
−  залучення інвесторів, реалізація перспективних інноваційно-
інвестиційних проектів; 
−  стабілізація і поліпшення соціально-економічної ситуації у 
області; 
−  поява додаткових робочих місць; 
−  розширення комплексу туристичних послуг; 
−  диверсифікація турпродукту з метою: 
−  індивідуалізації пакета турпослуг; 
−  покращення якості обслуговування та безпеки туристів; 
−  збалансованого розподілу туристського потоку і зниження 
пікових сезонних навантажень; 
− розробка та активне просування нових напрямків і видів 
туризму, маршрутів, програм і проектів, підвищення рівня 
інформаційної забезпеченості 

−  Звуження попиту на регіональний турпродукт 
− у силу ряду причин: 
−  невідповідності співвідношення «ціна / якість» туристських послуг, 
низького рівня готельного сервісу і якості послуг організацій мережі 
живлення; 
−  конкуренції з боку популярних туристичних центрів України (міста 
«Золотого кільця України» та ін.), а також ближнього і далекого 
зарубіжжя; 
−  погіршення екологічних умов і втрати рекреаційних ресурсів 
внаслідок незбалансованого природокористування; 
−  нестійкості епідеміологічної обстановки; 
−  нестабільності соціально-економічної ситуації у країні в цілому 

Таблиця 1. SWOT)аналіз туристського потенціалу
Причорноморського регіону
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го центру характеризується ступенем сформованості

мережі автомобільних доріг, повітряних і водних

шляхів.

Екологічну сприятливість території відображають

такі індикатори, як площа лісового фонду, наявність

організацій, що мають викиди шкідливих речовин в ат+

мосферу, обсяг викидів шкідливих речовин в атмосфе+

ру, скидання забруднених стічних вод у водні об'єкти,

витрати на охорону навколишнього середовища і т.п.

Основним критерієм, що визначає ступінь економі+

чного інтересу туристів щодо конкретного туристсько+

го центру, виступає рівень соціально+економічного роз+

витку території, найбільш важливими показниками яко+

го є: обсяг промислової та сільськогосподарської про+

дукції на душу населення, розмір інвестицій в основний

капітал, номінальна заробітна плата, чисельність зай+

нятих у економіці, оборот роздрібної торгівлі, введен+

ня в дію житлових будинків [3].

Комфорт і безпека туриста — категорії, які мають

дві складові: фізичну і психологічну, і включають такі

характеристики, як щільність населення, облагородже+

ну територію, рівень злочинності в туристському центрі,

а також відчуття туриста під час подорожі, що склада+

ються на основі лояльності місцевих жителів до при+

їжджих, надання інформації про туроб'єкт і т.п. Зна+

чимість критерію безпеки турпослуги посилюється з

урахуванням останніх світових тенденцій.

У силу незначного інтервалу сумарних оцінок муні+

ципальні райони склали три групи:

— території з рівнем потенціалу вище середнього;

— території з середнім рівнем потенціалу;

— території з рівнем потенціалу нижче середнього.

SWOT+аналіз туристської сфери регіону виявив

сильні і слабкі сторони, загрози і можливості її розвит+

ку (табл. 1).

Основними факторами, що лімітують реалізацію

туристського потенціалу, є:

— нерозвиненість туристичної інфраструктури та

супраструктури;

— низька якість надаваних туристам послуг;

— сезонність багатьох видів туризму;

— недолік кваліфікованого кадрового потенціалу

туристської сфери;

— тенденція туристського ринку до монополізації,

яку підтверджує зростаючий в останні роки індекс Гер+

фіндаля;

— низька маркетингова активність туристських ор+

ганізацій;

— несформованість організаційної структури та

інформаційного середовища в туризмі.

При цьому унікальність і багатство історико+ку+

льтурної, архітектурної спадщини та природного потен+

ціалу регіону є передумовами розвитку таких видів ту+

ристської діяльності, як культурно+пізнавальний, про+

вінційний (садибний, сільський, екологічний, пригод+

ницький), релігійний, подієвий, діловий, лікувально+

оздоровчий, водний, екскурсійний і спортивний.

Максимізація туристського потоку в регіон і ефек+

тивна реалізація туристичного потенціалу території мож+

ливі лише при розробці та освоєнні інновацій в туризмі.

При цьому інноваційну діяльність в туристській сфері,

виходячи з виділених у процесі аналізу характеристик

нововведень в туризмі, слід розглядати як діяльність,

що забезпечує трансформацію ідей в реальність: ство+

рення нового або зміна існуючого продукту, вдоскона+

лення транспортних, готельних та інших послуг, освоє+

ння нових ринків та інформаційних технологій, а також

сучасних форм організаційно+управлінської діяльності.

[4].

Комплексне дослідження інноваційної діяльності в

сфері туризму регіону показало, що методичний підхід

розвитку туристичного потенціалу та інфраструктури

сільського туризму регіону повинен включати:

— визначення напрямів інноваційної діяльності;

— виявлення результатів розробки та освоєння

інновацій;

— визначення перешкоджаючих інноваційній діяль+

ності проблем та їх можливих рішень;

— оцінку застосування інформаційних технологій

туристичними фірмами;

— аналіз інвестування інноваційної діяльності в

сфері туризму;

— оцінку факторів впливу на інноваційну діяльність

у туризмі.

Значна частина регіональних організацій здійснює

інноваційну діяльність за такими напрямками:

— розробка турфірмами нових проектів (турмарш+

рутів (54% турфірм), напрямів (48% турфірм) та видів

(35% турфірм) туризму);

— розробка і застосування інноваційних технологій,

зокрема адаптованих до вимог ринку схем взаємодії

туроператора з постачальниками туристських послуг

(готелями, транспортними компаніями і т.д.) і туриста+

ми, а також нових підходів в маркетингу та просуванні

турпродукту (81% керівників турфірм і 46 % керівників

готелів);

— запровадження соціально+економічних інно+

вацій:

1) вдосконалення системи показників стратегічно+

го і тактичного управління, ефективності рекламної кам+

панії (58% керівників готелів і 36% керівників турфірм);

2) вдосконалення методів прийняття рішень (42%

керівників готелів і 44% керівників турфірм);

3) цілеспрямовані модифікації внутрішньоколектив+

них відносин (43% керівників турфірм і 62% керівників

готелів).

До основних результатів інноваційної діяльності

керівники організацій туристського бізнесу відносять

збільшення числа клієнтів (81% турфірм і 79% готелів)

і, отже, доходу організації (57% турфірм і 71% готелів).

Дослідження показало, що з метою здійснення іннова+

ційної діяльності організації сфери туризму вступають

у співпрацю з діючими на території області структура+

ми, що надають підтримку діяльності з розробки та ос+

воєння нововведень. Однак частка підприємств, які

співпрацюють з питань інноваційної діяльності, в загаль+

ному числі організацій туристської сфери області не+

значна. Так, співпраця з підприємствами, що здійсню+

ють діяльність з інформаційного забезпечення, ведуть

19% турфірм і 17% готелів, з вищими навчальними за+

кладами — 14% турфірм і 12% готелів, з науковими

організаціями — 2% турфірм і 4% готелів [5].

Нами виявлено стримуючі інноваційну діяльність у

туризмі проблеми, серед яких керівники підприємств
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виділяють як головну — брак власних коштів (67% ке+

рівників готелів, 43% — турфірм), необхідних для реа+

лізації нововведень.

Стимулюванню інноваційної діяльності, на думку

керівників підприємств, сприятиме реалізація керівниц+

твом областей регіону низки заходів, серед яких основ+

ними є:

— надання пільг з оподаткування (75% керівників

турфірм і 83% — готелів);

— включення організацій в регіональні проекти з

розвитку туризму (49% керівників турфірм і 79% — го+

телів);

— сприяння в отриманні дозволів, ліцензій та угод

(25% керівників турфірм і 42% — готелів).

В умовах соціально+орієнтованої ринкової економ+

іки питання узгодження економічних інтересів суб'єктів

господарювання, з позицій імперативів оптимізації про+

цесу їх реалізації, мають важливе значення. У цьому

зв'язку питання сутності та специфіки інтересів контра+

гентів економічних відносин в рекреаційно+туристській

сфері повинні розглядатися крізь призму потреб і мо+

тивів.

Підвищення територіальної ролі в економічному і

соціальному розвитку українського суспільства, прове+

дення економічних реформ і розвиток ринкових відно+

син вимагають аналізу і відповіді на безліч питань прин+

ципового характеру, до яких належить виявлення змісту

і методів ринкових перетворень не тільки в суспільстві

в цілому, але і в рамках його територіально +галузевих

структур.

З поглибленням реформ саме на територіальному

рівні виникають і накопичуються проблеми соціально+

економічного характеру, які характеризуються певною

специфікою. Ігнорування територіальних особливостей

підсилює їх відмінності в соціально+економічному роз+

витку та рівні життя населення, протиріччя між центром

і районами. Причина зниження темпів ринкової транс+

формації економіки України багато в чому визначаєть+

ся протиріччями на територіальному та мікроекономіч+

ному рівнях.

Слід зазначити, що "туристський потік" розглядаєть+

ся як узагальнюючий показник реалізації туристичного

потенціалу, який відображає вплив різних чинників:

іміджу території, її безпеки, інфраструктурної забезпе+

ченості, екологічної сприятливості, соціально+економі+

чного становища як туриста, так і туристського центру.

Комплексний підхід до розвитку туризму передба+

чає реалізацію проблемно+орієнтованої концепції, що

полягає у своєчасному виявленні проблем (існуючих і

можливих у майбутньому) в туристській галузі та прий+

нятті органами державної влади спільно з представни+

ками турбізнесу комплексу заходів щодо запобігання

або зменшення негативних наслідків у зв'язку з виника+

ючими труднощами. На основі виявлених у дослідженні

проблем, що стримують реалізацію туристського потен+

ціалу регіону, розроблені стратегічні напрями стимулю+

вання туристської діяльності:

— стимулювання інвестиційної активності в туризмі;

— розвиток інфраструктури та супраструктури ту+

ристської сфери;

— створення інноваційного турпродукту, контроль

якості туристичних послуг;

— збільшення в'їзного туристичного потоку;

— активізація ринку праці;

— збереження природного та культурно+історично+

го потенціалу.

ВИСНОВОК
Запропонований в рамках зазначених напрямів ком+

плекс заходів дозволить створити умови для появи но+

вовведень, що сприяють найбільш повному і якісному

задоволенню потреб туристів, а також збереженню при+

родних ресурсів та історичної спадщини регіону. Впли+

ваючи на резонансні точки туристського ринку — інве+

стиції, інновації, якість турпродукту і маркетинг — дер+

жавна влада зможе впливати на туристський бізнес,

результат при цьому повинен визначатися не ступенем

впливу, а його узгодженістю з внутрішніми властивос+

тями туристичного ринку.

Стратегії реалізації туристичного продукту перед+

бачають розвиток та просування туристичного потен+

ціалу регіону на основі рекреаційного зонування, мар+

кетингу іміджу та клієнтоорієнтованої стратегії. Стра+

тегія розвитку рекреаційного зонування спрямована на

формування спеціалізованих туристично+рекреаційних

зон. В якості пріоритетної стратегії в регіоні вона доз+

волить виділити території, що спеціалізуються на тих

видах туристської діяльності, де вони мають конкурентні

переваги.
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INVESTMENTS IN THE PROCESSES OF REPRODUCTION — RESOURCE POTENTIAL
DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR

Стаття містить результати дослідження особливостей інвестицій аграрного сектору України.
Основні стратегічні цілі та джерела формування інвестиційних ресурсів агропромислового ви�
робництва — це вітчизняна та іноземна матеріальна підтримка підприємств. Інвестиції в про�
цеси відтворення є, як правило, державними. Вони не завжди враховуються в інвестиційних
проектах. Автор виконав аналіз особливостей інвестицій аграрного сектору національної еко�
номіки. Аграрний сектор має достатньо консервативний механізм запровадження інвестицій.
Метою дослідження є виявлення особливостей інвестицій в аграрний сектор економіки та фор�
мування державної інвестиційної політики сільського господарства України. Стаття містить ос�
новні класифікаційні ознаки інвестиційних ресурсів та особливості інвестицій в аграрному сек�
торі. Головна особливість — сезонність. Автор розглядає мотивацію інвесторів, тенденції роз�
витку вітчизняних та світових аграрних підприємств; аналізує статистичні дані щодо інвестицій
в сільське господарство. Ефективна державна політика повинна орієнтуватись на підтримку
нових технологій, гнучкі інвестиційні схеми, досвід країн з розвинутою ринковою економікою
та системні підходи щодо відтворення природного потенціалу аграрного сектору. Виконаний
аналіз відмінностей розвитку тенденцій аграрного сектору в Україні та світі свідчить про не�
обхідність підтримки різних інвесторів. Автором визначено першочергові інвестиційні проек�
ти, що повинні бути реалізовані при умові стабілізації політичної обстановки та миру в Україні.
Серед них — проекти, які спрямовані на розвиток сортовипробувальних, сортодослідних, пле�
мінних установ; навчальних закладів, підприємств та організацій та здійснення заходів щодо
фінансування розвитку матеріально�технічної бази наукових установ агропромислового комп�
лексу; водні меліорації; залісення земель, що виводяться із сільськогосподарського обороту;
запровадження грунтозахисних систем обробітку грунту з контурною організацією території;
формування механізму підтримки інвестицій особистих селянських господарств, проекти
відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору тощо. Запровадження експертизи інве�
стиційних проектів та систематичний контроль процесів відтворення дозволить не тільки збе�
регти, а і примножити потенціал аграрного сектору України.

The paper contains the results of research investment characteristics agrarian sector of Ukraine.
The main strategic objectives and sources of investment resources agroindustrial production — a
domestic and foreign financial support businesses. Investments in the processes of reproduction
are usually public. They are not always taken into account in investment projects. Author performed
the analysis of the characteristics of investments agrarian sector of the national economy. Agrarian
sector is sufficiently conservative mechanism by which the investment. The aim of the study identify
characteristics of investments in agrarian sector and state investment policy Agriculture Ukraine.
This article contains basic classification criteria of investment resources and features of investment
in the agrarian sector. The main feature — seasonality. The author examines the motivations of
investors, trends in domestic and world agricultural enterprises; analyzes the statistics of investment
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in agriculture. Effective public policy should focus on support for new technologies, flexible
investment schemes, the experience of developed market economies and systemic approaches to
natural reproduction capacity agrarian sector. The analysis of differences tendencies agrarian sector
in Ukraine and worldwide demonstrates the need for support for different investors. The author has
identified priority investment projects to be implemented in a stabilization of the political situation in
Ukraine and the world. Among them — projects that aim to develop new varieties, technologies,
breeding, development of educational institutions, enterprises and organizations and activities to
finance the development of logistics research institutions of agriculture; water reclamation;
afforestation of land that are derived from agricultural use; introduction of soil tillage systems with
contour of the territory; formation mechanism to support investments of private farms, projects
playback resource potential agrarian sector and so on. Introducing examination of investment
projects and systematic reviews play will not only maintain but also increase the potential of the
agricultural sector of Ukraine.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Інвестиційні ресурси аграрного виробництва вклю+

чають сукупність фінансових, матеріальних та немате+

ріальних ресурсів, які використовуються інвестором для

вкладення в інвестиційні об'єкти з метою отримання при+

бутку. Основні стратегічні цілі та джерела формування
інвестиційних ресурсів агропромислового виробництва

— це вітчизняна та іноземна матеріальна підтримка

підприємств; юридичне забезпечення та здійснення

внесків до статутних фондів господарюючих суб'єктів від
великих вітчизняних і іноземних промислових, агросер+

вісних підприємств та ін. Реалізація вищевказаних цілей

в Україні до 2015 р., за оцінкою державних інститутів,

повинна сприяти підвищенню вартості основних засобів
в аграрному секторі економіки до 449,2 млрд грн [7].

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед наукових праць, що містять результати до+

сліджень інвестиційних процесів, можна виділити таких

авторів: В. Алексійчука, В. Антонець, О. Гаврилюка, А.

Гайдуцького, М. Герасимчука, Б. Губського, С. Гуткевич,

М. Дем'яненка, І. Караваєвої, М. Кісіля, Н. Кузьо, П. Лай+
ка, О. Левандівського, А. Музиченка, Г. Підлісецького,

П.Саблука, Л. Сатир, А. Фукса, А. Холопова та ін. Ре+

зультати досліджень свідчать про багатоплановість інве+

стиційних процесів в сільському господарстві, особливо
відновлення та відтворення природних та матеріальних

ресурсів, забезпечення розвитку сучасного виробницт+

ва. Сьогодні аграрний сектор національної економіки по+

требує якісного інвестиційного забезпечення. Але питан+
ня визначення особливостей інвестицій в аграрний сек+

тор, їх використання для відтворення ресурсів залиша+

ються вивченими недостатньо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження виявлення особливостей інвестицій

в аграрний сектор економіки та формування державної інве+

стиційної політики сільського господарства України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянемо основні класифікаційні ознаки інвести+

ційних ресурсів аграрних підприємств. Як визначає Ан+

тонець В.О. [1] групувати інвестиційні ресурси можна та+

ким чином:
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1. За типом власності — власні і позикові.

2. За групами джерел залучення — внутрішні і
зовнішні.

3. За натурально+речовинними формами залучення:

— у грошовій формі;

— у фінансовій формі;
— у матеріальній формі;

— у нематеріальній формі [2—6].

Всі інвестиційні ресурси розглядаються науковцями

та практиками з точки зору нормативного забезпечен+
ня, форми представлення та особливостей потокового

руху [2—6].

 Головною особливістю інвестицій в аграрний сек+

тор економіки є його сезонність, яка напряму впливає і
на об'єм, і на структуру фінансово+інвестиційних ре+

сурсів, так як вкладення у виробництво капіталу, а отже,

й надходження інвестицій, є нерівномірним [1].

Обсяги інвестиційної діяльності напряму формують
масштаби і ефективність функціонування агарних

підприємств. При цьому необхідно враховувати потреби

для відтворення природних ресурсів і витрати майбутніх

періодів особливо при умові сезонної нерівномірності
надходжень доходів від організаційно+економічної

діяльності. Це обумовлює використання різних форм

інвестицій у виробництво, а також розвиток державних

форм регулювання і підтримки розвитку аграрного сек+
тору економіки.

Для формування ефективної інвестиційної політики

необхідно зрозуміти мотивацію інвесторів. Головні цілі

інвестора — отримати високий прибуток, здійснювати
контроль над земельними ресурсами, диверсифікувати

ризики бізнесу — зустрічаються найбільше. Цілі — зро+

бити унікальну пропозицію у виробництві продуктів,

створити унікальну компанію, підтримувати баланс
відтворення природних та матеріальних ресурсів — зу+

стрічаються дуже рідко. До ризиків інвестиційних про+

цесів в аграрному секторі експерти+практики крім загаль+

них додають природні та погодні. Ще одною особливі+
стю інвестицій виробників є неможливість повного конт+

ролю через великі площі. Тривалий виробничий цикл

унеможливлює швидку окупність інвестицій. Ще одним

чинником є важкі умови праці, через які освічені і тала+

новиті працівники вирішують займатися офісною робо+

тою. Не завжди враховуються регіональні особливості.

Все це створює головну проблему мобільності інвести+
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ційних коштів — труднощі при отриманні кредиту [7]. І

хоча держава частково компенсує кредити для сільсько+

господарських виробників, фінансові установи не зни+
жують дисконтні ставки і не беруть на себе навіть частку

ризиків аграрного сектору [2]. Оцінки ООН свідчать про

те, що до 2015 року виробництво продуктів харчування

у світі мусить зрости на 70—100%. Такі прогнози, аг+
рарне спрямування України, а також той факт, що в по+

рівнянні з іншими галузями сільське господарство заз+

нає менших впливів кризи повинні позитивно впливати

на рішення інвесторів. Головний аргумент активного
розвитку аграрного сектору це унікальні якісні грунти,

які є на території України та відносяться до категорії зе+

мель, які складають три відсотка площі землі. Але це і

велика відповідальність за їх збереження та відтворен+
ня. Досвід ведення традиційної господарської діяльності

в аграрному секторі сьогодні має і негативні, і позитивні

моменти. Ефективна державна політика повинна орієн+

туватись на підтримку нових технологій, гнучкі інвес+
тиційні схеми, досвід країн з розвинутою ринковою еко+

номікою та системні підходи щодо відтворення природ+

ного потенціалу аграрного сектору. Удосконалена таб+
лиця відмінностей розвитку тенденцій аграрного секто+
ру свідчить про необхідність підтримки різних інвесторів

(табл. 1).

За даними агрофоруму найбільшими інвесторами до

2012 року були банки, фінансові установи, великі хол+
динги. Другими за масштабом є міжнародні фонди. Іно+

земні та вітчизняні фермери також достатньо активно

інвестують, але потерпають від змін у правилах ведення

інвестиційних проектів і тому спостерігається зменшен+
ня реальних капіталовкладень. Достатньо великою про+

блемою є низький рівень розвитку інфраструктури в се+

лах, недостатність кваліфікованих фахівців. Криза в бан+

ківському секторі призвела до зменшення інвестицій [7].
У таблиці 2 представлено динаміку інвестицій в аг+

рарний сектор економіки України.

Показники змін інвестицій свідчать про невелике

зменшення в абсолютних одиницях вже в 2013 році, а
також зменшення відсотку іноземних інвестицій. Зрозу+

міло, що в 2014 році ця тенденція була погіршена в зв'яз+

ку з політичною ситуацією та АТО.

Пропозиції вчених та практиків для забезпечення
державної підтримки сільськогосподарського виробниц+

тва, на жаль, залишаються на папері [10; 11]. Але, за

умови зберігання миру в Україні та активного розвитку

економіки, в першу чергу повинні бути реалізовані інве+

стиційні проекти, які спрямовані на:

— розвиток сортовипробувальних, сортодослідних,
племінних установ;

— навчальних закладів, підприємств та організацій

та здійснення заходів щодо фінансування розвитку ма+

теріально+технічної бази наукових установ агропромис+
лового комплексу;

— водні меліорації; залісення земель, що виводять+

ся із сільськогосподарського обороту;

— запровадження грунтозахисних систем обробіт+
ку грунту з контурною організацією території;

— формування механізму підтримки інвестицій осо+

бистих селянських господарств;

— формування механізму підтримки інвестицій ма+
лих та середніх підприємств, фермерських госпо+

дарств;

— активної співпраці великотоварних підприємств та

малих підприємств і домогосподарств;
— створення умов для пріоритетного розвитку тва+

ринництва, насамперед м'ясного та молочного скотар+

ства за рахунок коштів державного бюджету, кредитів і
капіталу інвесторів;

— забезпечення стабілізації й посилення ролі кре+

дитного механізму при формуванні джерел фінансуван+

ня інвестицій у сільське господарство;

— усунення перешкод у діяльності іноземних інвес+
торів у сільському господарстві з дотриманням націо+

нальних інтересів;

— сприяння процесу створення на обезлюднених

сільських територіях відокремлених фермерських садиб
та їх автономного ресурсного забезпечення;

— надання депресивним сільським регіонам статусу

територій пріоритетного розвитку, що, згідно із законо+

давством, передбачає пільги інвесторам;
— посилення рівня захисту прав інвесторів, а також

власників земельних ділянок і майнових об'єктів;

— проекти відтворення ресурсного потенціалу аг+

рарного сектору (Удосконалено за [12]).
Мотивація до залучення інвестицій у відтворення та

збереження природних ресурсів залежить від фінансо+

вої стабілізації, гнучкості та стимулюючої направленості

податкової політики, завершеності реформування форм
власності. Створення сприятливого інвестиційного кліма+

ту в сфері відтворення та збереження природних ре+

сурсів потребують вирішення завдання якісної зміни

Показники 2010 2011 2012 2013 
Капітальні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство 11568 17039 19411 19059  
У відсотках до загального підсумку 6,1 6,5 6,6  7,1 
Прямі іноземні інвестиції 680,4 730,7 736,3  839,3 
У відсотках до загального підсумку 1,7 1,6 1,5  1,4 

Таблиця 2. Дані інвестицій в сільське господарство на 31.12.2013 року

Джерело: дані Держкомстату України [8; 9].

Таблиця 1. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку агропідприємств

Джерело: удосконалено автором за [7].

Українські агропідприємства Агропідприємства світу 
Лідери – великі корпорації, великотоварні підприємства Лідери – сімейні господарства з регіональним ринком збуту
Акцент на розмірах  Акцент на ефективності 
Відсутність географічної концентрації Географічна концентрація
Диверсифікація Спеціалізація 
Відсторонені власники Власники – менеджери та фермери підприємства 
Великі масштаби діяльності за обсягом продукції, 
фінансових інвестицій, територій 

Поступове зростання прибутків, поетапний розвиток та вихід 
на ринки 

Зовнішні інвестиції різних галузей, в першу чергу великих 
холдингів, фінансових установ 

Головні інвестори – аграрії, спадковість бізнесу 

Державна підтримка – часткова компенсація кредитів, 
регулювання ЗЕД, відтворення ресурсів 

Система державного регулювання виробничих програм, 
відтворення ресурсів, підтримки господарств 
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підходів до управління їх адаптації до ринкових умов.
Тому необхідне формування дієвого механізму управ+

ління інвестуванням відтворення та збереження природ+

них ресурсів, адекватного умовам сучасного економіч+

ного стану, який би враховував специфіку екологічної
безпеки, економічного розвитку регіону, інвестора, а це

можливо тільки за рахунок введення експертизи кож+

ного інвестиційного проекту.

Головне знайти компроміс у вирішенні об'єктивних
протиріч між відтворювальними процесами у сфері при+

родокористування, загальними умовами і характером

суспільного відтворення, прагненням інвестора найшвид+

ше окупити проект. Це можливо при умові трансформації
інституційних умов державного та регіонального регу+

лювання сфери природокористування; формуванні

фінансових механізмів перерозподілу доходів між при+

родокористувачем, регіоном та державою; обгрунтуван+
ня дієвих фінансово+інвестиційних інструментів відтво+

рення природо+ресурсного потенціалу регіону та краї+

ни, застосування багатоканального фінансування, фор+

мування високого рівня аграрної культури, культури інве+
стування, соціального середовища співпраці інвестора з

територіальною громадою та регіональною владою тощо

[12].

ВИСНОВКИ
Інвестиції в аграрному секторі національної еконо+

міки мають свої особливості, що обумовлені природни+

ми процесами, організаційно+економічними умовами
господарювання, формами фінансування, можливостя+

ми державної підтримки. Інвестиції в аграрному секторі

повинні працювати не тільки на виробничі програми, а і

використовувати можливості дорадчої діяльності, аграр+
ної освіти та науки, бути спрямовані на розвиток

сільських територій. Особливо ретельно необхідно звер+

тати увагу на процеси відтворення ресурсів аграрного
сектору при впровадженні масштабних інвестиційних
проектів. Запровадження експертизи інвестиційних про+

ектів та систематичний контроль процесів відтворення

дозволить не тільки зберегти, а і примножити потенціал

аграрного сектору України.

Література:

1. Антонець Т.В. Особливості формування інвести+

ційних ресурсів у сільському господарстві. — С.137—
147.

2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" Вер+

ховної Ради України; Закон від 18.09.1991, № 1560+XII

(редакція станом на 06.12.2012)/ Відомості Верховної
Ради України, 1991, № 47. — Ст. 646.

3. Лаврук В.В. Розвиток та інвестування сільськогос+

подарського виробництва України / В. В. Лаврук // Еко+

номіка АПК. — 2010. — № 2. — С. 88.
4. Похилько С.В. Інвестиційні механізми регіональ+

ного прородокористування: Проблеми та протиріччя /

С.В. Похилько // Матеріали ІІІ Міжнародної науково+

практичної конференції, м. Суми, 19—21 червня 2012
року/ За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми: СумДУ,

2012. — C. 98—99.
5. Ленвандівський О.Т. Інвестиційний податковий

кредит у відтворенні і збереженні природних ресурсів /
О.Т. Ленванівський // Вісник Хмельницького національ+
ного університету. — 2010. — № 3. — С. 116—118.

6. Пурій Г.М. Інституційне забезпечення розвитку
фінансового ринку / Г. М. Пурій. — Економіка АПК. —
2010. — № 2. — С. 95.

7. Кузьо Філософія інвестицій в аграрний сектор. —
№ 21 (244). —Листопад 2012 // Агробізнес сьогодні

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.agro+business.com.ua/event/1344+2012+12+10+14+

19+25.html

8. Сільське господарство України в 2013 році [Елек+

тронний документ] // http://infolight.org.ua/content/
silske+gospodarstvo+v+ukrayini+u+2013+roci/

9. Сільське господарство України. 2013 рік. Статис+

тичний збірник / За ред. Н.С. Власенко. — Київ: 2014.

— 390 с.
10. Амбросов В.Я. Забезпечення державної підтрим+

ки сільськогосподарського виробництва в умовах член+

ства України в СОТ / В.Я. Амбросов, В.М. Онегіна //

Економіка АПК. — 2009. — № 2. — С. 15—24.
11. Постанова "Про затвердження Державної цільо+

вої програми розвитку українського села на період до

2015 року": затверджена КМУ від 19 вересня 2007 р., №

1158 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ, №
1390 (1390+2011+п) від 28.12.2011) [Електронний ре+

сурс]. — Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/1158+2007+%D0%BF

12. Дадашев Б.А. Інвестиційний розвиток сільсько+
го господарства України / Б.А. Дадашев // Агроінком.

— 2013 р. — № 4—6. — С. 43—36.

References:
1. Antonets', T. V. (2013), "Features of investment

resources in agriculture", available at: http://www.znau.+

edu.ua/visnik/2013_12_2/216.pdf (Access November

19, 2014).
2. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (1991), "On Invest+

ments", Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 47, p.

646.

3. Lavruk, V. V. (2010), "Development and investment
in agricultural production Ukraine", Ekonomika APK, vol.

2, pp. 88 — 95.

4. Pokhyl'ko, S. V. (2012), "Investment mechanisms of
regional nature, problems and contradictions", Materialy III
Mizhnarodnoyi naukovo+praktychnoyi konferentsiyi

[Materials Third International Scientific Conference],

Mizhnarodna stratehiya ekonomichnoho rozvytku rehionu

[International Strategy for economic development],
SumDU, Sumy, Ukraine, pp. 98—99.

5. Lenvandivs'kyy, O. T. (2010), "Investment tax credit

in the reproduction and conservation of natural resources",
Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol.
3 (2), pp. 116—118.

6. Puriy, H. M. (2010), "Institutional support financial
market", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 95—101.

 7. Kuz'o, N. (2012), "The philosophy of investment in

agriculture", Ahrobiznes s'ohodni, vol. 21(244), available
at: http://www.agro+business.com.ua/event/1344+
2012+12+10+14+19+25.html (Access November 26, 2014).

8. "Agriculture in Ukraine in 2013", available at: http:/
/infolight.org.ua/content/silske+gospodarstvo+v+
ukrayini+u+2013+roci (Access November 16, 2014).

9. Vlasenko, N. S. (Eds.) (2014), Sil's'ke hospodarstvo
ukrayiny [Agriculture of ukraine], Avhust treyd, Kyiv,
Ukraine.

10. Ambrosov, V. Ya. and Onehina, V. M. (2009),
"Providing support agricultural production in Ukraine's
membership in the WTO", Ekonomika APK, vol. 2, pp.

15—24.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), "On

approval of the State Target Program of Ukrainian village

until 2015", Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, vol. 73, p. 2715.
12. Dadashev, B. A. (2013), "Investment agricultural

development Ukraine", Ahroinkom, vol. 4—6, pp. 43—46.

Стаття надійшла до редакції 20.02.2015 р.



Інвестиції: практика та досвід № 5/201574

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах одним із найважливіших чинників

забезпечення ефективного довгострокового функціо+

нування авіакомпаній є успішне здійснення інновацій+

ної діяльності. Інноваційна діяльність дозволяє значною

мірою забезпечити техніко+технологічний та економіч+

ний розвиток авіакомпанії, для чого, в свою чергу, не+

обхідно підвищувати її інноваційну активність, нарощу+

вати інноваційний потенціал і здійснювати систематич+

не цілеспрямоване планування, розробку, впроваджен+

ня і використання інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему інноваційного розвитку національної еко+

номіки взагалі та галузі авіаційних перевезень зокре+

ма, досліджували багато зарубіжних та вітчизняних
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ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATION ACTIVITY OF AIRLINES

У статті розроблено модель економічного механізму інноваційної діяльності авіакомпаній.
Досліджено основні етапи проведення інноваційної діяльності: постановка мети, формування
інноваційної стратегії, пошук інновацій, пошук джерел фінансування інноваційної діяльності,
безпосередньо впровадження. Визначено основи для узгодження інтересів суб'єктів механізму
інноваційної діяльності, зокрема розглянуто інтереси держави, потенційних інвесторів, паса�
жирів, аеропортів, власників інновацій та безпосередньо інтереси авіакомпанії. Запропоновано
матрицю вибору інноваційної стратегії на основі розрахунку інтегральних коефіцієнтів інновац�
ійного потенціалу та конкурентоспроможності авіакомпаній. Розглянуто та проаналізовано
зовнішнє середовище викликів та загроз авіакомпанії. Проаналізовано мотиваційну складову ме�
ханізму інноваційної діяльності авіакомпаній. Визначено актуальні бізнес�процеси вітчизняних
авіакомпаній, що підлягають бенчмаркінговому дослідженню, серед яких управління повітряним
рухом, доходами та витратами авіакомпанії, диференціація додаткових послуг.

 In article developed a model of economic mechanism of innovation activity of airlines. Researched
main stages of the innovation activity: setting goals, forming innovation strategy, innovation search,
search for sources of financing innovation, implementation directly. Defined basis for coordination of
interests of mechanism innovation, in particular considered the state's interests, potential investors,
passengers, airports, innovators and interests directly with the airline. Proposed a matrix of choice
innovative strategy based on the calculation of integral coefficients innovative capacity and
competitiveness of airlines. Considered and analyzed the environmental challenges and threats airline.
Analyzed the motivational component the mechanism of innovation activity airlines. Determined topical
the urgent business processes of domestic airlines to be benchmarking research, including air traffic
control, airline revenues and expenditures, the differentiation of additional services.

Ключові слова: інновації, механізм, авіакомпанії, бенчмаркінг, інноваційний потенціал.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка механізму інноваційної

діяльності авіакомпаній (АК) та аналіз основних його

складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливості механізму визначаються характером

інноваційної діяльності і полягають у наступному:
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— утворення та формування спеціальних структур+

них підрозділів авіакомпанії з управління та контролю

інноваційною діяльністю, сукупності взаємопов'язаних

і взаємодіючих елементів, об'єднання яких обумовле+

но її цілями;

— забезпечення внутрішньої впорядкованості, уз+

годженості, взаємодії диференційованих і автономних

частин економічного механізму;

— адаптація управління інноваційними процесами

до зовнішнього середовища;

— приведення у відповідність інноваційної стратегії

та її елементів зі стратегічної місією, цілями і завдання+

ми інноваційної політики та загальної стратегії авіаком+

панії.

Економічний механізм інноваційної діяльності авіа+

компанії включає в себе такі основні елементи: поста+

новка мети; формування та вибір інноваційної стратегії;

пошук та оцінювання інновацій; визначення джерел

фінансування інноваційної діяльності; безпосереднє

впровадження та аналіз ефективності від впроваджен+

ня інновацій (рис. 1).

На проведення інноваційної діяльності авіакомпанії

безпосередній вплив здійснює зовнішнє середовище

викликів та загроз, що включає наступні фактори:

збільшення прямих операційних витрат за рахунок по+

стійного росту цін на паливно+мастильному ринку,

відсутність підтримки галузі з боку держави, посилен+

ня конкуренції з боку закордонних авіакомпаній за ра+

Рис. 1. Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній
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хунок підписання комплексу міжна+

родних домовленостей, економічна

і політична криза в країні, зменшен+

ня транзитних пасажирів, не+

стабільність курсу національної ва+

люти, значне скорочення туристич+

них потоків, падіння платоспромож+

ності населення.

Мотиваційний механізм налашто+

вує на збереження конкурентоспро+

можності і лідируючого положення

не за рахунок накопиченого потенц+

іалу, а за рахунок підвищення швид+

кості трансферту нововведення у всі

сфери функціонування авіакомпанії

— від організації управління до кад+

рової політики. Мотиваційний механізм повинен мати

властивість раціональної цілісності та відокремленості

його елементів.

Матеріальні, інформаційні, фінансові потоки еконо+

мічного механізму інноваційної діяльності авіакомпаній,

що проходять між його основними суб'єктами — авіа+

компаніями, аеропортами, пасажирами, інвесторами,

власниками інновацій та державою, а також врахуван+

ня інтересів між ними є невід'ємним елементом механі+

зму. Аналіз діючої економічної політики взаємовідно+

син суб'єктів авіаційної галузі свідчить, що її основою

також є узгодження інтересів [1] у вигляді взаємороз+

рахунків, платежів і тарифів на послуги основного об+

слуговування авіатранспортного процесу з державним

контролем тарифів та доходів від додаткового неавіа+

ційного сервісу, здійснюваного на комерційній основі.

До інтересів держави слід віднести: розвиток авіац+

ійної галузі; закріплення ринку збуту за вітчизняними

авіакомпаніями; збільшення надходжень до бюджету.

Інтереси аеропортів включають примноження доходів

за рахунок додаткових транспортних і комерційних по+

слуг; збільшення пропускної спроможності; покращен+

ня якості обслуговування. Інтереси пасажирів заключа+

ються у: підвищенні якості та безпеки перевезень; от+

риманні додаткових послуг, що зменшують витрати часу

на організаційні моменти; зменшенні тарифів. Інтереса+

ми власників інновацій є реалізація інноваційних про+

ектів та знань; отримання доходів; отримання гарантій.

Інтереси інвесторів включають збільшення власного ка+

піталу; залучення заощаджень та вільних коштів; наро+

щення обсягів операцій з фінансового забезпечення

інноваційних проектів. До безпосередніх інтересів аві+

акомпанії за рахунок здійснення інноваційної діяльності

слід віднести покращення фінансового стану; збільшен+

ня частки та вихід на нові ринки; зміцнення конкурент+

них позицій.

Заслуговує на увагу позиція Камянецької О.В. щодо

впровадження в діяльність авіакомпаній не "локальних"

інновацій, а саме "зв'язаних" та "системних", що надасть

змогу більш ефективно використовувати інноваційно+

інвестиційні ресурси [2].

На другому етапі економічного механізму іннова+

ційної діяльності авіакомпанії відбувається вибір та фор+

мування інноваційної стратегії. Інноваційна стратегія

являє собою комплекс заходів, спрямованих на реалі+

зацію інноваційної діяльності авіакомпанії у відповід+

ності до поставлених стратегічних та тактичних цілей та

отримання бажаного ефекту саме за рахунок впровад+

жених інновацій.

У [3, с. 110] авторами пропонується використовува+

ти матрицю альтернативних варіантів інноваційних стра+

тегій на основі ринкової позиції та інноваційних можли+

востей, що вважаємо доцільним замінити на рівень кон+

курентоспроможності та рівень інноваційного потен+

ціалу, що відповідає загальному змісту запропонованих

факторів та є лише конкретизацією показників факторів

матриці (рис. 2). За результатами розрахунку інтеграль+

них та сукупних показників інноваційного потенціалу

авіакомпанії та рівня її конкурентоспроможності за за+

пропонованою методикою можна визначити альтерна+

тивні інноваційні стратегії.

Конкурентоспроможність авіакомпанії оцінюється

за низкою параметрів. Вони характеризують діяльність

АК з різних боків і відрізняються високою різноманітн+

істю. Фактори зовнішнього впливу на конкурентоспро+

можність авіакомпанії узагальнено поділяють на групи

політико+правових, економічних та соціо+культурних

чинників. Слід відмітити значну кількість обмежуючих

факторів, пов'язаних з державним регулюванням цив+

ільної авіації, що негативно відображається на рівні кон+

курентоспроможності українських авіакомпаній.

Для оцінки інтегрального показника конкурентосп+

роможності авіакомпанії доцільно використовувати ме+

тодику, що запропонована Передерієм В.В. [4]. До ба+

зових показників оцінки рівня конкурентоспроможності

автор відносить стан парку повітряних суден авіакомпанії,

фінансовий стан, рівень організаційного забезпечення,

характеристики персоналу, ефективність операційної

діяльності та ринкове положення авіаперевізника.

Для реалізації механізму інноваційної діяльності

необхідна реальна оцінка рівня інноваційного потенці+

алу авіакомпанії. Метою оцінки інноваційного потенці+

алу є можливість вибору і реалізації інноваційної стра+

тегії авіаперевізника, що дозволяє зміцнити його ста+

новище на ринку.

Елементи структури інноваційного потенціалу слід

об'єднати у чотири групи, що характеризують кадровий,

фінансово+економічний, науково+технічний, виробничо+

технологічний потенціал авіакомпанії. Відбір факторів

здійснений, насамперед, на основі якісного аналізу.

Після розрахунку коефіцієнтів кожної групи показ+

ників, слід розрахувати інтегральні індикатор по кожній
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Рис. 2. Матриця вибору інноваційної стратегії авіакомпаній
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з груп. Інтегральні індикатори будуть мати вигляд:

 (1),

де n — кількість коефіцієнтів у групі розрахунку;

K
1…n

 — значення коефіцієнтів групи.

Сукупний інтегральний індикатор визначається як

середнє геометричне індикаторів груп — складових

інноваційного потенціалу авіакомпанії.

 (2),

де І
КП

— інтегральний індикатор кадрового потен+

ціалу авіакомпанії,  І
ФЕП 

— інтегральний індикатор фінан+

сово+економічного потенціалу авіакомпанії, І
НТП 

— інтег+

ральний індикатор науково+технічного потенціалу авіа+

компанії, І
ВТехнолП 

— інтегральний індикатор виробничо+

технологічного потенціалу авіакомпанії.

На основі розрахунків інтегрального показника

інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності

авіакомпанії за запропонованою у матриці градацією

доцільно визначити теперішню стратегію авіакомпанії

та побудувати вектор її майбутнього розвитку.

Наступним етапом економічного механізму іннова+

ційної діяльності авіакомпаній є пошук інновацій, що

грунтується на проведенні бенчмаркінгових досліджень.

Масштаби бенчмаркінгу залежать від обраної іннова+

ційної стратегії, а також в значній мірі від стану інно+

ваційного потенціалу (табл. 1).

Перед початком пошуку бенчмарку авіакомпанія має

визначити бізнес+процеси, що підлягають інноваційним

змінам. Оскільки вітчизняні авіакомпанії змушені фун+

кціонувати в умовах галузевої та світової економічної

кризи, зниження попиту на авіаперевезення, національ+

ним авіаперевізникам слід вибудовувати свої інноваційні

стратегії з урахуванням націленості на збереження і

зміцнення лояльності пасажирів та максимального зни+

ження витрат.

У даний час надзвичайно важливим аспектом за+

стосування інноваційних технологій є впровадження

програм по зниженню паливних витрат на вітчизняних

авіакомпаніях. Модернізація парку літаків і придбання

паливозберігаючої техніки вимагає високих фінансових

витрат і принесе прибуток тільки в довгостроковій пер+

спективі, то серед рішень короткострокового характе+

ру варіантом є поліпшення організації управління по+

вітряним рухом з допомогою програмного забезпечен+

ня планування польотів для оптимізації траєкторії колії

з метою раціонального використання авіапалива.

На основі проведених етапів економічного механіз+

му інноваційної діяльності авіакомпанія, зокрема грун+

туючись на векторі подальшого вибору інноваційної

стратегії, результатах проведеного бенчмаркінгу та вра+

ховуючи індекс потенціалу інновації, доцільно провес+

ти остаточний вибір інноваційного проекту для впровад+

ження у функціонування авіакомпанії.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки слід зазначити, що не зважаю+

чи на значний рівень досліджень інноваційної діяльності

підприємств, було не достатньо деталізовано комплек+

сний економічний механізм інноваційної діяльності аві+

акомпаній. Проведені дослідження дозволяють зроби+

ти висновок щодо актуальності розробки та впровад+

ження у функціонування механізму інноваційної діяль+

ності авіакомпаній з метою для отримання унікальних

конкурентних переваг, забезпечення економічної ефек+

тивності діяльності, виходу на міжнародний ринок авіа+

перевезень. Запропонований механізм та принцип його

формування дозволяє стати авіакомпанії на інновацій+

ний шлях розвитку.
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Таблиця 1. Взаємозв'язок рівня інноваційного потенціалу
та масштабів проведення бенчмаркінгу

 Рівень інноваційного потенціалу авіакомпанії
Низький Середній Високий 

М
ас
ш
та
би

 
пр
ов
ед
ен
ня

 
бе
нч
ма
рк
ін
гу

 Проводиться поліпшення тих 
бізнес-процесів і компонентів 
структури ІП, які мають найбільшу 
важливість, поступово покращуючи 
їх ключові показники, а вже після 
цього планувати новий цикл 
удосконалень 

Порівняння показників з 
показниками кращих авіакомпаній в 
межах галузі, а також підприємств з 
інших галузей, які мають аналогічні 
процеси. Наступний крок – перехід 
до глобального бенчмаркінгу 

Стратегічне завданням – заняття 
положення лідера. Бенчмарком 
повинні обиратися кращі 
авіакомпанії в країні та світі. Має 
проводитися функціональний 
бенчмаркінг, що надасть можливість 
по-новому подивитися на свої 
процеси 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF MARKETING CULTURAL
ACTIVITIES

Маркетинг — теорія і практика менеджменту відповідно до ситуації на ринку та впливу на цю
ситуацію. Іншими словами, маркетинг є визначенням поведінки суб'єкта господарювання згідно
з ринком. Він включає в себе усвідомлення мотивації споживача і самого підприємства (аналіз),
програмування діяльності, її реалізацію, контроль здійснення, оцінку як самої діяльності, так і
її результатів. Звідси видно, що маркетинг — надзвичайно конкретний, специфічний та одно�
часно комплексний, якщо не інтегративний вид управлінської діяльності та відповідної компе�
тентності менеджера. Більше того, сучасний маркетинг — це не просто одна з функцій менедж�
менту поряд з плануванням, організацією, фінансами, роботою з персоналом тощо, а скоріше
підхід, якщо не філософія, що інтегрує всі функції менеджменту в єдине ціле. До маркетингу
мають відношення і культура, і сфера культури. Культура — тим, що саме з її аналізу починаєть�
ся маркетинг  і  її формуванням закінчується. Крім того, у своєму сучасному розумінні та змісті
маркетинг все більше нагадує технологію соціально�культурного нововведення, є важливою
рисою культури сучасного суспільства. Застосовується  маркетингова технологія і в сфері куль�
тури.

Marketing — theory and practice of management in accordance with the market situation and the
impact on the situation. In other words, marketing is to determine the behavior of the entity in
accordance with the market. It includes understanding consumer motivation and the enterprise
(analysis), programming activities, its implementation, monitoring implementation, evaluation of both
the activity and its results. This shows that marketing — extremely concrete, specific and complex at
the same time, if not integrative view of management activities and competence relevant manager.
Moreover, modern marketing — is not just a function of management along with the planning,
organization, finance, HR, etc., but rather an approach, if not philosophy, integrating all functions
of management together. By marketing related and culture, and the cultural sphere. Culture — what
is its analysis begins marketing its formation and ends. Moreover, in its modern sense and content
marketing technology increasingly resembles social and cultural innovation, an important feature of
the culture of modern society. Applicable marketing technology and culture.

Ключові слова: маркетинг; культура; сфера культури; маркетинговий підхід; споживач; соціально#куль#

турна діяльність; послуга; маркетингові технології.

Key words: marketing; culture; cultural sphere; marketing approach; consumer; social and cultural activities;

service; marketing techniques.

при спілкуванні українською мовою. Вживання цих

термінів є наслідком об'єктивно необхідного процесу

розвитку в Україні елементів ринкової економіки та

підприємництва — речей, принципово нових для пост+

комуністичної країни.

Радянський досвід мав не те що поза ринковий, а

активно антиринковий характер. Недарма тому ринкові
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процеси (у тому числі і маркетинг) не характеризують+

ся українськими словами. В той самий час в українській

мові не вистачає слів для їх позначення. Хоча, при ба+

жанні, такі аналогії можливо вигадати, наприклад,

"ринкування" (буквальні переклади "інгової" форми

дієслова "to market" та дієслівної форми іменника

"market").

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

Наразі можна стверджувати, що Ф. Котлер та

його прихильники (С. Леві, Дм. Залтмансон, К. Фокс)

мали рацію, поширюючи маркетинговий підхід на не+

прибуткову і невиробничу сферу [1]. Окрім тради+

ційного маркетингу в неприбутковій діяльності та

його соціально+культурних наслідків (соціально+

етичний маркетинг) склався і власне соціальний мар+

кетинг (СМ).

Тому СМ торкається таких сфер, як культура, мис+

тецтво, освіта, охорона здоров'я, релігія, політика тощо.

СМ — це маркетинг ідей, програм, особистостей, соц+

іально значущих об'єктів, місць, соціальних інститутів.

Практикують СМ, перш за все, специфічні підприємства

— некомерційні (неприбуткові, нон+профітні) органі+

зації. Вони діють ніби між державою та комерційними

підприємствами.

Сфера культури традиційно, причому в усьому

світі, здебільшого є сферою некомерційної, нон+

профітної діяльності. Насамперед це виявляється в

тому, що основними джерелами її фінансування є

кошти державного бюджету (за рівнями бюджетоут+

ворення), громадських організацій (партій, проф+

спілок, рухів тощо),  різноманітних фондів, а також

спонсорів (державних, акціонерних та приватних

підприємств, фірм, приватних осіб). В цьому випадку

споживач та платоспроможне джерело попиту не

збігаються. Ця обставина взагалі характерна для, так

званої, невиробничої сфери (культури, освіти, науки,

охорони здоров'я). Недарма в 60—70+ті рр. в за+

рубіжній, перш за все американській, літературі прой+

шла бурхлива, дуже показова дискусія про можли+

вості розповсюдження маркетингу на невиробничу

сферу.

Дискусію розпочав Ф. Котлер, який запропонував

розповсюдити маркетинг на невиробничу, неприбутко+

ву (нон+профітну) сферу на тій підставі, що вона, як і

звичайне виробництво, орієнтована на споживача [2].

Його противники, захищаючи традиційну концепцію

маркетингу в застосуванні винятково до сфери комерції

та виробництва, підкреслювали, що нон+профіт, наприк+

лад, фінансований з коштів бюджету, орієнтується в

пошуках фінансування не на споживача, а на джерело

коштів (чиновника, службовця, фонд тощо), що пере+

кручує саму сутність маркетингу — технології обміну

грошей (або товару) на товар (або гроші). Маркетинг

підприємства орієнтований завжди на платоспромож+

ний попит [3].

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Існує кілька рівнів співвідношення маркетингу та

культури, конкретизації їх співвідношення, насамперед

— у загальнокультурологічному плані. Все це різко

змінило і збагатило новими цілями та функціями прак+

тику маркетингу, додало його сутності соціально та

культурологічно+інтегрованої стратегії. В даний час

можна й потрібно говорити про маркетинг ідей (науко+

вих, художніх, культурних, політичних), фірм, установ,

громадських організацій, політичних діячів, митців та

виконавців, міст, регіонів, місць, об'єктів, програм тощо.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Найважливішим поняттям маркетингу є попит — по+

треба (виражена або не оформлена, усвідомлена або

не усвідомлена) в товарах або послугах відповідного

типу, підкріплена фінансовими можливостями її реалі+

зації. Попит може забезпечуватися як самим спожива+

чем, так і іншими особами або організаціями+посеред+

никами (батьки, спонсори, меценати, фонди, громадські

та державні організації тощо). Слід розрізняти реаль+

ний, потенційний (який не має поки можливості реалі+

зації) і негативний попит.

Маркетинг — термін, що позначає специфічний ком+

понент ділової активності (бізнесу) та його теорію, —

незважаючи на свою нинішню поширеність, практично

не перекладається на російську мову. Пояснення цього

феномену прямо і безпосередньо вводить маркетинго+

ву проблематику в контекст культури. З одного боку,

це обумовлено особливостями російського історично+

го та духовного досвіду, фіксованого й вираженого в

мові. Справа навіть не стільки в оцінці, підвищеній

емоційній забарвленості російської лексики.

Інакше кажучи, маркетинг не винаходиться і не вво+

диться. Необхідність у ньому, його ефективне застосу+

вання зумовлені розвитком економіки, соціально+куль+

турними традиціями суспільства. Маркетинг в умовах

ринкової економіки — явище порівняно молоде, вик+

ликане до життя еволюцією менеджменту та підприєм+

ництва в XX столітті, вже розглянутого нами в першому

розділі. Розглянемо таблицю (табл. 1).

Як свідчать дані табл. 1, економіка стала проявляти

все більшу залежність від раніше не дуже істотних чин+

ників: зовнішньополітичної ситуації, наукових розробок

десь в інших галузях і країнах, мотивації персоналу і ок+

ремих працівників тощо. Бізнес все більш інтегрується з

іншими сферами життя суспільства — філософією, пол+

ітикою, культурою, наукою, мистецтвом, спортом. Все

більшого поширення набувають спонсорство та меценат+

ство. Споживач став реагувати не стільки на товар, скільки

на марку, на її репутацію і навіть на репутацію перших

осіб підприємств. Успіх фірми все більшою мірою став

залежати не стільки від позиціонування товару на ринку,

скільки від позиціонування підприємства або галузі в

суспільстві, їх репутації, відносин із владою, населенням,

засобами масової інформації.

З рекламної практики виділилася, оформилася в

самостійний вид управлінської компетенції та все більше
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виходить на перший план так звана public relations —

технологія створення образу підприємства або устано+

ви як члена суспільства.

До кінця 80+х — початку 90+х рр. маркетинг набув

характеру соціально+культурної діяльності, філософії,

теорії та практики функціонування культури суспільства

зі зрілою ринковою економікою. Після здійсненого ко+

роткого, але важливого розгляду еволюції маркетингу

можна переходити до третього рівня конкретизації —

розгляду безпосередньо можливостей та перспектив

технології і стратегій маркетингу в сфері культури як

сфери ділової активності, управління та розвитку.

Найлегше вирішується проблема використання мар+

кетингових стратегій щодо прибуткового сектору сфе+

ри культури: шоу+бізнесу, відеобізнесу, кіно, казино, ат+

ракціонів, платних послуг, прокату тощо. В цьому ви+

падку послуги оплачуються безпосередньо з кишені

споживача цих послуг. Платоспроможний попит самого

споживача виступає регулятором обсягу та якості діяль+

ності в цій сфері. Тому маркетингові технології і стра+

тегії природніші для програмування, організації та реа+

лізації цієї діяльності. Тому і перші вітчизняні спроби

осмислення можливостей та перспектив маркетингу в

сфері культури почали застосовуватися саме до плат+

них послуг.

Зазвичай розрізняють 6 груп послуг, які надають

установам культури: 1. Платні заняття в студіях, класах,

гуртках, секціях, колективах художньої, технічної твор+

чості, фізичної культури. 2. Лекції та консультації, те+

матичні свята, вистави, вечори відпочинку і танців, дис+

котеки, концерти та спектаклі, аукціони, лотереї, обря+

ди, ритуали, екскурсії, відновлювальні та оздоровчі про+

цедури, виставки, виставки+продажу й інші форми доз+

віллєвого характеру. 3. Послуги обслуговуючого харак+

теру: пошиття одягу та костюмів, налаштування та про+

кат інструментів, інвентарю, реквізиту, спорядження,

обладнання та апаратури. 4. Кіно+, фото+ та відеообс+

луговування, користування атракціонами, ігровими ав+

томатами, тренажерами, тирами, майстернями. 5. По+

слуги з бібліотечного обслуговування (фото+ і ксеро+

копіювання, мікрофільмування матеріалів і документів

з бібліотечних, музейних та інших фондів, складання

бібліографій, обслуговування особистих бібліотек, пе+

реклад та доставка літератури). 6. Оформлення при+

міщень, будівель, населених пунктів на замовлення

організацій та громадян, різні види допомоги з культур+

но+побутового обслуговування населення.

Вони здавна працювали на споживача, займалися

"госпрозрахунковою" (точніше — комерційною) діяль+

ністю, тіснили на цьому ринку конкурентів, піклувались

про рекламу тощо, тільки не називали це маркетингом.

Для них знайомство з маркетинговими технологіями та

стратегіями стосовно ринку платних послуг лише у сфері

культури дозволяє методично впорядкувати те, чим вони

здавна займалися десь інтуїтивно, десь спираючись на

досвід власний або колег, загалом винаходячи "марке+

тинговий велосипед".

У міру розвитку теорії і, особливо, практики мар+

кетингу (від 30+х до 90+х рр.) все більш виразно про+

явився не тільки комерційний або навіть загальноеко+

номічний, але й соціальний характер маркетингу. По+

перше, це було пов'язано з соціальними наслідками

маркетингу та пов'язаною з ним необхідністю обліку

(відповідальності) соціальних ефектів маркетингових

рішень. Це ставило завдання обліку довгострокових

суспільних цілей (соціально+етичний маркетинг), потен+

ційних загроз традиціям, нормам та іншим аспектам

культури.

Справді, " соціальна агресія " маркетингу може при+

водити до збитків у навколишньому середовищі, здо+

ров'ї, моральності, до нав'язування нераціональних

навичок та способу життя, проштовхувати недоброякісні

товари та послуги, наносити економічні збитки грома+

дянам і суспільству в цілому. Причому, як лобіювання

такого маркетингу, так і соціальний опір йому може при+

криватися соціальною демагогією, "національними інте+

ресами". Досить нагадати у зв'язку з цим про проблеми

виробництва алкоголю та численних антиалкогольних

кампаній.

По+друге, чим далі, тим більше можна та треба було

говорити про соціальну спрямованість (орієнтацію)

маркетингу. Власне, маркетинг з початку соціальний,

тому що спрямований на задоволення потреб (запитів,

інтересів, намірів населення), спирається на соціо+

логічні методи збору та аналізу інформації. Причому

диференціація споживачів (сегментація ринку)

здійснюється чим далі, тим більше не просто за соц+

іально+демографічними ознаками, а за більш тонкими

підставами у вигляді способу життя, соціально+куль+

турної орієнтації, поведінки тощо. Починаючись з вив+

Таблиця 1. Еволюція концепцій та стратегій маркетингу

Роки Концепція Провідна ідея Основний інструментарій Головна мета 
1886 -1920 Виробнича Виробляю те, що можу Собівартість, продуктивність вдосконалення виробництва, 

зростання продажів, максимізація 
прибутку 

1920 -1930 Товарна Виробництво якісних
товарів 

Товарна політика Вдосконалення споживчих
властивостей товарів 

1930 -1950 Збутова Розвиток збутової 
мережі, каналів збуту 

Збутова політика Інтенсифікація збуту товарів за
рахунок маркетингових зусиль по 
просуванню та продажу товарів 

1960 -1980 Традиційного 
маркетингу 

Виробляю те, що 
потрібно споживачу 

Комплекс маркетингу, 
дослідження споживача 

Задоволення потреб, потреби
цільових ринків 

1980 по 
теперішній 
час 

Соціально-
економічного 
маркетингу 

Виробляю те, що 
потрібно споживачу, з 
урахуванням потреб 
суспільства 

Комплекс маркетингу, 
дослідження соціальних та 
екологічних наслідків від 
виробництва та споживання 
вироблених товарів і послуг 

Задоволення потреб цільових
ринків за умови заощадження 
людських, матеріальних, 
енергетичних та інших ресурсів, 
охорони навколишнього 
середовища 
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чення способу життя, маркетинг "на виході" реалізації

проекту або програми має виконувати завдання фор+

мування визначеного способу життя. По суті справи,

маркетинг — дуже потужна та добре інтегрована тех+

нологія соціально+культурних нововведень. Недарма

на Заході навіть стали виникати товариства захисту від

агресивного маркетингу.

Крім того, маркетинг повинен враховувати існуюче

законодавство, інтереси влади, громадських рухів, вра+

ховувати ЗМІ, тобто діяти в широкому соціальному кон+

тексті. Більш того, маркетинговий вплив на споживачів,

соціальне середовище, особливо в плані просування

(реклама, public relations, стимулювання продажів), по

суті справи — вплив соціально+психологічний. І, на+

решті, більш виразно спеціалізувалися самостійні галузі

соціально+культурного маркетингу (маркетинг ідей,

лідерів, територій та місць, пам'ятників культури та

історії, програм тощо) [4].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Всі ці види послуг можуть надаватися як в устано+

вах, так і за місцем проживання, роботи, навчання,

відпочинку. Але яким би великим не був перелік послуг,

життя, потреби та попит можуть породжувати і пород+

жують нові послуги й товари. Досить згадати динаміку

розвитку відеоспоживання: від колективних переглядів

до прокату та виготовлення відеоматеріалів. Однак об+

меження застосування маркетингу в культурі сферою

платних послуг, з одного боку, звужує можливості його

застосування, а з іншого — не відкриває для адмініст+

раторів та менеджерів культури, практиків сфери нічо+

го нового.

У принципі, в даний час маркетинговий підхід може

бути застосований не лише до соціально+культурної

сфери, але й до політики, до діяльності держави. Ос+

тання виступає і як замовник, і як виробник, і як спожи+

вача культурних товарів та послуг. У першому випадку

мова йде про маркетинг державних підприємств та ус+

танов, політичний та соціально+економічний маркетинг

державних структур. У другому — про закупівельну

діяльність держави, держзамовлення. При цьому мар+

кетинг набуває своєрідного "дзеркального" характеру

(пошук найбільш вигідного виробника – виконавця дер+

жзамовлення, сегментації можливих виконавців, умови

та вимоги до них). Такі держзамовлення на товари та

послуги для конкретних груп населення (дітей, соціаль+

но незахищених громадян, військових тощо) — типові

для сфери культури.

Правда, держава бере участь у маркетингу  не тільки

безпосередньо, а й побічно: у вигляді регламентування

умов ринкової діяльності (боротьба з монополізмом,

протекціонізмом, створення законодавчої бази марке+

тингу), захисту споживачів (контроль за якістю товарів

і послуг, боротьба з антисоціальним споживанням, дер+

жавна підтримка споживчих рухів та об'єднань).

Література:

1. Леві С., Залтмансон Дм., Фокс К. Управление ко+

мандой: как заставить других делать то, что вам нужно.

СПб и др.: Питер, 2004.

2. Котлер Ф., Шефф Д. Все билеты проданы. Стра+

тегии маркетинга исполнительских искусств. — М.:

Классика XXI, 2004.

3. Переверзев М.П. Менеджмент у сфері культури й

мистецтв / М.П. Переверзев. — М.: Инфра+М, 2010. —

192.

4. Тульчинський, Г.Л. Маркетинг у сфері культури /

Г.Л. Тульчинський, Є.Л. Шекова. — М.: Лань, 2009. —

496.

References:

1.Levi, C. Zaltmanson, Dm. Fox K. (2004), "Metho+

dological approaches to the evaluation of marketing

cultural activities", Upravleniye team: how to force others

to do that is necessary for you, Naukova dumka,

Moskva, Rossyia.

2. Kotler, F. Scheff, D. (2004), "Methodological appro+

aches to the evaluation of marketing cultural activities",

All tickets are sold. Marketing strategies of performing

arts, Naukova dumka, Moskva, Rossyia.

3.Pereverzev, M.P. (2010), "Methodological appro+

aches to the evaluation of marketing cultural activities",

Management in culture and arts, , Naukova dumka, Kyiv,

Ukraine.

4. Tulchinsky, G.L.(2009), "Methodological approaches

to the evaluation of marketing cultural activities", Mar+

keting in culture, , Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 20.02.2015 р.



Інвестиції: практика та досвід № 5/201582

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Фінансово+економічна криза призвела до подаль+

шого загострення ситуації, особливо у регіонах, промис+

ловий комплекс яких орієнтований передусім на екс+

порт.

Тобто й досі в реалізації державної регіональної

політики відсутня чітка система дій, спрямованих на за+

безпечення регіонального розвитку на засадах комплек+

сності та збалансованості. Тим часом саме такий роз+

виток регіонів є умовою стійкого економічного зростан+

ня і сталого розвитку країни в цілому, запорукою гро+

мадянського миру, свідченням готовності до інтеграції

в Європейську спільноту.

Проблеми регіонального розвитку і регіональної

політики наразі широко досліджуються у межах науки
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PUBLIC POLICY INTEGRATED AND BALANCED
DEVELOPMENT OF REGIONS

Визначено, що комплексність регіонального розвитку досягається формуванням оптималь�
них пропорцій між промисловим і сільськогосподарським виробництвом, між наявністю трудо�
вих ресурсів і потребою в них, між сферами матеріального і нематеріального виробництва, а
також розв'язанням міжгалузевих проблем раціонального природокористування. Комплексний
розвиток забезпечується у поєднанні із принципами сталого (збалансованого) розвитку. Ста�
лий розвиток — це збалансованість соціально�економічного і екологічного розвитку, яка грун�
тується на різних модифікаціях рівноваг: між демотехногенним навантаженням на середови�
ще і його здатністю до самовідновлення, демогосподарсько�природних, територіальних тощо.
Комплексний і збалансований регіональний розвиток відіграє роль стабілізаційного чинника
розвитку держави на політичному, економічному, соціальному і духовному рівнях. Забезпе�
чення комплексного розвитку регіону досягається використанням відповідних правових, орга�
нізаційних, економічних та інформаційних механізмів і їх певною сукупністю, тобто комплекс�
ним механізмом.

Determined that the complexity of regional development is achieved creating the optimal
proportions between industry and agriculture, between the availability of human resources and the
need for them between the spheres of material and non�material production , as well as solving the
problems of inter�sectoral environmental management. The development is provided in conjunction
with the principles of sustainable ( sustainable ) development. Sustainability — a balance of social,
economic and environmental development, based on different versions equilibrium between
demotehnohennym load on the environment and its ability to heal itself, demohospodarsko — natural,
local and more. A comprehensive and balanced regional development acts as a stabilization factor in
the development of the state in political, economic, social and cultural levels. Providing
comprehensive regional development is achieved using appropriate legal, institutional, economic
and information mechanisms and of a certain amount, that is a complex mechanism.

Ключові слова: концептуальні засади, державна політика, комплексний і збалансований розвиток, регіони.

Key words: сonceptual foundations, public policy, comprehensive and balanced development regions.

державного управління та економічної науки. Йдеться

насамперед про праці таких українських і зарубіжних

вчених, як В. Антонов, В. Бабаєв, М. Бутко, У. Ізард,

В. Керецман, В. Мамонова, О. Топчієв, Т. Уманець,

В. Ойкне та ін., в яких визначено основні теоретико+ме+

тодологічні засади управління регіональним розвитком

і державної регіональної політики.

Надбання вітчизняної та зарубіжної теорії створи+

ли передумови для продовження розвідок на даному на+

прямі, зокрема, для наукового аналізу назрілої і ще

мало дослідженої проблеми формування дієвих ме+

ханізмів реалізації державної регіональної політики з

метою подолання тенденції поглиблення регіональних

диспропорцій, забезпечення комплексного і збалансо+

ваного розвитку кожного регіону і країни в цілому.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Сама проблема державного регулювання розвитку

регіонів є комплексною і потребує для свого розв'язан+

ня серйозних теоретичних напрацювань, формування

правової та інституційної бази, визначення першочер+

гових напрямів її розв'язання, що дасть змогу реалізу+

вати системний принцип ефективного державного впли+

ву на розвиток регіонів. Проблема ж комплексного роз+

витку регіонів об'єктивно постала з розбудовою неза+

лежної Української держави.

Комплексний розвиток регіонів потребує формування

оптимальної спеціалізації господарства, а саме: стимулю+

вання розвитку тих галузей спеціалізації, які найбільш повно

використовують наявний потенціал та відповідають ринку.

Іншими словами, комплексний розвиток регіонів —

це такий стан, при якому протиріччя, що існують і вини+

кають у взаємозв'язках між галузями виробництва

(особливо між галузями спеціалізації та галузями до+

поміжними і обслуговуючими), а також між виробницт+

вом з одного боку, і трудовими ресурсами, невиробни+

чою сферою, природними ресурсами з іншого, плано+

мірно і повністю вирішуються з метою підвищення ефек+

тивності суспільної праці.

Можна зазначити, що метою комплексного розвитку

регіонів є досягнення оптимальної структури господарства

відповідно до наявних у регіоні природних і економічних

умов, у створенні економічно ефективного та оптималь+

ного виробництва, що сприяє в цілому підвищенню доб+

робуту населення. При цьому формування господарсько+

го комплексу регіону має базуватися на його раціональній

спеціалізації в загальнодержавному поділі праці.

Важливою особливістю комплексного розвитку є

визнання факторів, що впливають на характер розвит+

ку регіонів. Останні не в однаковій мірі діють на той чи

інший регіон, а також на рівень соціально+економічно+

го розвитку території. Так, деякі природні ресурси вис+

тупають в одних регіонах як головні фактори визначен+

ня спеціалізації у виробничій структурі регіону, в інших

— ці фактори не відіграють такої ролі, а на перше місце

виступають інші — наявність трудових ресурсів, вигід+

не економіко+географічне положення території, транс+

портні зв'язки.

Виділяють такі основні групи факторів комплексно+

го розвитку:

— природні ресурси, роль яких у спеціалізації і ком+

плексному розвитку регіонів визначається кількісною і

якісною характеристикою самих ресурсів, їх розміщен+

ням, а також рівнем розвитку продуктивних сил країни;

— розміщення населення та наявність трудових ре+

сурсів, які визначають спеціалізацію і впливають на ком+

плексний розвиток господарств регіонів. Процеси при+

родного руху в значній мірі визначають перспективну

чисельність і структуру населення, а тому і потенційну

можливість забезпечення розвитку господарства. Про+

цеси механічного руху населення визначають загальну

кількість та склад населення і тим самим його роль у

виробництві;

— територіальна організація, що являє собою впо+

рядкування у просторі діяльності різних суб'єктів гос+

подарювання; оптимізація їх просторових пропорцій і

розвиток раціональних зв'язків забезпечує підвищення

ефективності функціонування економіки регіону;

— наявна інфраструктура (виробнича, соціальна та

ринкова), оскільки вона є обов'язковим компонентом

регіональної соціально+економічної системи, завдяки

чому функціонує виробництво, опосередковується рух

товарів і послуг, забезпечується розвиток людини і су+

спільства в цілому;

— ефективно діючий ринковий механізм, наявність

якого сприяє оптимальному використанню ресурсів та

надає імпульси прискоренню науково+технічного про+

гресу, якісним змінам у розвитку продуктивних сил;

— продуктивна державна регіональна політика, яка

сприяє якнайбільш повному врахуванню інтересів ре+

гіону та створює умови для використання потенційних

джерел розвитку [1, с. 350].

Однак комплексний розвиток необхідно забезпечува+

ти у поєднанні із принципами сталого (збалансованого)

розвитку: комплексний розвиток у т.ч. передбачає

здійснення діяльності у всіх визначених сферах господа+

рювання з використанням відповідних ресурсів у кожній

сфері впливу. Об'єктивне визначення сфери та масштабів

її потенційного розвитку потребує повного уявлення рівня

відновлюваності використовуваних ресурсів. Відповідь на

ці питання дає наука, що вивчає сталий розвиток регіонів.

У світі має місце динамічний розвиток виробництва

та зростання масштабів господарської діяльності, в ході

яких людина використовує дедалі більшу кількість при+

родних ресурсів, зумовлюють тотальне посилення ант+

ропотехногенного тиску на довкілля та порушення

рівноваги в навколишньому природному середовищі,

що, в свою чергу, призводить до загострення соціаль+

но+економічних проблем. Одночасно з вичерпанням

запасів невідновлюваних сировинних та енергетичних

ресурсів посилюється забруднення довкілля, особливо

водних ресурсів та атмосферного повітря, зменшують+

ся площі лісів і родючих земель, зникають окремі види

рослин, тварин тощо. Все це зрештою підриває природ+

но+ресурсний потенціал суспільного виробництва і не+

гативно позначається на здоров'ї людини [2].

Саме тому соціально+економічний розвиток має грун+

туватися на принципах врахування можливостей природ+

них комплексів витримувати антропотехногенні наванта+

ження і забезпечувати нормальне функціонування біос+

фери і локальних екосистем. Від цього вирішальною

мірою залежать їх корисна продуктивність, якість і ком+

фортність життєвого середовища, екологічне та еконо+

мічне благополуччя населення того чи іншого регіону.

Забезпечення комплексного розвитку регіону дося+

гається використанням відповідних правових, організа+

ційних, економічних та інформаційних механізмів.

Механізм державного управління — це складова

частина управлінської підсистеми системи державного

управління, через посередництво якої організується

процес і забезпечується вплив на відповідний об'єкт.

Власне йдеться про забезпечення впливу на фактори,

від яких залежить збереження чи зміна стану об'єкта

управління. Здебільшого виділяють організаційний, еко+

номічний (фінансовий), правовий, мотиваційний,

інформаційний механізми державного управління і їх су+

купність як комплексниймеханізм державного управлі+

ння. Зазначається також, що конкретні організаційні

механізми державного управління можуть бути органі+

заційно+структурними, організаційно+технічними,
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організаційно+економічними, організаційно+адміністра+

тивними і що більшість з них на нижчому і на середньо+

му рівнях є комплексними [3, с. 235—236].

Правовий механізм забезпечення комплексного

розвитку регіону передбачає наявність системи право+

вих відносин, створення необхідної нормативно+право+

вої бази, що регламентує взаємне представництво інте+

ресів центру і регіонів, розмежування повноважень між

центральними і місцевими органами виконавчої влади

та органами місцевого самоврядування, адаптацію на+

ціонального законодавства з питань регіональної полі+

тики до світових норм і стандартів.

Сутність організаційно+економічного механізму

функціонування будь+якої економічної системи (тери+

торіального комплексну територіально+господарської

системи, регіонального чи локального ринку) визна+

чається характером виробничих відносин, їх складових

— відносин власності, цілями (метою) розвитку цієї си+

стеми й ступенем розвитку її елементів. З огляду на це,

організаційно+економічний механізм розвитку будь+яко+

го регіону — це сукупність форм і методів, через які

здійснюється організація суспільного виробництва в

ньому і узгоджена економічно доцільна діяльність його

як єдиного цілого. Для організаційно+економічного ме+

ханізму розвитку конкретного регіону характерні тільки

йому властиві економічні методи, організаційні форми

(структури виробництва та управління), технічні засо+

би, суспільні форми залучення людей до праці, системи

інформації, політико+правові норми, що грунтуються на

єдиній організаційній та економічній політиці.

Організаційно+економічний механізм розвитку ре+

гіонів, який діяв до проведення економічних реформ в

Україні, сформувався в умовах командно+адміністратив+

ної економіки. Для нього були характерні:

— орієнтація на єдину державну форму власності,

— ієрархічна багаторівнева структура управління,

наскрізна адміністративна підлеглість;

— поточна координація нижчих ланок;

— доведення до конкретних ланок планових зав+

дань;

— централізоване фінансування частини діяльності;

— "прив'язані" до планових завдань системи оцін+

ки і стимулювання виробничої діяльності продуцентів

товарів і послуг;

— централізоване встановлення цін; планомірне

розміщення мережі.

Трансформація територіально+організаційних струк+

тур в Україні створила нову базудля побудови моделі

організаційно+економічного механізму його функціону+

вання і формування регіонального та локальних ринків.

Сутність організаційно+економічного механізму роз+

витку регіону як регіонального ринку суттєво відрізняєть+

ся на стадії формування регіонального ринку і стадії фун+

кціонування уже сформованого ринку. На першій —

організаційно+економічний механізм забезпечує наступні

кроки: роздержавлення і становлення нових форм влас+

ності; створення конкурентного середовища; соціальний

захист населення; стабілізація споживчого ринку. Тут

домінує організаційна складова. Організаційно+економ+

ічний механізм функціонування сформованого регіональ+

ного ринку повинен виконувати такі функції: економічна

реалізація нових форм власності; якнайповніше задово+

лення потреб населення в товарах і послугах; збалансу+

вання на товарному ринку, ринку праці, інвестицій тощо;

забезпечення господарської самостійності й демократії

у розвитку підприємницьких структур і підтримка конку+

ренції; реалізація конституційних гарантій населення у

споживанні соціально значимих послуг.

Організаційно+економічний механізм розвитку і фун+

кціонування регіону має відображати макро+ та мікрое+

кономічні процеси в єдності та взаємодії, а також інтере+

си основних агентів регіонального ринку — підприємців,

населення, держави, регіонів, інституцій ринкової інфра+

структури. Згідно з потребами носіїв інтересів у регіо+

нальних ринках структура організаційно+економічного

механізму їх розвитку має, на наш погляд, включати п'ять

основних підсистем: саморозвиток і саморегулювання

підприємницьких структур; державне регулювання регі+

ональних ринків; регіональне регулювання і регіональну

підтримку їх ефективного функціонування з урахуванням

інтересів території; інституціональне регулювання з боку

інституцій ринкової інфраструктури; громадське регулю+

вання з боку громадських організацій. Таким чином,

організаційно+економічний механізм розвитку регіону

виражатиме типову форму поєднання елементів ринко+

вої саморегуляції з елементами демократичного регулю+

вання ринку, властиву сучасній соціально орієнтованій

ринковій економіці.

Організаційно+економічний механізм управління

регіонами передбачає застосування такої сукупності

заходів та важелів впливу, які б найефективніше сприя+

ли подоланню проблем та спрямовували розвиток ре+

гіону в напрямку інноваційно+інвестиційного, високотех+

нологічного, ресурсозберігаючого та екологічно без+

печного виробництва, а саме:

— запровадження ефективного регіонального управ+

ління, оскільки діюча система не повністю враховує на+

зрілу необхідність розмежування функцій та повнова+

жень центральних і місцевих органів виконавчої влади

та місцевого самоврядування з розширенням повнова+

жень останніх. Наукового обгрунтування потребують

також форми територіальної організації продуктивних

сил у вигляді різноманітних комплексів як просторових

ядер розвитку територій;

— налагодження системи державного прогнозуван+

ня регіонального розвитку, обгрунтування стратегії роз+

витку кожного регіону та формування комплексних со+

ціально+економічних програм на рівні окремих еко+

номічних районів і областей;

— створення спеціальних інституцій підтримки ре+

гіонального розвитку, які б стали провідниками ефектив+

ної державної регіональної політики та власної стратегії

розвитку окремих регіонів. Розбудова інфраструктури

регіонального розвитку є важливою умовою для підви+

щення інвестиційної привабливості регіонів, залучення

вітчизняних та іноземних інвестицій, розвитку підприє+

мництва. Це має сприяти створенню нових робочих місць

та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів;

— удосконалення фінансово+бюджетних відносин

між центром і регіонами, вироблення критеріїв та ме+

ханізмів надання державної підтримки депресивним те+

риторіям. Проблема фінансового забезпечення, з од+

ного боку, пов'язана з наявністю різного фінансового

потенціалу, що обумовлено нерівномірністю розміщен+
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ня природних ресурсів, відмінностями у територіально+

му поділі праці та соціальному складі населення, вико+

ристанні економічного потенціалу, а з іншого — обу+

мовлена недостатньою ефективністю державних ва+

желів виливу на процеси розвитку галузей регіональної

спеціалізації та ефективне використання природно+ре+

сурсного потенціалу, нераціональним поєднанням дер+

жавних і ринкових механізмів у практиці господарюван+

ня. Актуальною залишається також проблема створен+

ня стабільної системи кредитування;

— реалізація загальнодержавних заходів, спрямо+

ваних на покращення демографічної ситуації, досягнен+

ня продуктивної зайнятості, збільшення тривалості та

підвищення якості життя населення;

— формування сприятливого інвестиційного кліма+

ту для залучення інвестицій в економіку регіону, що пе+

редбачає всебічну підтримку інвесторів через зменшен+

ня в межах компетенції місцевих органів влади подат+

кового навантаження, надання конкретних гарантій по

захисту інвестицій, спрощення механізму реєстрації;

— визначення пріоритетів розвитку промислового і

аграрного комплексів, оскільки вони мають стати осно+

вою розбудови регіональної економіки. Темпи росту

обсягів виробництва в цих секторах економіки повинні

бути випереджувальні. Перевага має надаватись тим

діючим підприємствам та створенню нових потужнос+

тей, які орієнтовані на випуск наукомісткої, екологобез+

печної продукції, з використанням сучасних технологій,

зокрема ресурсозберігаючих;

— прискорення розвитку малого і середнього бізне+

су та реалізація підприємницьких ініціатив. На довго+

строкову перспективу кількість підприємств малого та

середнього бізнесу в кожному регіоні повинна набли+

жатися до 40—50 на 1000 мешканців. При цьому частка

працюючих на них може перевищити 40% зайнятих у

суспільному виробництві регіону. Підприємництво ство+

рюватиме нові конфігурації використання капіталу, ма+

теріальних ресурсів, праці, дозволить формувати на

рівні областей, районів, міст своєрідних виробничих

кластерів, які б відповідали регіональній спеціалізації;

— підвищення якості життя умов населення конк+

ретного регіону через запровадження соціальних стан+

дартів, формування оптимальної мережі закладів со+

ціальної інфраструктури, спрямування інвестицій в їх по+

дальший розвиток та підвищення якості послуг.

Організаційно+економічний механізм має базуватися на

регіональній специфіці та можливостях місцевого самороз+

витку, в залежності від цього потрібна адекватна система

заходів для забезпечення комплексності розвитку.

Для регіонів, які за своїм рівнем розвитку можна

віднести до депресивних, варто розробляти систему за+

ходів щодо переорієнтації їх на розвиток нових техноло+

гічно високих виробництв, які потребують модернізації

інфраструктури та перекваліфікації робочої сили. Для

таких регіонів доцільно запровадити мотиваційний ме+

ханізм використання прибутку, диференційованих ставок

плати за регіональні ресурси, додаткові субсидії з дер+

жавного бюджету на виконання програмних завдань.

В умовах формування нового управлінського меха+

нізму, який базується на принципах ринкових відносин,

назріла необхідність розширення самостійності

підприємств, зміцнення засад для прибутковості вироб+

ничої діяльності. При цьому економічні важелі мають

стати домінуючими, а адміністративні — обмежуватися

сферою нормативного регулювання.

ВИСНОВКИ
Організаційно+економічний механізм має бути та+

ким, щоб територіальні органи були зацікавлені в ефек+

тивній роботі всіх підприємств території, незалежно від

форми власності, а останні мали відчутну віддачу від

комплексності розвитку.

З метою забезпечення соціально+економічного роз+

витку регіонів доцільно використовувати наявні можли+

вості зовнішньоекономічної діяльності: розвиток екс+

портного потенціалу та виробництво імпортозаміщуван+

ної продукції. Для цього в регіонах необхідно здійсни+

ти оцінку ресурсних можливостей місцевих виробників

з одночасним визначенням переліку тих видів продукції,

які завозяться (імпортується) до регіону.

На даному етапі розвитку України місцеві органи

влади мають сприяти розвиткові суб'єктів господарю+

вання, виступати ефективним власником державних

підприємств тощо; з іншого — утриматися від втручан+

ня у діяльність суб'єктів господарювання.

Органи влади центрального рівня мають зосеред+

жувати увагу на забезпеченні єдиних соціальних стан+

дартів життя в усіх регіонах держави, максимальному

зменшенні рівнів диспропорції у розвитку окремих те+

риторій, забезпеченні прозорих і науково обгрунтова+

них механізмів надання допомоги розвитку окремим

слаборозвиненим регіонам тощо.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR PUBLIC EDUCATION
OF ACTIONS IN EMERGENCIES

Суспільно�політична та соціально�економічна ситуація в Україні змушує розглядати навчан�
ня населення діям у надзвичайних ситуаціях як складову систему забезпечення національної
безпеки України і як одну з найважливіших функцій органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та суб'єктів господарювання.

Низький рівень культури безпеки життєдіяльності населення, і, як показує практика, — него�
товність адекватно діяти в надзвичайній ситуації вимагають від органів державної влади онов�
лення підходів державного управління у сфері цивільного захисту, зокрема навчанням насе�
лення діям у надзвичайних ситуаціях, а від органів місцевого самоврядування — тісної співпраці
з профспілковими та громадськими організаціями, бізнесовими структурами.

У статті проведено контент�аналіз законодавчих та нормативно�правових актів, які визнача�
ють нормативні засади здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, окрес�
лено пріоритетні завдання державного управління у сфері цивільного захисту.

In the article was conducted a content�analysis of legislative and regulatory legal acts, which
determine normative principles of implementation of the population training how to act in
emergencies. Also, outlined priority tasks of public administration in the field of civil protection.

Socio�political and socio�economic situation in Ukraine forces to consider the training of the
population how to act in emergencies as a part of the national security system of Ukraine and one of
the most important functions of government authorities, local authorities and business entities.

The low level of human safety culture and, as the practice shows, unpreparedness to act
appropriately in an emergency demand from public authorities to upgrade approaches of public
administration in the field of civil protection, including the training of the population how to act in
emergencies, and from local authorities — close cooperation with trade unions and social
organizations, business structures.

Ключові слова: державне регулювання, державне управління, контент#аналіз, навчання населення, над#

звичайна ситуація, цивільний захист.
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що використовується світовою спільнотою як основний

важіль гуманітарного розвитку планетарного суспіль+

ства. Невипадково, розробниками концепції науково+ос+
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вітянського напряму "Безпека життя і діяльності люди+

ни" (В.В. Бєгун, І.М. Науменко), аналізуючи процес

трансформації системи публічного управління передо+

вих країн світу, роблять висновок: "…безпека власного

існування, стабільність життєзабезпечення, страхуван+

ня від нещасного випадку і таке інше становлять базо+

вий зміст сучасної системи державного управління" [1,

c. 21].

Для більшості людей відчуття небезпеки аніяк не по+

в'язані з побоюваннями глобальних катастроф чи міжна+

родних конфліктів. В їх свідомості основними проблема+

ми безпечного самовідчуття є захист житла, робочого

місця, здоров'я, довкілля тощо. Неусвідомленими зали+

шаються проблеми виникнення надзвичайних ситуацій

(далі — НС) природного, техногенного і тим більше —

соціального та воєнного характеру.

Останні події в Україні свідчать, що населення прак+

тично не готове реагувати на сучасні виклики, а однією із

причин є прорахунки у державному управлінні його на+

вчанням діям у НС. Перехід від командно+адміністратив+

ної системи управління захистом населення до громадсь+

ко+державної моделі призвели до втрати системності та

керованості в діях різних органів виконавчої влади та

місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, у

першу чергу, щодо запобігання виникненню НС, у тому

числі навчання населення як одного із основних факторів

його ефективності.

Отже, науковою проблемою є наявність протиріч у

державному управлінні навчанням населення діям у НС,

пов'язаних з невизначеністю меж відповідальності між

органами влади та суб'єктами господарювання, небажан+

ням їх керівників брати на себе соціальну відповідальність

за життєздатність громад, сталий розвиток територій,

зволікання з впровадження системи управління якістю в

державне управління.

Аналіз наукових досліджень з державного управ+

ління у сфері цивільного захисту свідчить про те, що вони

були присвячені питанням цивільного захисту у цілому —

С.О. Андреєв, Л.А. Жукова, Н.Г. Клименко, І.П. Кринич+

на, В.О. Тищенко [2—6], окремих видів його забезпечен+

ня — П.Б. Волянський [7], А.В. Терент'єва [8]. Вагомий

внесок у дослідження проблем формування та реалізації

державної політики у сфері освіти, державного управлі+

ння освітою зробили відомі вчені: М.М. Білинська [9], Т.О.

Лукіна [10], В.М. Огаренко [11] та ін. Незважаючи на це,

питання державного управління навчанням населення

діям у НС залишається не вивченим.

Міждисциплінарний аналіз наукових досліджень

свідчить, що у прямій постановці навчання деяких

категорій населення діям у НС, які можуть бути ви+

користані як теоретична база нашого дослідження

присвячені праці М.М. Козяра [12], В.І. Пліско [13].

Але вони не стосуються проблематики удоскона+

лення державного управління вищезазначеним на+

вчанням.

Актуальність цієї наукової проблеми зумовлена, на+

самперед, низьким рівнем культури безпеки життєдіяль+

ності, що, в свою чергу, призводить до зростання втрат

людей, які спричиняються внаслідок НС природного та

техногенного характеру, а в сьогоднішніх умовах — со+

ціального і воєнного.

У зв'язку з цим Урядом України прийнято розпоряд+

ження від 26 січня 2015 р. № 47+р "Про встановлення ре+

жимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації"

[14], згідно з яким в двох областях (Донецька та Лугансь+

ка) вводиться режим надзвичайної ситуації, а для всіх

інших — підвищеної готовності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У рамках розв'язання зазначеної проблеми одним із

завдань нашого дослідження є проведення функціональ+

ного аудиту діяльності керівників суб'єктів забезпечен+

ня цивільного захисту (ст. 6 Кодексу цивільного захисту

України) та контент+аналізу законодавчих та норматив+

но+правових актів, які визначають нормативні засади су+

часної організації навчання населення.

Саме результатам зазначеного контент+аналізу при+

свячена дана стаття.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конституцією України, а саме статтею 3 визначено,

що "… людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недо+

торканність і безпека визнаються в Україні найвищою

соціальною цінністю" [15].

Феномен безпеки людини, як збалансованої взає+

модії людини і середовища її існування, має інтеграль+

ний характер, а отже, стосується всіх сфер діяльності сус+

пільства та рівня усвідомленості безпеки окремою лю+

диною. Виходячи із аналізу сутнісних ознак безпеки жит+

тєдіяльності, а саме універсальності, взаємозалежності

складників, підконтрольності розвитку подій, проблем+

ності людського життя [1, c. 29—30] ми в рамках нашого

дослідження головним виокремлюємо підконтрольність

розвитку подій. Саме створення системи раннього вияв+

лення небезпеки, створення умов для готовності населен+

ня до дій щодо мінімізації її впливу — головна функція

державного управління.

Важливість державного управління захистом насе+

лення, об'єктів економіки і національного надбання дер+

жави від негативних наслідків надзвичайних ситуацій як

невід'ємної складової державної політики національної

безпеки України, визнано на вищому рівні керівництва

держави. Указом Президента України введено в дію Кон+

цепцію захисту населення і територій у разі загрози та

виникнення надзвичайних ситуацій [16].

У свою чергу Кодексом цивільного захисту України

визначено, що цивільний захист — це функція держави,

спрямована на захист населення, територій, навколиш+

нього природного середовища та майна від надзвичай+

них ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям,

ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим

у мирний час та в особливий період [17].

Враховуючи те, що законодавчо функцію захисту по+

кладено на державу, саме вона повинна здійснювати дер+

жавне регулювання навчання населення діям у НС, реал+

ізація якого повинна забезпечуватись центральними і

місцевими органами виконавчої влади та органами місце+

вого самоврядування, організовуючи взаємодію з інсти+

туціями громадянського суспільства.

Навчально+методичне забезпечення навчання на+

селення діям у НС здійснюється Державною службою Ук+

раїни з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС України),

як уповноваженим органом виконавчої влади, разом з

Міністерством освіти і науки України (далі — МОН Ук+

раїни).

Для охоплення всіх верств населення навчанням діям

у НС створено навчальні бюджетні установи: на держав+

ному рівні — Інститут державного управління у сфері ци+

вільного захисту, на регіональному — територіальні кур+

си, навчально+методичні центри цивільного захисту та

безпеки життєдіяльності (далі — курси, центри).

Ці бюджетні установи системи освіти у сфері ци+

вільного захисту проводять функціональне навчання

(підвищення кваліфікації цільового призначення) керів+

ного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з
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організацією і здійсненням заходів з питань цивільного

захисту, забезпечують надання інших освітніх послуг та

методичний супровід суб'єктів господарювання, що про+

водять навчання населення діям у надзвичайних, аварій+

них ситуаціях та в умовах терористичного акту [18].

Крім того, зазначені бюджетні установи організову+

ють методичну взаємодію з навчальними закладами всіх

рівнів в межах функціональної підсистеми навчання дітей

дошкільного віку, учнів та студентів діям у НС (з питань

безпеки життєдіяльності), що створюється МОН України

[19].

Основними нормативно+правовими актами, що рег+

ламентують організаційно+правові засади навчання на+

селення діям у НС є Кодекс цивільного захисту України

та Порядок здійснення навчання населення діям у над+

звичайних ситуаціях, затверджений постановою Кабіне+

ту Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 [20].

По+перше, слід зазначити, що Кодексом цивільного

захисту України [17] та Порядком здійснення навчання

населення діям у надзвичайних ситуаціях [20] визначе+

но, що навчання населення діям у НС здійснюється:

— за місцем роботи — працюючого населення;

— за місцем навчання — дітей дошкільного віку, учнів

та студентів;

— за місцем проживання — непрацюючого населен+

ня.

По+друге, згідно з вимогами ДСТУ 5058:2008 "На+

вчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" [21] пе+

редбачено, що залежно від участі населення у виконанні

завдань цивільного захисту населення для навчання діям

у НС має бути розподілено по групам:

— група А — особи керівного складу цивільного за+

хисту та інші управлінські кадри і фахівці, на яких поши+

рюється дія законів України у сфері цивільного захисту;

— група Б — працівники підприємств, установ і орган+

ізацій;

— група В — студенти, учні та вихованці дошкільних

навчальних закладів;

— група Г — особи, не зайняті у сфері виробництва

й обслуговування.

Таким чином виникає деяка розбіжність між розпод+

ілом категорій навчання населення діям в НС у вищезаз+

начених нормативно+правових актах. Іншими словами у

нормативно+правових актах, що вийшли після набрання

чинності Кодексу цивільного захисту України категорія

"керівний склад та фахівці, діяльність яких пов'язана з

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного

захисту" виділяється окремо. Це пояснюється тим, що

дана категорія безпосередньо пов'язана з організацією і

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у тому

числі бере участь у навчанні інших трьох категорій насе+

лення діям у НС і може бути віднесена до суб'єкта публіч+

ного управління, через який здійснюється державне уп+

равління зазначеною системою.

Для того, щоб зрозуміти організаційний аспект на+

вчання населення діям у НС, слід розглянути здійснення

навчання кожної категорії окремо.

Навчання працюючого населення здійснюється без+

посередньо на підприємстві, в установі та організації

відповідно до програм підготовки працівників до дій у НС,

а також під час проведення спеціальних об'єктових на+

вчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Вищезазначені програми розробляються і затверд+

жуються підприємствами, установами, організаціями на

підставі програм та організаційно+методичних вказівок з

підготовки населення до дій у НС, що розробляються і

затверджуються ДСНС України, Радою міністрів Авто+

номної Республіки Крим, місцевими державними адміні+

страціями, органами місцевого самоврядування.

Аналіз нормативно+правової бази щодо навчання на+

селення діям у НС, практика діяльності територіальних

органів ДСНС України свідчить, що організаційно ДСНС

України не в змозі здійснювати у повному обсязі держав+

не регулювання навчання працюючого населення діям у

НС, за винятком погодження програм навчання з питань

пожежної безпеки і програм загальної підготовки праці+

вників підприємств, установ та організацій до дій у НС,

що носить здебільшого формальний характер.

Це пов'язано, насамперед, з процесом децентралі+

зації влади, який відбувається в державному управлінні

та вимагає перерозподілу повноважень між центральни+

ми органами виконавчої влади, місцевими органами вла+

ди і суб'єктами господарювання, які одночасно являють+

ся суб'єктами забезпечення цивільного захисту (ст. 6 Ко+

дексу цивільного захисту України) і несуть відпові+

дальність, у тому числі, й за навчання населення діям у

НС.

У цьому сенсі виникає проблема визначення соціаль+

ної відповідальності керівників підприємств, установ і

організацій за навчання свого персоналу діям у НС. На

нашу думку, можна виділити такі рівні соціальної відпов+

ідальності керівника підприємства, установи, організації:

— державний — перед державою та суспільством у

цілому (у разі виникнення НС техногенного характеру,

що завдасть збитки як матеріальні, так і навколишньому

природному середовищу тощо);

— регіональний — у разі виникнення НС техноген+

ного характеру ймовірне екологічне забруднення, ско+

рочення робочих місць, демографічна катастрофа в рег+

іоні тощо;

— об'єктовий — перед працівниками щодо

мінімізації ризиків виникнення НС техногенного харак+

теру на підприємстві, в установі, організації, яка пов'яза+

на із власною управлінською діяльністю керівника.

На думку авторів, найбільш перспективною серед ка+

тегорій навчання населення діям у НС, в сенсі формуван+

ня культури безпеки життєдіяльності як підгрунтя подаль+

шої безпечної соціально+відповідальної діяльності є діти

дошкільного віку, учні та студенти. Саме від них залежить

майбутнє держави, різних галузей економіки, саме вони

здатні стати життєздатним поколінням, яке здатне "…ви+

жити, не деградуючи, в "жорстких" умовах соціального

та природного середовища, розвиватися й духовно воз+

виситися, виховати нащадків, які не менш життєздатні в

біологічному й соціальному планах … стати особистістю,

сформувати свої життєві смисли, самоствердитися, реа+

лізувати свої задатки й творчі можливості, перетворюю+

чи при цьому у своїх інтересах середовище проживання,

не знешкоджуючи його" [22].

Організація навчання дітей дошкільного віку, учнів

та студентів здійснюється МОН України, основними зав+

даннями якого є:

— участь у розробці та затвердження навчальних

програм, погоджуючи при цьому їх з ДСНС України;

— здійснення контролю і безпосередня участь у мо+

ніторингу якості підготовки у навчальних закладах дітей

дошкільного віку, учнів та студентів з питань навчання

діям у НС.

Координація науково+методичної діяльності та роз+

повсюдження ефективних форм і методів організації на+

вчально+виховного процесу з навчання діям у НС

здійснюється:

— на загальнодержавному рівні — МОН України

шляхом визначення базових за галуззю знань кафедр з
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безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах;

— на місцевому рівні — місцевими органами освіти і

науки шляхом визначення з числа навчальних закладів

територіальних базових (опорних) загальноосвітніх та

дошкільних навчальних закладів.

Державні стандарти освіти з кожного освітнього та

освітньо+кваліфікаційного рівня обов'язково передбача+

ють мінімум змісту питань з навчання населення діям у

НС:

1. Навчально+виховна робота з дітьми дошкільного

віку здійснюється згідно з освітніми лініями базового

компоненту дошкільної освіти і повинна забезпечувати

мінімально достатній та необхідний рівень компетенції

дитини для безпечного перебування у навколишньому

середовищі та установлення в них елементарних, доступ+

них віку норм поведінки у НС. Для поліпшення якості на+

вчально+виховної роботи з дітьми з питань особистої без+

пеки, захисту життя та норм поведінки у НС у дошкільних

закладах щорічно проводиться Тиждень безпеки дити+

ни.

Позашкільна освітня робота, а саме: формування

здорового способу життя, вирішення проблем особистої

і колективної безпеки, виховання в дітях та підлітках гро+

мадянської відповідальності, гуманістичних якостей, на+

буття ними життєвої компетентності, задоволення потреб

молодого покоління у професійному самовизначенні,

проводиться в клубах юних рятівників, осередках гро+

мадських військово+патріотичних об'єднань, центрах ту+

ризму, будинках дітей та юнацтва, та в позашкільних зак+

ладах інших типів відповідно до їх статутів.

2. Підготовка учнів середніх та професійно+технічних

навчальних закладів до дій при виникненні НС

здійснюється з питань основ безпеки життєдіяльності, а

починаючи з передвипускного класу — з основ цивіль+

ного захисту, що передбачають здобуття учнями знань і

умінь з особистої безпеки в умовах загрози та виникнен+

ня НС та користування засобами захисту від їх наслідків.

Основи цивільного захисту вивчаються учнями за програ+

мою навчального предмету "Захист Вітчизни", що перед+

бачається навчальними планами загальної середньої ос+

віти. Щороку вивчення учнями основ цивільного захисту

завершується проведенням у професійно+технічних і за+

гальноосвітніх навчальних закладах Дня цивільного за+

хисту.

3. Навчання студентів вищих навчальних закладів

діям у НС здійснюється за нормативними навчальними

дисциплінами "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний

захист". Крім того, для відпрацювання практичних нави+

чок щодо дій у разі виникнення НС щороку з учасниками

навчально+виховного процесу проводяться об'єктові

тренування з питань цивільного захисту.

Прецедентом щодо зниження рівня якості навчання

зазначеної категорії населення стало скасування обов'яз+

ковості вивчення зазначених навчальних дисциплін. До

даного рішення призвела колізія у законодавчих вимо+

гах. Вимога до обов'язковості вивчення нормативних дис+

циплін розроблялась на базі старого Закону України "Про

вищу освіту". Положення нового Закону скасовують по+

няття нормативних дисциплін. Виходом із зазначеної

колізії, на нашу думку, є внесення до стандартів вищої

освіти в частині, що стосується обов'язкових результатів

навчання такої компетентності, як "Безпека людини" [23].

Сьогодні, враховуючи небезпеку вилучення із пере+

ліку навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та

"Цивільний захист", науково+методичною комісією цив+

ільного захисту МОН України було підготовлено та спря+

мовано за підписом його керівництва лист ректорам ви+

щих навчальних закладів щодо роз'яснення специфіки

викладання зазначених дисциплін в умовах імплементації

положень Закону України "Про вищу освіту". Крім того,

на перехідний період нормативним документом, що унор+

мовує обов'язковість викладення зазначених дисциплін

є наказ МОН України [24].

Найбільш незахищеною в сенсі забезпечення необх+

ідними знаннями та навичками щодо дій у НС залишаєть+

ся непрацююче населення (особи, що не зайняті у сфері

виробництва та обслуговування). Відповідно до вимог

нормативно+правових актів воно повинно здійснюватися

шляхом інформаційно+просвітницької роботи за місцем

проживання громадян та самостійним вивченням ними

змісту загальної програми навчання населення діям у НС.

Інформаційно+просвітницька робота полягає у ство+

ренні консультаційних пунктів місцевими органами вико+

навчої влади та органами місцевого самоврядування на

місцях та доведення через них інформації до населення

шляхом інформування про можливу потенційну небезпе+

ку для даного місця проживання, а також методів і реко+

мендацій щодо реагування на неї та при виникненні інших

можливих НС; створення належних умов для набуття гро+

мадянами практики у користуванні найбільш поширени+

ми засобами захисту та надання першої само+ та взаємо+

допомоги.

Осередками просвітницько+інформаційної роботи і

пропаганди знань серед непрацюючого населення за

місцем його проживання з питань захисту та дій у НС є

консультаційні пункти. Вони створюються і діють у ме+

жах адміністративних територій, що ними обслуговують+

ся, а саме:

— у містах — при житлово+експлуатаційних орга+

нізаціях незалежно від форм власності та підпорядкуван+

ня, житлово+будівельних кооперативах, об'єднаннях

співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо;

— у сільських районах — при сільських, селищних

радах.

Консультаційний пункт створюється відповідним на+

казом керівника житлово+експлуатаційної організації чи

сільського (селищного) голови на підставі розпорядчого

документу Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міських держав+

них адміністрацій.

З метою максимального засвоєння змісту загальної

програми навчання населення діям у НС місцевими орга+

нами виконавчої влади, органами місцевого самовряду+

вання за сприянням курсів, центрів створюються всі не+

обхідні умови, а саме: видання навчальних, навчально+

наочних посібників, брошур; розповсюдження пам'яток,

буклетів та ряд інших заходів, що сприяють розвитку гро+

мадської свідомості щодо особистої та колективної без+

пеки.

Іншим видом просвітницької роботи місцевих органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з

населенням є ведення постійних рубрик в періодичних

виданнях, у тому числі за допомогою інформаційно+те+

лекомунікаційних систем і засобів, соціальної реклами.

Залучатись до пропаганди знань серед населення щодо

власної та колективної безпеки у НС повинні також проф+

спілкові та громадські організації. Проте такий підхід на

сьогодні є виключно формальним і на практиці зустрі+

чається доволі рідко.

ВИСНОВКИ
Таким чином, безпека громадян, у тому числі їхній

рівень культури безпеки життєдіяльності, вміння адекват+

но діяти в тій чи іншій НС, є основним завданням держа+
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ви в той час, коли її соціально+економічний та суспільно+

політичний розвиток знаходяться в стагнації.

Пріоритетними завданнями державного управління

у сфері цивільного захисту, на сьогодні, повинні стати:

— створення ефективної системи державного регу+

лювання навчання населення діям у НС;

— удосконалення нормативно+правової бази, що рег+

ламентуватиме повноваження всіх суб'єктів забезпечен+

ня цивільного захисту та міри їх відповідальності за на+

вчання населення діям у НС в усіх режимах функ+

ціонування єдиної державної системи цивільного захис+

ту;

— розробка та впровадження системи моніторингу

якості державного управління навчанням населення діям

у НС.

Подальшим напрямом наукових досліджень із вище+

зазначеної проблематики вбачається у пошуку шляхів

удосконалення системи забезпечення навчання населен+

ня діям у надзвичайних ситуаціях
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов докорінної перебудови економіки України

багато проблем економічного та соціального життя су+

спільства слід оцінювати й вирішувати по+новому. Мало

того, виникають проблеми, розв'язувати які доводить+

ся вперше, що вимагає, передусім, формування нової

моделі державного регулювання економікою України.

Це одна з найскладніших і найважливіших проблем, що

пов'язана, з одного боку, зі специфікою нашої націо+

нальної економіки, з іншого — з особливостями пере+

хідного періоду.
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STREAMLINING THE LEGAL AND MORAL NORMS IN SOCIETY
AS A CONDITION OF PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION

У статті висвітлено окремі теоретичні та практичні аспекти розвитку механізмів запобігання
та протидії корупції на засадах упорядкування суспільних відносин, формування у громадян
необхідної моральної та юридичної культури та правосвідомості.

This article highlights some of the theoretical and practical aspects of the mechanisms of preventing
and combating corruption on the basis of streamlining social relations, the formation of the necessary
moral and legal culture and consciousness of citizens.
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На цьому шляху одним із пріоритетних напрямів

реформування старої системи стає розвиток механізмів

запобігання та ефективної протидії корупції, які мають

забезпечити інтереси захисту прав і свобод громадян.

У законах України й нормативних актах відсутнє

вичерпне визначення поняття корупції. Проте воно до+

сить часто застосовується в офіційних документах як

узагальнення для позначення протиправних діянь. Ос+

новні напрями організації та діяльності правоохорон+

них органів, що деталізуються в різноманітних систе+

мах правової політики держави (цивільно+правової, кри+
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мінально+правової, адміністративно+правової, процесу+

альної, кримінально+виконавчої та ін.), у перехідний

період, на жаль, сприйняті багатьма громадянами як

отримання необмеженої свободи дій, включаючи ігно+

рування законів, які визначають межі законослухняної

поведінки.

Тому, на думку автора, на сучасному етапі акту+

альними питаннями державно+управлінських дослі+

джень у галузі розбудови правової держави є вста+

новлення характеру конфліктів та суперечностей між

нормами моралі та права, між моральним та право+

вим регулюванням в соціальній, економічній та по+

літичній сферах щодо запобігання та протидії ко+

рупції.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
За останні роки вагомий науковий внесок у розроб+

ку проблем державного управління, адміністративної

реформи та розробці механізмів запобігання та протидії

корупції зробили відомі вчені: В.І. Антипов, В.О. Бакулін,

Б.І. Бараненко, М.О. Бєляєв, П.Д. Біленчук, Б.Є. Богда+

нов, С.Е. Віцин, В.З. Веселий, В.Д. Гвоздецький, В.П. Гор+

булін, О.І. Гуров, Н.О. Гуторова, А.І. Долгова, Д.Г. Заб+

рода, В.С. Зеленецький, О.Г. Кальман, В.С. Картавцев,

В.В. Клочков, П.Ф. Перевозник, М.І. Мельник, В.П. Пєт+

ков, В.М. Попович, О.І. Пясецький, В.Л. Регульський,

О.П. Рябченко, Є.Л. Стрельцова та інші.

Разом з тим, системний аналіз наявних вітчизняних

джерел свідчить про те, що роботи мають переважно

загальний або вузькопрофесійний характер. Дискусій+

ними залишаються питання створення та функціонуван+

ня механізму державного регулювання економіки у пе+

рехідний період.

Для вирішення проблеми захисту і розвитку інте+

ресів громадянина та держави потрібно встановити

співвідношення між правовими та моральними норма+

ми, упорядкування яких здатне було б забезпечити

реалізацію реформ в Україні, створити механізми про+

тидії корупційним проявам в суспільстві.

На думку автора, питання розвитку механізмів за+

побігання та протидії корупції на принципово новій ос+

нові, є наразі актуальними.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення теоретичних та практич+

них аспектів розвитку механізмів запобігання та протидії

корупції на засадах упорядкування суспільних відносин,

формування у громадян необхідної моральної та юри+

дичної культури та правосвідомості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Корупція — це явище, яке можна пояснити людсь+

кими слабкостями, через які особи, що за посадою на+

ділені повноваженнями виконувати функції держави,

свідомо здійснюють неправомірні діяння, в тому числі

зловживають своїм службовим становищем з метою

одержання особистих переваг. Корупція може мати різні

форми: одержання хабарів, подарунків, розкрадання

бюджетних коштів, шантаж на сексуальному підгрунті,

так звана моральна корупція (зловживання особистим

впливом), а також зловживання владою або службовим

становищем.

Розглядаючи поняття корупції, слід виходити із та+

кого: корупція — соціальне явище, а не конкретне су+

спільно небезпечне діяння; це явище характерне для всіх

держав світу, невід'ємний атрибут публічної влади. Дер+

жавний апарат будь+якої країни, на жаль, не може за+

безпечити свого функціонування без зловживань пред+

ставників цього апарату. Відмінність різних держав у

цьому плані полягає не в наявності чи відсутності ко+

рупції як такої, а в її масштабах, характері корупційних

проявів, впливу корупції на соціальні, економічні та по+

літичні процеси. У правовому значенні корупція — це

збірне поняття, яке охоплює сукупність (систему) взає+

мопов'язаних правопорушень, за вчинення яких особи

притягаються до кримінальної, адміністративної, цивіль+

но+правової та дисциплінарної відповідальності. Реаль+

но ці правопорушення мають різні форми (види). До них,

насамперед, належать хабарництво, зловживання вла+

дою або посадовим становищем та інші посадові зло+

чини, які вчиняються для задоволення корисливих та

інших особистих інтересів чи інтересів третіх осіб.

Корупція, безумовно, негативне явище для будь+

якого суспільства, вона стримує інвестиції та уповіль+

нює економічне зростання. Корупція посилює бідність і

значно обмежує можливості боротьби з нею.

Корупція — аморальне явище, причини якої лежать

у площині співвідношення моралі та права у суспільстві.

Інтерес до питань моралі надзвичайно давній, май+

же такий, як історія людської цивілізації. Етичні дилеми

в європейській культурі були об'єктом досліджень по+

чинаючи з Платона, Аристотеля та Фоми Аквінського,

які обгрунтовують міру вищого добра як основу для

раціональних і правових дій. Дискусія продовжувалася

в межах західної класичної ліберальної думки Б. Ман+

девілем, Б. Франкліном, Д.С. Міллем, А. Смітом та інши+

ми. В релігійному контексті співвідношення моралі та

права спиралося на постулат Божественного та світсько+

го порядку, а також на дві економічні категорії: ціна та

процент. Дискусія тривалий час продовжувалася в США,

Західній Європі та Японії.

В Україні наразі зазначена проблема є надзвичай+

но актуальною тому, що для реалізації реформ, які

відбуваються, необхідно ширше впроваджувати в жит+

тя професійні моральні статути й кодекси, на рівні дер+

жавного управління продовжувати законоустановчу

діяльність, що сприятиме загальному покращенню мо+

рального клімату та формуванню засад цивілізованої

поведінки. М. Грушевський писав, що "мораль, як і пра+

во, не існують незмінно, а творяться і перетворюються

неустанно, під впливом обставин життя політичного,

соціального, а головне — економічного. Виникаючи з

них, вони потім тверднуть, і ті верстви, що устроюються

особливо під охороною того права і моралі, мають на+

хил перебільшувати непорушність і святість тих установ,

котрі вони використовують в своїх інтересах" [1].

Поруч з поняттями моралі та права існують поняття

правового і морального регулювання, зміст яких виз+

начається конфліктами та суперечностями між норма+

ми моралі та права. Водночас зазначені поняття мають

спільні риси та такі, які можуть бути позначені як суттєві

відмінності.

Визначення напрямів розвитку механізмів запобі+

гання та протидії корупції на засадах принципово ново+



Інвестиції: практика та досвід № 5/201594

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

го для України упорядкування суспільних відносин,

формування у громадян необхідної моральної та юри+

дичної культури та правосвідомості потребує встанови+

ти як спільні, так і відмінні риси правового та морально+

го регулювання.

1. Спільним є те, що правове та моральне регулю+

вання визнаються системами соціальної регуляції як

форми суспільної свідомості та основні, детерміновані,

умови суспільного буття. Право та мораль є різновида+

ми соціального регулювання, соціальних норм, що

здатні створювати цілісну систему нормативного регу+

лювання, мають певні загальні риси, що детерміновані

єдиною нормативною основою. Соціальні передумови

корупції існують як у кожній окремій державі, так і в

певних типах країн (наприклад, у країнах перехідного

типу). Жодна із соціально+політичних і економічних си+

стем не має повного імунітету проти корупції. Корупцію

як явище викоренити неможливо. Підривом живильної

основи корумпованості державного апарату (вплив на

соціальні передумови корупції, причини та умови коруп+

ційних діянь, а також застосування адміністративних та

репресивних заходів щодо конкретних корупціонерів)

можна лише зменшити масштаби корупції, змінити ха+

рактер корупційних проявів, обмежити вплив корупції

на соціально+економічні, політичні та інші процеси в

суспільстві, мінімізувати наслідки корупційних діянь. Це

той максимум, якого можна досягти.

Тому ціллю та завданням правового та морального

регулювання є впорядкування та вдосконалення систе+

ми суспільних відносин, розвиток та збагачення особи+

стості, захист невід'ємних прав та свобод людини, її честі

та гідності.

Перехідний період у житті суспільства був пов'яза+

ний із розпадом старої системи моральних та духовних

цінностей. Нова система цінностей ще не утвердилася.

Втрата значною частиною населення моральних орієн+

тирів, духовних опор призвела до розгубленості й, од+

ночасно, до поширення в суспільстві цинізму, амораль+

ності.

Мораль як соціальний інститут, сукупність історич+

но складених принципів, поглядів, оцінок та заснованих

на них норм поведінки існує з давнини. Поширення ко+

рупції останніми роками у різних сферах життя в Україні,

перетворення її на масове явище перетворило її на еле+

мент повсякденності, звичаю, традиції. Звиклість до неї

населення, особливо в деяких сферах суспільного жит+

тя, діє на окрему особистість як культурна норма. Зна+

ючи про те, що в тій чи іншій установі всі дають хабарі,

людині дуже важко психологічно перебороти в собі кон+

формістську схильність і вчинити не так, як це роблять

інші. Вона може добре розуміти на раціональному рівні,

що давати хабара — це принизливе, аморальне і навіть

протиправне явище, але на рівні психологічних чинників,

що зумовлюють її поведінку, діє за традицією.

2. Відмінним між правовим та моральним регулю+

ванням є те, що правові норми виникають під час фор+

мування держави, а моральні існують в будь+якому

суспільстві. Норми права офіційно встановлюються та

примусово гарантуються державою, тоді як норми мо+

рального впливу формуються іншими соціальними су+

б'єктами, забезпечуються звичаями та суспільним тиском.

Розміри та зміст галузі морального регулювання зміню+

валися з часом, вони були різноманітними у різних на+

родів та груп населення. Норми моралі складалися спон+

танно, стихійно, на відміну від норм права, котрі стали

результатом інституціалізованої діяльності держави [2].

Норми права створює держава. Ці норми можуть

змінюватися, доповнюватися або бути скасованими.

Норми права є формалізованими, тоді як у моральних

норм відсутня формальна визначеність. Норми права

спираються на силу державного апарату, а не на силу

суспільної думки, суспільних поглядів. Члени суспіль+

ства усвідомлюють свою діяльність і можуть оцінювати

діяльність інших з точки зору категорій справедливого

і несправедливого, доброго та злого, гідного й негідно+

го, в тому числі й у правовій сфері.

Встановлення спільностей і розбіжностей між пра+

вовим і моральним регулюванням дає змогу знайти

нові ефективні напрямки реалізації соціального ре+

гулювання шляхом зняття конфліктів та суперечнос+

тей між нормами моралі та права щодо боротьби з

корупційними проявами в Україні. Корупція стає по+

ширеним і повсякденним явищем, до неї звикають.

Найбільш грубі й примітивні види корупції, наприклад,

отримання матеріальних благ державними службов+

цями за невиконання ними своїх прямих обов'язків,

можливі в умовах "внутрішньої" корупції. Такі види

правопорушень поширені в митній і податковій служ+

бах, в міліції, прикордонних військах, в держадміні+

страціях різних рівнів тощо. Причому ці види корупц+

ійних правопорушень часто мають характер складних

групових дій, в які втягнуті посадові особи різних

рівнів. Ще одним видом корупційних правопорушень

є навмисне створення державними службовцями си+

туації, яка підштовхує рядових громадян або посадо+

вих осіб до пропонування хабара. Одним із таких спо+

собів є часті перевірки підприємств, установ, закладів

різних форм власності, що ініціюються самими дер+

жавними службовцями. Перевіряють усе — сані+

тарний стан, протипожежний стан, стан сплати по+

датків, облік державного інвентарю тощо. Результа+

ти перевірок можуть коригуватися цими держслуж+

бовцями залежно від "гостинності" тих, кого перевіря+

ють.

Вважаємо, що упорядкування суспільних відносин

є можливим за умов, коли самі члени суспільства вирі+

шують питання про форми реагування на корупційну

поведінку окремих громадян. При цьому вплив моралі

може бути не менш дієвим, ніж правовий вплив, можли+

во й більш ефективним.

Характерною рисою сьогоднішнього стану справ у

сфері запобігання та протидії корупції в Україні є те, що

заходи, які здійснюються, не дають бажаного резуль+

тату. Корупція залишається одним із найпоширеніших і

найчисленніших правопорушень у нашій державі. Про+

те це не означає того, що боротися з нею не можна або

що це заздалегідь програшна справа. І в сьогоднішніх

умовах залишається багато засобів і методів боротьби

з корупцією, які ще не повною мірою використовують+

ся або використовуються некомплексно, непланомірно

й непослідовно.

Стратегічним напрямом протидії корупції має бути

попередження корупційних проявів. Характер профілак+

тичних заходів зумовлюється глибиною з'ясування соці+
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альних передумов корупції, причин та умов корупційних

діянь. Одне із основних завдань, які постають у цьому

зв'язку, — зробити корупцію справою ризикованою й

невигідною. Зокрема правовий і соціальний статус служ+

бовця, для якого завжди є спокуса використати надані

йому владні або посадові повноваження в особистих

інтересах чи інтересах третіх осіб, повинен стимулюва+

ти його до законослухняної поведінки. Не страх бути

викритим ("спійматися на гарячому"), а свідоме розумі+

ння наслідків учиненного корупційного діяння повинне

лягти в основу правомірної поведінки державного служ+

бовця, освітянина, керівника. Безумовно, забезпечити

такий статус державника набагато складніше, ніж по+

силити репресії, створити нові табу, збільшити кількість

правоохоронних структур тощо. Але якщо серйозно

братися за боротьбу з корупцією, розраховувати на

реальні результати антикорупційної діяльності в орга+

нах державної влади, то вибору немає: лише застосу+

вання системних, комплексних профілактичних заходів

може змінити обсяги й характер корупційних проявів в

Україні.

Протиправні дії тягнуть за собою законодавчо ви+

значену реакцію з боку держави — юридичну відпові+

дальність. Покарання виражається в моральному осуд+

женні, до порушника застосовують міри суспільного

впливу. Це відповідальність не перед державою, а пе+

ред суспільством та його членами. Мораль в багатьох

випадках вимагає від людини значно більше, ніж юри+

дичний закон. Мораль заперечує будь+яким проявам

антисуспільної поведінки, а право карає найбільш важкі

форми прояву такої поведінки. Мораль більш вибагли+

во вимагає дотримання не тільки законів, але й боргу,

внутрішніх спонукань, врахування думок оточуючих. Пра+

во не може примусити людину бути завжди чесною, по+

рядною, справедливою, а мораль закликає до цього [3].

Межі дії моралі значно ширші, ніж галузь дії права.

Правові та моральні норми складають єдине нор+

мативне поле, взаємно підтримуються при упорядку+

ванні суспільних відносин, при формуванні у громадян

необхідної моральної та юридичної культури, право+

свідомості. Ще Гегель зазначав, що: "Мораль вимагає,

щоб поперед усього було дотримане право і лише після

того, як воно вичерпується, вступають в дію моральні

визначення" [5].

У багатьох статтях нині діючої Конституції України,

Декларації прав та свобод людини, інших нормативних

актах оцінки й вимоги права та моралі поєднуються.

Забезпечивши відкритість діяльності владних структур,

влада зможе вирішувати три надзвичайно важливих для

себе і суспільства завдання:

— повернути довіру громадян до офіційної влади;

— створити несприятливі умови для корумпованості

суспільства;

— забезпечити реалізацію конституційних прав гро+

мадян в інформаційній сфері (статті 32 і 34 Конституції

України) [4].

Тому надзвичайно важливим є врахування психоло+

гічного аспекту механізму дії права, котрий характери+

зує процеси формування та функціонування потреб,

інтересів та мотивації поведінки учасників суспільних

відносин, які відбуваються під впливом правових при+

писів.

ВИСНОВКИ
Процес трансформації суспільно+економічної сис+

теми, який іде нині в усіх країнах колишнього соціалі+

стичного табору, в тому числі й в Україні, ускладнений

багатьма політичними, соціальними, економічними фак+

торами. До того ж, на цей процес негативно впливає

комплекс різних чинників, що утворювали попередню

систему, який ще довго буде позначатися і виконувати

гальмівну функцію в житті цих країн.

 В Україні створена в цілому достатня законодавча база

для ефективної протидії корупції. Вона передбачає цілий

комплекс заходів, який дозволяє притягнути до того чи іншо+

го виду відповідальності — кримінальної, адміністративної,

цивільно+ правової та дисциплінарної — практично будь+

яку посадову особу органів державної влади, що допусти+

ла те чи інше зловживання владою чи посадовим станови+

щем. Таким чином, твердження про те, що відсутність відчут+

них результатів боротьби з корупцією в нашій державі зу+

мовлюється недосконалістю законодавства про відпові+

дальність за корупційні діяння, не мають достатніх підстав.

Проблема полягає не у відсутності належної законодавчої

бази, а в тому, що в сьогоднішніх умовах залишається бага+

то засобів і методів боротьби з корупцією, які ще не по+

вною мірою використовуються або використовуються не+

комплексно, непланомірно й непослідовно.

Необхідно створити середовище для упорядкуван+

ня суспільних відносин, формування у громадян необ+

хідної моральної та юридичної культури та правосвідо+

мості, реалізувати нові ефективні напрямки соціально+

го регулювання шляхом зняття конфліктів та супереч+

ностей між нормами моралі та права щодо боротьби з

корупційними проявами в Україні.
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MODEL OF SOCIAL DEVELOPMENT

У статті окреслено основні напрями модернізаційної та інноваційної державної політики в
галузі вищої освіти, адже модернізаційна політика держави має на меті знайти та усунути ті
системні суперечності, що присутні у вітчизняній моделі державного управління. Несвоєчасне
та неякісне реагування на суспільні виклики у вищій освіті, нездатність адекватно реалізовува�
ти стратегічні перспективи суспільного розвитку та гарантувати еволюційно�іноваційні пере�
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модернізації державного управління для забезпечення ефективності діяльності у цій галузі, що
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тенденції та обставини, що призвели до організаційної реструктуризації вищої освіти. Зфор�
мульовано основні інструменти соціально�економічної політики для досягнення економічного
зростання і забезпечення конкурентоспроможності галузі вищої освіти.

This article analyzes the main areas of modernization and innovation of public policy in higher
education, as the state's modernization policy aims to find and eliminate those systemic
contradictions present in the native state case. Delays and poor response to social challenges in
higher education, the inability to adequately implement the strategic perspectives of social
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алізовувати стратегічні перспективи суспільного
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розвитку, гарантувати еволюційно+іноваційні пере+

творення в соціально+економічній, політичній та ду+

ховно+гуманітарній сферах. Тому сьогодні виникає

потреба у модернізації державного управління для

забезпечення ефективності діяльності, що відпові+

дає сучасним вимогам суспільного розвитку краї+

ни. Розвиток національної системи освіти і форму+

вання відповідального сучасним тенденціям ринку

освітніх послуг є одним з першочергових для сучас+

ного світу. Створення успішної стратегії у галузі

освіти та ефективність її реалізації надасть змогу

зміцнити позиції України у світовій економіці та на

міжнародній політичній арені. Тому пріоритетними

напрямами політики сучасної держави є розвиток

ринку освітніх послуг. Адже зміцнення її науково+

освітнього потенціалу, освоєння інноваційних мо+

делей розвитку технологій освітньої діяльності та

управління нею призведе до розвитку професійно+

го потенціалу країни, а це у свою чергу є тією стра+

тегічною системою, що утворює й організовує дер+

жавну політику.

Особливу значимість у цьому зв'язку набуває

аналіз державного управління в галузі освіти, тен+

денцій інноваційного розвитку сучасної системи

підготовки професійних кадрів, політики розвитку

конкурентоспроможності вузів, формування пол+

ітичного іміджу діяльності держави в підготовці про+

фесійних кадрів у вищій школі, соціально+політич+

ного моніторингу пріоритетних напрямів її інновац+

ійного потенціалу [7].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти даної проблематики були розг+

лянуту у роботах таких вчених: В.І. Аванесов, С.А.

Калашнікова, В.Г. Кремень, В.І. Луговий, М. Портер,

О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова, В.М. Філіппов та

інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз модернізації галузі вищої

освіти та її вплив на становлення нової моделі сус+

пільного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основним завданням модернізації державного

управління є спрощення адміністративних функцій,

коригування системи державних органів та управлі+

ння кадрами державних службовців. Для досягнен+

ня цих цілей потрібно комплексне вирішення завдань

послідовного скорочення надмірного державного

втручання і оптимізації діяльності державного апа+

рату [1].

Державна політика має бути цілеспрямованим

впливом суспільства та його інститутів на розвиток

професійного потенціалу країни і є стратегічним си+

стемоутворюючим і організуючим засобом реалі+

зації державної освітньої стратегії. Це визначаєть+

ся, насамперед, у процесі прийняття та реалізації

стратегії, у виборі пріоритетів, ключових проектів, в

організації практичної діяльності суб'єктів вищої

професійної освіти [6].

Механізми реалізації пріоритетів державної пол+

ітики в галузі вищої професійної освіти мають спри+

яти процесу розробки та реалізації напрямків цієї

політики, створювати комплекс способів і засобів,

що забезпечують виконання конкретних заходів,

оцінку ефективності та оптимізації освітньої діяль+

ності.

При формуванні та реалізації політики галузі

вищої освіти в Україні важливу увагу потрібно при+

ділити становленню демократичної, соціально+орі+

єнтованої держави, яка має характеризувася як по+

тужна інноваційно+орієнтована держава, що здатна

забезпечити високий рівень якості життя громадян.

Досягти цього можна за певних умов:

— створення ефективної соціальної політики, що

спрямована на забезпечення розвитку людського по+

тенціалу;

— запровадження оптимальних форм взаємодії

держави, бізнесу та суспільства щодо реалізації пев+

них національних проектів у різних сферах суспіль+

ного життя;

— забезпечення ефективності функціонування

державно+управлінських інститутів, для забезпечен+

ня покращення інвестиційного клімату в державі;

— реалізації інноваційної економіки, що засно+

вана на економіці знаннь [8].

Аналіз реалізації державної освітньої політики

в галузі вищої освіти треба розуміти як безперерв+

ний процес вивчення і аналізу суспільства, що транс+

формується, стану розвитку суб'єктів освітньої пол+

ітики та діяльності.

Сучасні технології є однією з найважливіших

складових процесу і фактично є передачею нових на+

уково+технічних знань від розробника до замовни+

ка. Ця форма співпраці давно і досить ефективно

працює у розвинених країнах, і потрібно впровади+

ти у нашій країні. Для досягнення цієї мети потрібно,

щоб держава виступила активним суб'єктом створен+

ня інтегрованих структур, здійснювала управління їх

функціонуванням та розвитком, а також оцінювати

та контролювати їх результативність.

Таким чином, на рівні національного освітнього

простору потрібно привести вітчизняні освітні стан+

дарти у відповідність зі світовими досягненнями і

стандартами. Це перш за все стосується розвитку

кадрового потенціалу держави і суспільства; досяг+

нення сучасної якості освіти, забезпечення його

відповідності актуальним і перспективним потребам

особистості, суспільства і держави; модернізації на+

ціональної системи освіти на основі поєднання інно+

ваційних стратегій і конструктивних традицій вітчиз+

няної освіти; оптимізації управління освітою на ос+

нові його демократизації, поєднання державно+гро+

мадського регулювання, автономності та самовря+

дування; інтеграції національної освіти в міжнарод+

ний освітній простір [4].

Метою вищої освіти є підготовка конкурентосп+

роможних висококваліфікованих кадрів з високими

духовно+моральними якостями, здатних до само+

стійного мислення, і забезпечення прогресивного на+

уково+технічного, соціально+економічного та куль+

турного розвитку суспільства [5].
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Відомий вчений Майкл Портер зазначив, що сьо+

годні продуктивність компаній, що є джерелом на+

ціонального добробуту грунтується не на природних

ресурсах, а на інтелектуальному капіталі. Освіта —

наріжний камінь у формуванні інноваційної системи

та безумовно необхідний фактор розвитку інтелек+

туального капіталу як окремої компанії, так і всього

суспільства [6]. Більшість сучасних економістів та+

кож відзначають величезне значення освіти в сучас+

ному інформаційному суспільстві саме, як один з

вагомих факторів щодо економічного зростання

країни.

Тому особливого значення в процесі модерні+

зації вищої освіти набувають інтеграція освіти, на+

уки і виробництва, а також підготовка кваліфікова+

них кадрів для забезпечення довгострокових потреб

національної економіки.

Відповідно до сучасних викликів суспільства, ос+

новними завданнями вищої освіти є:

— забезпечення високоякісного навчання на ос+

нові сучасних освітніх програм відповідно до дер+

жавних освітніх стандартів;

— підготовка науково+педагогічних кадрів вищої

кваліфікації;

— систематичне вдосконалення організації та

методики підготовки кадрів, виходячи з перспектив

економічного і соціального розвитку країни, потреб

суспільства, сучасних досягнень науки, техніки, тех+

нологій, економіки та культури;

— забезпечення гуманітарної спрямованості

вищої освіти і виховання національно свідомої молоді

на основі реалізації загальнолюдських цінностей;

— введення в практику інтерактивних методів на+

вчання, нових педагогічних та інформаційних техно+

логій, методик і засобів самоосвіти та індивідуалі+

зації навчання, системи дистанційної освіти;

— розробка і введення в практику дієвих ме+

ханізмів інтеграції вищої освіти з наукою і виробниц+

твом;

— розвиток науки, техніки і технологій за допо+

могою наукових досліджень і творчої діяльності на+

уково+педагогічних кадрів щодо використання отри+

маних результатів в економіці країни і освітньому

процесі;

— формування конкурентного середовища на

ринку освітніх послуг на основі розвитку вищих

освітніх установ;

— вдосконалення управління та розширення са+

мостійності вищих освітніх установ, запровадження

громадського управління у формі опікунських і на+

глядових рад;

— ведення моніторингу якості освіти та підго+

товки кадрів, маркетингових досліджень і моніто+

рингу працевлаштування з професійного призна+

ченням;

— розвиток взаємовигідного міжнародного

співробітництва у галузі вищої освіти [3].

У процесі модернізації галузі вищої освіти в су+

часній Україні необхідно перш за все звернути ува+

гу на:

— розробку ефективної стратегії державної по+

літики в галузі вищої освіти;

— створення нормативно+правової бази, що від+

повідає міжнародним стандартам освіти;

— забезпечення наукової бази;

— вдосконалення системи фінансування;

— оптимізацію організаційної структури;

— забезпечення оновлення технічної бази;

— забезпечення якісного оновленого кадрово+

го складу;

— інформаційно+комунікативне забезпечення га+

лузі вищої освіти [2].

На національному освітньому просторі пріори+

тетними є: розвиток кадрового потенціалу держави

і суспільства, досягнення сучасної якості освіти, за+

безпечення його відповідності актуальним і перспек+

тивним потребам особистості, суспільства і держа+

ви.

Особливо важливим є модернізація національної

системи освіти на основі поєднання новітніх техно+

логій та власного історичного надбання, оптиміза+

цію управління освітою на основі ідей демократії,

впровадження автономності та самоврядування, та

інтеграцією національної освіти в міжнародний

освітній простір.

У системі вищої освіти пріоритети повинні бути

орієнтовані на задоволення інформаційних потреб

громадян з активною соціальною громадянською

позицією та професійно компетентних. Вони вклю+

чають: модернізацію системи вищої освіти, що за+

безпечує її структурну та інституційну розбудову,

орієнтовану на сучасні економічні виклики, забез+

печення державних гарантій доступності якісної

вищої освіти; формування ефективних ефінансових

відносин в системі вищої освіти іта створення умов

для її розвитку; підвищення конкурентоспромож+

ності.

На рівні ВНЗ — формування потужного ресурс+

ного потенціалу, що дозволяє підтримувати високу

конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг,

розвиток системи фундаментальних і прикладних на+

укових напрямів, інтеграцію наукових досліджень та

наукових розробок в реальну економіку на підприє+

мства, зміцнення науково+педагогічного потенціалу

та формування висококваліфікованих професорсь+

ко+викладацьких кадрів [7].

Визначення механізмів реалізації оцінки ефек+

тивності політики підготовки професійних кадрів у

вітчизняній вищій школі є основною у державній пол+

ітиці розвитку вищої освіти в Україні. Це включає в

себе сукупність певних принципів — визначають на+

прям, зміст і організацію розвитку освіти, проекту+

вання інноваційного розвитку , відкритості освіти і

громадської участі в ньому, безперервність освіти,

стратегічне інвестування, інновації в освіті. А також

стандартизацію у вищій освіті, механізми інвести+

ційної привабливості та ефективного економічного

забезпечення системи освіти, механізми залучення

громадських та професійних організацій до вирішен+

ня актуальних питань формування та реалізації освіт+

ньої політики, критеріальну оціночну базу як ме+

ханізм виявлення реального стану та визначення ре+

сурсів для оптимізації системи вищої професійної ос+

віти.
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Стратегічні орієнтири модернізації державної

політики в галузі вищої освіти на рівні національно+

го освітнього простору мають бути орієнтовані на

приведення вітчизняної освіти у відповідність до

світових досягнень та стандартів. На рівні системи

вищої освіти пріоритети мають бути зорієнтовані на

задоволення потреб суспільства у формуванні осо+

бистості нової формації. А саме, з активною соціаль+

но — ціннісною громадянською позицією, профес+

ійно компетентною, творчо мислячою, фізично і ду+

ховно досконалою. На рівні окремого ВНЗ — спря+

мування має бути на формування його потужного

ресурсного потенціалу, що дозволяє підтримувати

високу конкурентоспроможність на ринку освітніх

послуг і успішно проводити в життя державну освіт+

ню політику.

Відповідно до сучасних глобальних викликів у

суспільстві є необхідність направити зусилля держа+

ви на створення моделі вищої освіти, що здатна за+

хистити людину від негативних наслідків економіч+

них впливів, підвищити престиж вітчизняної вищої

освіти, створити умови для конкурентоспроможності

вищих навчальних закладів на вітчизняному та

міжнародному ринку освітніх послуг.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Таким чином, можна зазначити, що модерніза+

ція державної політики у галузі вищої освіти призво+

дить до того, що галузь стає більш конкуренто+орі+

єнтованою та перетворюється з соціально+культур+

ного середовища на більш прагматичний соціально+

економічний сегмент ринку, відповідає сучасним вик+

ликам суспільства. Таким чином створюється но+

вітній позитивний науково+освітній потенціал для

країни, що дасть змогу успішно запроваджувати мо+

дернізаційну державну освітню політику в країні, а

це, у свою чергу, призведе до якісних змін у суспіль+

стві.
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Державне управління сферою пожежної безпеки (далі

— ПБ), на нашу думку, має базуватися на принципах дер+

жавного управління, специфічних для сфери ПБ. Разом з

тим, у Законі України "Про пожежну безпеку" взагалі не

зазначалися принципи державного управління сферою

ПБ. Таким чином, із самого початку державне управління

сферою ПБ будувалося за аналогією до загальних
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PRINCIPLES OF STATE CONTROL, SPECIFIC TO THE FIELD OF FIRE SAFETY

Дослідження загальних принципів сучасного державного управління в Україні, перетворен�
ня їх у поняттях і достовірній формі, певним чином систематизація та розроблення конкретних
механізмів їх використання є досить складним завданням. У зв'язку з цим виникла необхідність
з урахуванням змісту визначення "принцип державного управління" та сучасної наукової дум�
ки сформулювати узагальнені групи принципів державного управління.

У статті на підставі загальних законів боротьби з вогнем під час пожеж і законів державного
управління, специфічних для сфери пожежної безпеки, обгрунтовано базову сукупність прин�
ципів державного управління, специфічних для сфери пожежної безпеки: принцип "цілеспря�
мованої поведінки", принцип "адаптації", принцип "зовнішньої турбулентності", принцип "внут�
рішнього опору", принцип "рухливості структури", принцип "здатності до прогнозування", прин�
цип "єдності частин у цілому" і принцип "розрізнення якості організації", а також додаткові прин�
ципи, врахування яких має сприяти реалізації державного управління сферою пожежної без�
пеки.

Research of general principles of modern public administration in Ukraine, conversion them into
concepts and reliable form, in certain way systematize and elaborate specific mechanisms of their
use are difficult task. In connection with this, there was a need to take into account the content of
the definition "principle of public administration" and modern science opinion to formulate
generalized group of principles of public administration.

In the article, based on general laws of fire fighting during fires and laws of public administration,
specific for the field of fire security, substantiated a basic set of principles of public administration,
specific for the field of fire security: the principle of "purposeful behavior", principle of "adaptation",
principle of "external turbulence", the principle of "internal resistance" principle "mobility of the
structure" principle, "the ability to prognostication", the principle of "unity of parts in general" and
the principle of "distinction of quality", and also additional principles which should contribute to the
realization of public administration by the sphere of fire safety.

Ключові слова: пожежна безпека, державне управління, принципи, закони, організаційна структура.

Key words: fire safety, public administration, principles, laws, organizational structure.

підходів у державному управлінні в Україні, тривалий час

базуючись на платформі підходів із часів СРСР.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідженням окремих питань державного управлі+

ння сферою ПБ, у тому числі і принципів державного уп+

равління, у сучасній Україні займалися такі відомі ук+
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раїнські фахівці, як: В.М. Андрієнко, В. Балябас, М.В. Бі+

лошицький, М.В. Вознюк, Ю.М. Горбаченко, Г.С. Гри+

бенюк, С.Ф. Денисов, В.А. Доманський, В.П. Зосімов,

Ю.Б. Ірхін, А.М. Капля, О.А. Коцар, М.А. Кришталь,

В.В. Ліпинський, Ю.Р. Лозинський, В.Д. Люблін, В. На+

заренко, К.М. Пасинчук, С.П. Потеряйко, А.П. Рожков,

В.П. Садковий, О.О. Труш, М.В. Удод, Л.В. Ушаков,

Т.О. Щерба та ін.

У 2012 р. був прийнятий Кодекс цивільного захисту

України, в якому в ст. 7 нарешті визначено дев'ять основ+

них принципів здійснення цивільного захисту, до складу

якого входить напрям пожежної безпеки.

Незважаючи на існуючі результати досліджень і за+

конодавчі акти, підходи до формування сукупності прин+

ципів державного управління сферою ПБ, актуальність

стану якої обумовлена щорічною статистикою великої

кількості пожеж, а також значних прямих і непрямих

збитків від них [1—10], залишаються не достатньо обгрун+

товані.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На підставі результатів попередніх наукових праць об+

грунтувати підхід і визначити сукупність принципів дер+

жавного управління, специфічних для сфери ПБ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Принципи державного управління сферою ПБ мають

відображати закономірності (закони) державного управ+

ління, які об'єктивно діють у сфері ПБ і визначають її фун+

кціонування та розвиток.

Аналіз спеціальної літератури з питань ПБ, у який

відповідним чином відображені питання державного уп+

равління, вказує на відсутність результатів досліджень за+

конів державного управління, специфічних сфері ПБ.

Відсутність таких досліджень з боку українських вчених і

фахівців пояснюється недостатністю уваги, яка приділя+

лася і приділяється питанням теорії і практики державно+

го управління сферою ПБ, і, в першу чергу, з боку дер+

жавних органів. Результатом є складний стан пожежної

безпеки в нашій країні, що постійно висвітлюється в На+

ціональній доповіді про стан техногенної та природної

безпеки в Україні [4—9].

Виходячи з умов ситуації, що склалася, необхідним,

на нашу думку, є ідентифікація загальних законів бороть+

би з вогнем під час пожеж, і з їх урахуванням — специф+

ічних законів державного управління сферою ПБ, а на їх

підставі — визначення принципів управління, специфіч+

них для сфери ПБ.

Дослідження, проведені дисертантом з використан+

ням спеціалізованих літературних джерел щодо причи+

но+наслідкових зв'язків виникнення пожеж, а також так+

тики і засобів гасіння вогню під час пожеж, дозволяють

стверджувати, що загальні закони боротьби з вогнем під

час пожеж відображають найбільш суттєві зв'язки та

відносини між пожежами й іншими явищами суспільного

життя. За результатами досліджень загально відомі за+

кони боротьби з пожежами можна, на нашу думку, сфор+

мулювати таким чином: залежність стану пожежної без+

пеки від заходів профілактичної роботи, загальної куль+

тури, рівня знань і поінформованості суспільства стосов+

но способів забезпечення пожежної безпеки та наслідків

від пожеж; залежність динаміки процесу горіння від при+

роди горючих речовин і умов горіння; залежність способів

боротьби з вогнем під час пожежі від кількості й якості

задіяних пожежного обладнання та спеціальної техніки;

залежність ефективності гасіння вогню під час пожежі від

відповідності тактики дій рятувальних підрозділів цілям

(завданням) гасіння вогню і умовам обстановки, що скла+

лась під час пожежі; залежність результатів гасіння вог+

ню під час пожежі від співвідношення сил і засобів, заді+

яних для гасіння, і масштабів пожежі та динаміки вогню;

від рівня професійної підготовки керівництва й особово+

го складу рятувальних підрозділів, рівня психологічної го+

товності рятувальників та низки інших факторів.

Перехід до визначення специфічних законів держав+

ного управління сферою ПБ вимагає уточнення сукупності

загальних законів державного управління, які можна

спроектувати на сферу ПБ з урахуванням низки загаль+

них законів боротьби з вогнем під час пожеж.

Аналіз літературних джерел [11—25] показав, що до

складу таких законів можна віднести: залежність органі+

заційних форм і методів державного управління від дер+

жавного устрою, стану матеріально+технічної бази, соц+

іально+економічних відносин у суспільстві та умов управ+

ління; єдність організаційно+методологічних основ на всіх

рівнях державного управління; збереження пропорцій+

ності й оптимального співвідношення всіх структурних

елементів системи державного управління; єдність і

співпідпорядкованість критеріїв ефективності, які вико+

ристовуються в процесах державного управління;

відповідність потрібного часу на вирішення завдань дер+

жавного управління часу, який є в наявності; залежність

ефективності вирішення завдань державного управління

від обсягу та об'єктивності використаної інформації.

Поєднання законів, специфічних існуванню сфери ПБ,

тобто загальних законів боротьби з вогнем під час пожеж,

і загальних законів державного управління дозволяє іден+

тифікувати та сформулювати закони державного управ+

ління, специфічні для сфери ПБ таким чином: залежність

організаційних форм і методів державного управління від

структури державних органів, що відповідають за реалі+

зацію державної політики в сфері ПБ, стану існуючої ма+

теріально+технічної бази в сфері ПБ, соціально+економі+

чних відносин у суспільстві та умов здійснення управлін+

ня; єдність організаційно+методологічних основ на всіх

рівнях державного управління сферою ПБ; збереження

пропорційності й оптимального співвідношення всіх струк+

турних елементів системи державного управління сферою

ПБ; сумісність технічних засобів і систем, що використо+

вуються для забезпечення функціонування системи дер+

жавного управління сферою ПБ, на всіх її рівнях; єдність

і співпідпорядкованість критеріїв ефективності, які ви+

користовуються в процесах державного управління сфе+

рою ПБ; відповідність потрібного часу на вирішення зав+

дань державного управління сферою ПБ часу, який є в

наявності або визначений; залежність ефективності вирі+

шення завдань державного управління сферою ПБ від

обсягу, об'єктивності та оперативності інформації, що ви+

користовується.

Виходячи з наведених вище законів державного уп+

равління сферою ПБ і світового досвіду державного уп+

равління й менеджменту, визначимо сукупність принципів,

що є базовими, тобто визначальними для державного уп+

равління сферою ПБ.

При дослідженні питання принципів у системі держав+

ного управління сферою ПБ необхідно уявляти, що їх по+

няття повинне мати в якості своїх джерел об'єктивні уп+

равлінські явища та процеси і розкривати їх природу та

управлінську роль; коректно, на підставі адекватного

відображення дійсності описувати закономірності, відно+

сини та взаємозв'язки управлінської реальності; відобра+

жатися в такій формі, яка відповідає вимогам діалектич+

ної логіки, сприяти ефективному використанню наукових

знань у практиці державного управління.
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Враховуючи наведені вище закони управління і вимо+

ги, визначимо основні принципи державного управління

сферою ПБ.

Досягнення мети державного управління сферою ПБ

вимагає адаптації до змінних умов зовнішнього (законо+

давство, економічна криза, бойові дії тощо) і внутрішнь+

ого (сили, обладнання, техніка, професійність тощо) се+

редовищ, що можливо за умов впровадження в процес

державного управління сферою ПБ принципів самоорга+

нізації [26—34]. При цьому слід зазначити, що управлін+

ня на засадах принципів самоорганізації є планомірним,

цілеспрямованим процесом вибору системою своєї пове+

дінки таким чином, щоб забезпечувалася її подальше

цілеспрямоване функціонування у відповідному діапазоні

змін зовнішнього й внутрішнього середовищ. Необхідно

також звернути увагу на те, що поняття "самоорганіза+

ція" розглядається в якості переходу від існуючої органі+

зації системи державного управління сферою ПБ в Ук+

раїні до кращого її варіанту організації, який забезпечить

якісний процес адаптації державного управління до

змінних умов зовнішнього та внутрішнього середовищ

[35].

Відомий вклад у розвиток принципів самоорганізації

внесли Ст. Бір, Д. Вілліс, Н. Вінер, У.Р. Ешбі, Ф. Розенб+

лат та ін. Значний вклад в розробку систем, що са+

моорганізуються, зробили П.К. Анохін, В.Д. Димитров,

Д. Габор, Ю.П. Зайченко, О.Г. Івахненко, Є.М. Князева,

А.М. Колмагоров, Г. Ніколіс, І. Прігожін, В.Г. Пушкін, Б.С.

Українцєв, В.Є. Хіценко, І.І. Черленяк, Щедровицький Г.П.

та ін., а також В.П. Тронь, який довів, що самоорганіза+

ція алгоритмів управління забезпечується наявністю зво+

ротних зв'язків, кількість яких має бути не менше шести

[20].

Одним із основних принципів самоорганізації вва+

жається принцип "цілеспрямованої поведінки" системи

[33—37]. Будь+яка цілеспрямована дія, згідно з ро+

зумінням Н. Вінера, вимагає обов'язковості негативного

зворотного зв'язку: якщо мета має бути досягнута, то у

відповідний момент часу необхідними стають сигнали від

неї для аналізу, щоб правильно спрямувати (скоректува+

ти) поведінку системи [37].

Разом з тим, цілеспрямована поведінка може мати

місце не тільки при наявності негативного зворотного

зв'язку, але й за умов відсутності зворотного зв'язку, тоб+

то коли сигнали від цілі не змінюють діяльності об'єкта.

Однак у цьому випадку система вже не буде вважатися

такою, що самоорганізується. Саме до таких систем мож+

на віднести систему державного управління сферою ПБ,

що наочно підтверджується щорічною статистикою у

сфері ПБ.

Як показали результати проведеного аналізу, орга+

нізаційні заходи, що вживалися: пожежна охорона (без+

пека) у складі МВС України (1991—2003 рр.); пожежна

безпека у складі МНС України (2003—2012 рр.); пожеж+

на безпека у складі ДСНС України (з кінця 2012 р. — до

теперішнього часу), управління якою здійснювалося че+

рез Міністра оборони України до 25 квітня 2014 р. і

здійснюється на теперішній час через Міністра внутрішніх

справ України з 25 квітня 2014 р., значимих змін у бік

покращення стану пожежної безпеки в країні не надали.

До цього треба додати три державних програми з питань

забезпечення пожежної безпеки, ухвалені рішеннями КМ

України, результати перших двох з яких були визначені

як неефективні, а третя була достроково припинена.

Таким чином, забезпечення реалізації принципу

"цілеспрямованої поведінки" вимагає створення в системі

державного управління сферою ПБ негативного зворот+

ного зв'язку з використанням основних показників, що

ідентифікують необхідний стан сфери ПБ.

Важливим принципом державного управління сфе+

рою ПБ має стати безпосередньо принцип "адаптації" як

сфери ПБ, так і системи державного управління сферою

ПБ у цілому [35—37]. Адаптація, на думку одного з зас+

новників теорії самоорганізації У.Р. Ешбі [34], визначає

співвідношення між множиною змін зовнішнього середо+

вища і метою ("фокальною умовою"), на досягнення якої

спрямована діяльність системи. До зовнішніх змін треба

для забезпечення об'єктивності додати і зміни внутріш+

нього середовища. Таким чином, зміна відношення між

змінами і метою вимагає нової організації діяльності.

Відсутність "нової" організації свідчить про недостатню

чутливість (або її пасивність чи інерційність) системи до

змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі.

Реалізація принципу "адаптації" пов'язана з обов'яз+

ковою потребою існування негативних зворотних зв'язків,

а також інформаційних входів, сприймаючих інформацію

про зміни факторів зовнішнього й внутрішнього середо+

вищ, які призводять до впливів на складові сфери ПБ Ук+

раїни та державне управління цією сферою. Для цього

мають бути враховані, на нашу думку, ще такі принципи

державного управління, як: принцип "зовнішньої турбу+

лентності", принцип "внутрішнього опору" і принцип "рух+

ливості структури" [35].

Значимість принципу "зовнішньої турбулентності"

обумовлюється необхідністю реакції на негативні чи по+

зитивні зміни, що відбуваються з часом у зовнішньому по

відношенню до сфери ПБ середовищі. Врахування прин+

ципу "внутрішнього опору" пов'язане з необхідністю ре+

акції на позитивні чи негативні зміни у внутрішньому се+

редовищі сфери ПБ. Особливість принципу "рухливості

структури" обумовлюється необхідністю розуміння з боку

керівництва ситуації, пов'язаною з тим, що при зміні однієї

складової системи державного управління сферою ПБ усі

інші складові у відповідному ступені також будуть відчу+

вати дію такої зміни. При цьому треба враховувати

інерційність змін різних складових, що може вплинути в

майбутньому на ефективність державного управління

сферою ПБ.

Щодо існуючої системи державного управління сфе+

рою ПБ, то для неї, по+перше, характерна недостатня "чут+

ливість" як по відношенню до стану самої сфери ПБ, так і

по відношенню до змін зовнішнього і внутрішнього сере+

довищ сфери ПБ. Це означає, що більшість з інформац+

ійних входів можна вважати суто сенсорними: реєстрація

інформації здійснюється, хоча і не призводить до по+

трібної та своєчасної реакції з боку органів управління.

Підтвердженням цьому є існуючий загальний стан сфери

ПБ України.

Існування на теперішній час частини з необхідних

складових системи державного управління сферою ПБ і

реальний стан сфери ПБ в Україні свідчать про відсутність

потрібних інформаційних входів. Це призводить до того,

що система державного управління сферою ПБ зали+

шається частково чутливою до змін факторів зовнішньо+

го середовища і до змін стану самої сфери ПБ, що є не+

адекватним для сучасних умов розвитку інфраструктури

нашої країни: збільшення техногенних небезпек; скоро+

чення "життєвого ресурсу" будівель, побудованих за часи

СРСР, різноманітних металевих конструкцій, систем елек+

тро+ газопостачання; значне збільшення поверховості

житлових і адміністративних будівель, кількості автотран+

спорту; зростання умов виникнення надзвичайних ситу+

ацій; зміни природних умов; погіршення культурного рівня

суспільства в питаннях поводження з вогнем тощо. По+
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гіршення якісних характеристик сфери ПБ можна розг+

лядати як поступовий рух до стану атаксії по Н. Вінеру

[36], коли органи державного управління сферою ПБ не

будуть спроможні забезпечити на потрібному рівні стан

пожежної безпеки в країні.

Відомо, що ефективне існування будь+якої соціаль+

ної системи не спроможне без прогнозування майбутніх

результатів [32; 35, 38—40]. У зв'язку з цим, до сукуп+

ності принципів державного управління сферою ПБ тре+

ба додати принцип "здатності до прогнозування". За+

значений принцип безпосередньо пов'язаний із принци+

пом "цілеспрямованої поведінки" державного управлін+

ня сферою ПБ. Єдиним обмеженням, на наш погляд, у

реалізації принципу "здатності до прогнозування" може

стати внутрішня організація самої системи державного

управління сферою ПБ. Якщо організація системи така,

що здатна забезпечити дії з прогнозування ступеня до+

сягнення мети в залежності від змін факторів зовнішнього

і внутрішнього середовищ, то вона може своєчасно адап+

туватись і створити "нову" організацію. У іншому випад+

ку, організація діяльності системи організаційного типу

не може бути ефективною згідно з розумінням Ешбі [34].

Теперішню організацію державного управління сфе+

рою ПБ у площині розглянутого принципу не можна вва+

жати ефективною внаслідок відсутності як ефективних ме+

ханізмів прогнозування, так і структур, які спроможні

здійснювати прогнозування й адекватно оцінювати вплив

змін факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ на

якість результатів функціонування як сфери ПБ, так і си+

стеми державного управління нею.

Вище було підкреслено, що важливе значення при виз+

наченні принципів є відображення загальних законів дер+

жавного управління сферою ПБ. Враховуючи цей значимий

аспект, до складу принципів державного управління сфе+

рою ПБ треба додати принцип "єдності частин у цілому"

[35—37]. Численні дослідження, проведені Г. Зоммергофом

у межах біології та механіки, чітко довели, що у всіх випад+

ках ідея кращої організації є по суті ідеєю про взаємодію

складових системи для досягнення заданої чи обраної "фо+

кальної умови" цілого. З цього зроблено висновки про те,

що, по+перше, саме взаємодія частин призводить до виник+

нення відповідної організації, і, по+друге, що ефективна

організація цих частин призводить до досягнення мети сис+

темою як цілим. Це також підтверджено медичними дослід+

женнями, коли в ході взаємодії кліток здійснюється ство+

рення організованого каналу передачі інформації [41].

Таким чином, у системі державного управління сфе+

рою ПБ крім негативних і позитивних зворотних зв'язків,

що мають забезпечувати координацію, інтеграцію та гар+

монізацію складових системи в цілому, має існувати обо+

в'язковий взаємозв'язок часткових цілей з основною ме+

тою управління — "дерево цілей". Такий підхід дозволить

визначати з урахуванням інерційності ступінь впливу кож+

ної складової на ціле та обмежувати, у свою чергу, не+

ефективне використання ресурсів сфери ПБ для досяг+

нення непріоритетних локальних цілей.

Для сфери ПБ реалізація принципу "єдності частин у

цілому" є пріоритетним питанням. Це обумовлено тим, що

залишається неконструктивним конкретний вплив діяль+

ності органів управління різних органів влади і рівнів уп+

равління в системі державного управління сферою ПБ на

ступінь досягнення мети — забезпечення необхідного

рівня пожежної безпеки в умовах змін зовнішніх  і

внутрішніх умов існування сфери ПБ в Україні. Нега+

тивні наслідки цього знайшли своє відображення у

щорічній Національної доповіді про стан техногенної та

природної безпеки в Україні [3—9].

Одним із важливих принципів державного управлін+

ня сферою ПБ, на нашу думку, слід вважати принцип

"розрізнення якості організації" [30; 35—37]. Реаліза+

ція цього принципу вимагає критерію, з використанням

якого має зафіксувати якісну розрізненість між "пога+

ною" організацією системи та "гарною" її організацією.

При цьому організація системи визначається як "гарна",

якщо вона забезпечує стійкість системи до встановле+

ного стану рівноваги. Для сфери ПБ це вважається мож+

ливим тільки в тому випадку, коли існуюча організація

системи державного управління сферою ПБ дозволяє

адаптуватися останній до змінних умов зовнішнього та

внутрішнього середовищ. Як свідчать результати аналі+

зу стану сфери ПБ, існуючу організацію державного уп+

равління сферою ПБ в Україні не можна вважати по+

вністю "гарною".

ВИСНОВКИ
Виходячи з вищевикладеного, а також з метою удос+

коналення державного управління сферою ПБ в Україні,

має бути реалізована сукупність специфічних принципів

державного управління, до складу якої нами на підставі

проведених досліджень віднесені такі: принцип "цілесп+

рямованої поведінки", принцип "адаптації", принцип "зов+

нішньої турбулентності", принцип "внутрішнього опору",

принцип "рухливості структури", принцип "здатності до

прогнозування", принцип "єдності частин у цілому" і прин+

цип "розрізнення якості організації".

При цьому слід відмітити, що наведена в науковій

статті сукупність є дискусійною, і автор не претендує на

повноту цій сукупності принципів, враховуючи принцип

"зовнішнього доповнення" або "регулярізації рішень" (С.

Бір [42]).
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CURRENT STATUS AND TRENDS OF STATE REGULATION OF PROFESSIONAL SPORT

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Cпорт є одним з важливих засобів міжнародного

культурного обміну ХХІ ст., може створювати умови для

У статі досліджуються сучасний стан та тенденції державного регулювання в сфері професійного
спорту. Проаналізовано нормативно�правове регулювання професійного спорту в Україні. Дослід�
жено історичний розвиток професійного спорту в Україні. Порівняно проблеми держаного регулю�
вання професійного спорту України і Франції. Визначено пріоритетні напрями державної політики щодо
розвитку професійного спорту в Україні.

Sport in our country was recognized as a full profession recently, although long before it became clear
that to achieve high athletic performance athlete should be given training and racing too long to be able to
simultaneously somewhere else to work. In this regard, many famous athletes, coaches and scientists have
repeatedly talked about the need for social protection of athletes and dissemination of labor laws on the
relationship between sports and the athletes and sports organizations.

The system sports the highest achievements in Ukraine include the bulk of the national teams, Olympic
training centers, schools of higher sportsmanship, sports clubs, including professional.

A certain degree of independence of sports organizations that manage the system of professional sports,
to instil own set of legal regulators embodied in the form of procedural rules. Along with the development
and complexity of social relations in the field of sports and improved legal regulators developed sports
organizations. Currently procedural rules adopted by sports organizations to regulate the following issues:
legal status of participants in sporting events; Criteria for admission to participate in sports; redistribution
of income derived from sporting events; transitions athletes from one sports club to another; penalties for
breaches of procedural rules and others.

Thus, the model of state regulation of social relations prevailing in the area of professional sport in Ukraine,
suggests the presence of two subjects: sports organizations and the state. First continue to play a significant
role in the regulation of relations in professional sports, but the observed increase in government intervention.
Currently existing experience of state regulation of professional sport can not be called successful. In this
connection it should solve the following problems: 1) to find the optimum combination of self�regulation and
state regulation of professional sport; 2) establish the limits of state regulation of social relations in
professional sports.

The solution to the aforementioned problems can be straightforward and monosyllabic: on the one hand,
the need to avoid excessive government interference in the affairs of sports organizations, dangerous and
can destroy the system of state regulation, established sports organizations. In this regard, we should agree
with FA von Hayek, who notes that "the tendency of modern governments to put control of all common
interests threatened destruction of the spirit of true citizenship, and as a result more and more people turn
away from public life". On the other hand, the problem of public order, bribing members of sports events,
doping and corruption in sport can not be solved without government assistance. Accordingly, the state
must understand their role and clarify the extent of their participation in the legal regulation of social relations
in professional sports. This understanding will not only avoid unnecessary bureaucracy professional sport,
but also promote the use of effective opportunities for effective state regulation of social relations in
professional sports.

Ключові слова: фізична культура та спорт, професійний спорт, державна політика в розвитку фізич#

ної культури та спорту.

Key words: physical culture and sports, professional sports, public policy in the development of physical culture

and sports.

консолідації України та активізувати соціально+ еконо+

мічний розвиток держави; найбільше наше надбання —

це спортсмени і тренери, які приносять у скарбничку
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України вагомі перемоги, прославляючи державу у

світовому співтоваристві. На сьогодні пріоритетним на+

прямом державної політики має бути оздоровлення

нації, формування здорового способу життя населен+

ня, гармонічне виховання здорового, фізично міцного

покоління, а також гідний виступ українських спорт+

сменів на найбільших міжнародних спортивних змаган+

нях. Але, на жаль, стан спорту в Україні на сьогодні в

дуже скрутному становищі. Проведення різних спортив+

них заходів стає можливим тільки за допомогою спон+

сорів, важкі умови для тренувань у спортсменів, мораль+

но застаріле спортобладнання тощо. Зараз, як ніколи,

необхідно вливати значні кошти у спорт, оскільки Укра+

їна перебуває на стадії формування свого іміджу на

світовій арені. Адже це є важливим фактором, щоб

світова громадськість вважала Україну спортивною дер+

жавою.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти проблеми, яку ми досліджуємо, ви+

світлені у працях вітчизняних та закордонних науковців

і практиків, зокрема В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко,

І.К. Залюбовська, В.К. Колпаков, В.І. Курило, В.Л. Гро+

хольський, Л. Люта, Ю. Мічуда, В. Платонова, І. Пере+

верзина Н. С. Сітнікова, С.Г. Стеценко, М.С. Студенікі+

на та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: дослідити сучасний стан т тенденції дер+

жавного регулювання в сфері професійного спорту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фізична культура і спорт останнім часом стала од+

нією з найважливіших сфер людської діяльності; ве+

личезні досягнення в цій області лягли в основу бага+

тьох соціальних і науково+технологічних перетворень

у суспільстві. Місце фізичної культури і спорту в житті

суспільства багато в чому визначається тією роллю, яку

грають у суспільному розвитку фізичне здоров'я, знан+

ня людей, їх фізична дієздатність, уміння і навики, мож+

ливості розвитку своїх професійних і особових якос+

тей.

У XX столітті спортивний рух в світі безперервно

розширювався, не дивлячись на песимістичні оцінки

ряду соціологів і філософів, що передрікали поступо+

вий захід спорту вищих досягнень у зв'язку з окремими

негативними тенденціями, що супроводжували його

розвиток. У нашій країні після економічної і політичної

кризи 90+х років спорт знов відроджується, стає все

більш і більш масовим. До міжнародних змагань притя+

гуються все більше так званих спортсменів+любителів,

тобто тих, хто не займається спортом на професійній

основі.

Спорт вищих досягнень — напрям спорту, орієнто+

ваний на досягнення найвищих спортивних результатів

шляхом створення умов для максимальної реалізації

індивідуальних можливостей спортсменів, які здатні ус+

пішно конкурувати на міжнародних спортивних змаган+

нях. Статтею 20 Закону України "Про фізичну культуру

і спорт" визначено, що "держава створює необхідні

умови для самовдосконалення спортсменів і фахівців

спорту, які досягли найвищих спортивних результатів у

міжнародних змаганнях і сприяли підвищенню міжна+

родного авторитету України" [1].

Спорт у нашій країні був визнаний повноправною

професією порівняно недавно, хоча вже задовго до цьо+

го стало очевидним, що для досягнення високих спор+

тивних результатів спортсмен повинен приділяти трену+

ванням і змаганням надто багато часу, щоб мати мож+

ливість одночасно ще де+небудь працювати. У зв'язку з

цим багато відомих спортсменів, тренерів і вчених нео+

дноразово говорили про необхідність соціального за+

хисту спортсменів і поширення трудового законодавства

на стосунки між спортсменами і фізкультурно+спортив+

ними організаціями.

До системи спорту вищих досягнень в Україні відно+

ситься основний склад національних збірних команд,

центри олімпійської підготовки, школи вищої спортив+

ної майстерності, спортивні клуби, у тому числі про+

фесійні [3].

Спочатку відносини у сфері спорту (у тому числі

професійного) були предметом саморегулювання, що

було обумовлено історичним розвитком спорту. В кінці

XIX ст. були створені ігрові міжнародні об'єднання та

проводилися змагання за участю спортсменів різних

країн. Надалі вишикувалася система управління спор+

том, яка передбачає, що на місцях управління певним

видом спорту здійснюється національною спортивною

федерацією, спортивними лігами та міжнародної

спортивної федерацією на міжнародному рівні, на чолі

яких стоїть Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Олімпійська хартія закріплює принцип, згідно з яким

"організація, керівництво та управління спортом повинні

контролюватися незалежними спортивними федера+

ціями". Даний принцип носить не тільки декларативний

характер. Досить згадати рішення про дискваліфікацію

Федерації футболу Брунею за втручання в справи ос+

танньої національного уряду.

Певна ступінь незалежності спортивних організацій,

що здійснюють управління системою професійного

спорту, сприяла виробленню власного набору правових

регуляторів, закріплених у формі регламентних норм.

Одночасно з розвитком і ускладненням суспільних

відносин у сфері спорту удосконалювалися і правові

регулятори, що розробляються спортивними організа+

ціями. В даний час регламентні норми, затверджені

спортивними організаціями, регулюють наступні питан+

ня: правовий статус учасників спортивних заходів; кри+

терії допуску до участі в спортивних змаганнях; пере+

розподіл доходів, одержуваних від проведення спортив+

них заходів; переходи спортсменів з одного спортив+

ного клубу в інший; санкції за порушення регламентних

норм та ін.

Для регламентних норм, як і для національного за+

конодавства, характерна певна ієрархія. Норми, прий+

няті національними спортивними федераціями, не по+

винні суперечити нормам міжнародних спортивних фе+

дерацій.

На сьогодні законодавчу базу, що регулює правові

відносини у галузі професійного спорту, становлять:

Конституція, Закон України "Про фізичну культуру і

спорт", Закон України "Про підтримку олімпійського,

параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в

Україні", Закон "Про громадські об'єднання", Закон
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України "Про антидопінговий контроль у спорті"; Закон

України "Про ратифікацію Міжнародної конвенції про

боротьбу з допінгом у спорті"; Концепція Загальнодер+

жавної цільової соціальної програми розвитку фізичної

культури і спорту на 2012—2016 р, схвалена розпоряд+

женням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011

№ 828+р, Державна цільова соціальна програма розвит+

ку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури

у 2011—2022 роках, затверджена Постановою КМУ від

29.06.2011 р., Національна доктрина розвитку фізичної

культури і спорту, затверджена Указом Президента Ук+

раїни від 28 вересня 2004 р. за № 1148/2004 та низка

підзаконних нормативно+правових актів, прийнятих Ка+

бінетом Міністрів України, Президентом України, Вер+

ховною Радою України, окремими міністерствами тощо.

Аналізуючи систему національного законодавства в га+

лузі професійного спорту, слід констатувати, що нині

вона є досить громіздкою, розгалуженою та недостат+

ньо ефективною.

На рівні національного законодавства термін

"спорт" визначено у Законі "Про фізичну культуру і

спорт". Відповідно до ст. 1 вказаного Закону спорт є

органічною частиною фізичної культури, особливою

сферою виявлення та уніфікованого порівняння досяг+

нень людей у певних видах фізичних вправ, технічної,

інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної

діяльності. Завданням фізичної культури і спорту є по+

стійне підвищення рівня здоров'я, фізичного та духов+

ного розвитку населення, сприяння економічному і соці+

альному прогресу суспільства, а також утвердження

міжнародного авторитету України у світовому співто+

варистві. В Національній доктрині розвитку фізичної

культури і спорту зазначається, що спорт сприяє досяг+

ненню фізичної та духовної досконалості людини, ви+

явленню резервних можливостей організму, формуван+

ня патріотичних почуттів у громадян та позитивного

міжнародного іміджу держави.

"Професійний спорт сьогодні — це платна спортив+

на послуга, яка передбачає економічну та соціально+

політичну ефективність для суб'єктів і високу інформа+

ційно+розважальну цінність спортивно+видовищних за+

ходів для глядачів" [4]. Тобто для професійного спорту

на відміну від масового спорту, що має тільки некомер+

ційну складову (соціальні цілі), характерна наявність ще

й комерційної складової (досягнення економічного

ефекту). Що стосується встановлення меж між спортом

вищих досягнень і спортом професійним, то їх в даний

час не існує через комерціалізацію першого [4]. При

розробці державно+правових регуляторів подвійна при+

рода професійного спорту законодавцем не враховуєть+

ся.

Однією з найбільш гострих проблем спорту вищих

досягнень з року в рік також залишається проблема

недостатніх обсягів і неритмічність фінансування. Бю+

джети всіх рівнів лише на 30 % задовольняють потреби

у проведенні обгрунтованої кількості навчально+трену+

вальних зборів і спортивних змагань. Розмір харчуван+

ня учнів шкіл вищої спортивної майстерності через

фінансові проблеми лише на чверть відповідає установ+

леним нормам. Необхідно зазначити, що під час підго+

товки до Олімпіади матеріальне забезпечення українсь+

ких атлетів склало 100 %, підготовку до Олімпіади+2012

було профінансовано в повному обсязі. Загалом у 2012

р. на розвиток Олімпійського руху із загального фонду

Державного бюджету України виділено 1 млрд 152 млн

грн. У 2011 р. для 22 видів спорту було придбано

спортивне обладнання та інвентар, необхідний для за+

безпечення підготовки й участі збірних команд України

з олімпійських видів спорту в міжнародних змаганнях

вартістю 20 мільйонів гривень. У 2012 р. видатки на

придбання спортивного обладнання та інвентарю вже

склали 17 млн грн. Також Держмолодьспортом (те+

перішнім Міністерством молоді та спорту) за погоджен+

ням з Національним олімпійським комітетом України

було затверджено перелік спеціальної змагальної фор+

ми вартістю 1,5 млн грн. та перелік спеціального спор+

тивного інвентарю орієнтовною вартістю 530,6 тис. грн.

для забезпечення участі національної збірної команди

України в ХХХ літніх Олімпійських іграх [5].

Держава зробила все можливе, щоб українські

спортсмени належно підготувалися до Олімпіади в Лон+

доні та гідно вирішили питання фінансування щодо Ол+

імпіади в Ріо+де+Жанейро.

Але в державі є ще одна проблема — це відтік спорт+

сменів вищої кваліфікації за кордон. З метою запобі+

гання їх відтоку необхідно переглянути підходи до сис+

теми їх заохочення, що виправдано з огляду на те, що

існуюча і постійно зростаюча конкуренція в боротьбі за

перемогу на змаганнях вищого рівня, політичне значен+

ня таких перемог для нашої країни та досягнення їх на

межі людських можливостей вимагають від спортсменів

і тренерів кропіткої роботи з великими обсягами наван+

тажень протягом багатьох років. Тому мотивації і

відповідні заохочення стимулюватимуть їх на самовідда+

ну працю для досягнення високих спортивних резуль+

татів, частково компенсує їм відмову від життєвих роз+

ваг, відпочинку, сім'ї та інших витрат під час багаторіч+

них тренувальних навантажень і участі в змаганнях. Це

також сприятиме залишенню кращих спортсменів і тре+

нерів в Україні, активізує роботу щодо пошуку нових

спортивних талантів [4]. Однією з основних тенденцій,

що визначає на сучасному етапі розвиток спорту вищих

досягнень, є його професіоналізація. У галузі спорту

з'явилась і велика кількість фахівців вузької спеціалі+

зації — тренерів, спортивних лікарів, учених, масажистів

та інших, для яких спорт став сферою їх професійної

діяльності. Професіоналізація поступово охопила і влас+

не спортивну діяльність: підготовка кваліфікованих

спортсменів та їхня участь у змаганнях фінансуються по+

різному (стипендії, зарплати, компенсації, виплати за

рекламу й участь у стартах, премії тощо), і цей процес

бурхливо розвивається.

Дані приклади наочно демонструють те, що роль

держави в системі держаного регулювання суспільних

відносин у сфері професійного спорту, а також межі

державного регулювання не ясні. Ця проблема власти+

ва не тільки Україні.

Так, у Франції, як і в Україні, держане регулювання

професійного спорту здійснюється одночасно незалеж+

ними спортивними федераціями (спортивними лігами) і

державою. Проте у Франції відносини у сфері профес+

ійного спорту регулюються значно більшим обсягом

спеціальних державно+правових норм. Державному

регулюванню підлягають такі питання: закріплення
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структури управління професійним спортом як на націо+

нальному, так і на місцевому рівні; законодавче регу+

лювання податкової сфери, праці та соціального забез+

печення; регулювання системи державних субсидій; ви+

значення умов і порядку передачі аудіовізуальних прав

на показ спортивних заходів; регулювання агентської

діяльності тощо. Основний масив правових норм, що

регулюють відносини у сфері спорту, міститься в Спор+

тивному кодексі Франції та Законі від 15 грудня 2004 N

2004+1366 "Про різні положення, що відносяться до

професійного спорту", прийнятому з метою поліпшен+

ня економічної конкурентоспроможності французьких

професійних клубів на європейській арені і утримання в

них талановитих спортсменів [3].

Різна і ступінь державного регулювання суспільних

відносин у сфері спорту.

Так, в українському законодавстві відсутні спеціальні

норми, що регламентують порядок надання субсидій

спортивним організаціям, тому застосовується загальний

порядок, закріплений в Бюджетному кодексі. Французь+

ке законодавство, у свою чергу, передбачає спеціальне

регулювання порядку надання субсидії спортивним

організаціям. Так, Спортивний кодекс Франції визначає,

що, по+перше, кошти субсидії витрачаються на цілі, що

представляють суспільний інтерес (стаття Р. 113+2.), по+

друге, обсяг субсидії, що надається в одному спортив+

ному сезоні, обмежений 2,3 млн євро (ст. L. 113+2).

Незважаючи на досить значний досвід і великий

обсяг державно+правових регуляторів у сфері профе+

сійного спорту, у Франції також відсутня чітка межа між

державним регулюванням і саморегулюванням. З при+

воду спортивних відносин між державними органами та

спортивними федераціями виникає велика кількість су+

дових позовів. Більше того, Міністерство спорту Франції

вказує, що поняття професійного спорту насправді

охоплює явища, яким не завжди легко дати дефініцію,

зрозуміти зміст і визначити їх межі. Тому законодавство

Франції не містить легального визначення професійно+

го спорту. Крім того, у французькій літературі вислов+

люється думка про необхідність лібералізації регулю+

вання у сфері професійного спорту шляхом зниження

державного регулювання, збільшення ролі регламент+

них норм спортивних федерацій при збереженні авто+

номності останніх [3].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, модель державного регулювання суспільних

відносин, що склалася в сфері професійного спорту в

Україні, передбачає наявність двох суб'єктів: спортив+

них організацій і держави. Перші продовжують відігра+

вати значну роль в регулюванні відносин у професійно+

му спорті, але спостерігається і зростання державного

втручання. Існуючий на даний момент досвід держав+

ного регулювання професійного спорту не можна на+

звати вдалим. У зв'язку з цим слід вирішити наступні

проблеми: 1) знайти оптимальне поєднання саморегу+

лювання і державного регулювання у сфері професій+

ного спорту; 2) встановити межі державного регулюван+

ня суспільних відносин у сфері професійного спорту.

Вирішення означених проблем не може бути одно+

значним і односкладовим: з одного боку, необхідно не

допустити надмірного втручання держави в справи

спортивних організацій, що небезпечно і здатне зруй+

нувати систему державного регулювання, створену

спортивними організаціями. З цього приводу слід пого+

дитися з Ф. фон Хайєк, який зазначає, що "схильність

сучасних урядів ставити під контроль всі спільні інтере+

си загрожує руйнуванням духу справжньої громадянсь+

кості; і в результаті все більше число людей відверта+

ються від суспільного життя" [4]. З іншого боку, про+

блеми забезпечення громадського порядку, підкупу

учасників спортивних заходів, застосування допінгу і

корупцію в спорті неможливо вирішити без допомоги

держави. Відповідно, держава повинна зрозуміти свою

роль і чіткіше визначити межі своєї участі в правовому

регулюванні суспільних відносин у сфері професійного

спорту. Таке розуміння не тільки дозволить уникнути

зайвої бюрократизації професійного спорту, а й сприя+

тиме використанню ефективних можливостей держави

для результативного регулювання суспільних відносин

у сфері професійного спорту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність інтеграційних процесів регіонів безпосе+

редньо залежить від скоординованої взаємодії ре+

гіональних ринкових структур та розвитку інтеграційних

зв'язків на різних рівнях економічної системи. Поряд з цим,
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Суспільні, економічні, політичні реалії сьогодення вибудовують нові пріоритети розвитку
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можна визначити як період міжрегіональної дезінтеграції,

коли українська економіка перестала функціонувати як

єдина система, де внутрішній попит та пропозиція зорієн+

товані один на одного. Ситуація, коли зовнішньоекономічні

зв'язки регіонів починають превалювати над внутрішніми,

свідчить про втрату національною економікою основної си+
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стемної властивості, а її елементи — компанії та цілі регіо+

нальні економічні системи — в більшій мірі працюють на

розвиток економічних систем інших країн, а не своєї влас+

ної. В зв'язку з цим, особливої актуальності набувають на+

укові дослідження процесів міжрегіональної інтеграції та

формуванню засад державної політики у сфері посилення

внутрішньої інтегрованості регіональних систем, здатних

працювати в умовах глобалізації економіки [4].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти проблеми, яку ми досліджуємо, ви+

світлено у працях вітчизняних та закордонних науковців і

практиків, зокрема У. Баумолем, Е. Бенуа, Д. Бліндером,

Е. Доланом, Д. Дорнбушем, А. Лешем, Д. Ліндсеєм, С. Міл+

лером, Ж. Моне, Д. Рікардо, А. Смітом, Ф. Снікарсом,

Р. Шуманом, О. Алимова, П. Бєленького, Н. Бондарчук,

М. Бутка, О. Бутник, О. Васильєвої, М. Долішнього,

О. Єрошкіної, Я. Жовнірчика, О. Іваницької, Т. Івано+

вої, О. Іванченко, В. Керецмана, М. Корецького, Ю. Ко+

ротича, О. Крайника, М. Латиніна, О. Топчієва, М. Хве+

сика, та ін.

Однак методика оцінки інтеграційного потенціалу регі+

онів як основи їх стійкого розвитку в умовах глобалізації

економіки висвітлений недостатньо і потребує поглиблено+

го опрацювання на теоретичному та методологічному рівнях.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення методики оцінки інтеграц+

ійного потенціалу регіонів як основи їх стійкого розвитку

в умовах глобалізації економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Складність, багатоплановість та недостатня дослід+

женість процесів міжрегіональної інтеграції зумовлює не+

обхідність розробки нових методичних підходів до їх оц+

інки. Традиційні методи, які використовуються для анал+

ізу участі регіону у міжнародному та міжрегіональному

поділі праці, є мало придатними для виявлення тенденцій

міжрегіональних взаємодій в умовах постіндустріально+

го суспільства. Проблема у тому, що, по+перше, інфор+

маційні та фінансові потоки часто мають "віртуальний"

характер і відстежити їх за допомогою традиційних мон+

іторингових методів практично неможливо; по+друге,

значна питома вага міжрегіональних потоків знаходить+

ся у тіні; по+третє, офіційна українська статистика навіть

не відстежує міжрегіональні товарні потоки. Парадоксаль+

ним, на нашу думку, є те, що відкриваючи статистичний

щорічник України чи будь+якої її області, ми можемо от+

римати вичерпну інформацію про їх торговельні, фінан+

сові, інвестиційні, міграційні зв'язки з будь+якою країною

світу, однак відсутня інформація про ці ж зв'язки між об+

ластями України. Зважаючи на вищезазначене, вважає+

мо за доцільне провести докладний аналіз міжрегіональ+

них економічних та соціальних взаємодій в контексті виз+

начення бар'єрів міжрегіональної інтеграції в Україні.

Проаналізуємо міжрегіональні торговельно+еко+

номічні зв'язки. Ознакою посилення дезінтеграції украї+

нського товарного ринку до 2013 року було швидше пад+

іння міжрегіонального обміну продукцією у порівнянні з

падінням обсягів виробництва. Частка міжрегіонального

обороту у ВВП України складала в 1990 році 29,2%. В
2004—2005 роках вона знизилась до близько 17%. На+

ступні дослідження, проведені у 2013 році, засвідчили
зростання частки міжрегіонального товарообороту у ВВП

України. За наближеними оцінками вони склали 23—
25%. Однак даний показник залишається значно нижчим,

ніж частка міждержавного товарообігу між членами ЄС.

Зокрема, в ЄС частка поставок між країнами+членами в

2013 році сягнула 62% експорту та 61% імпорту [4]. Таке

співвідношення темпів виробництва та міжрегіонального

торговельного обміну є властивим для стадії економічної

рецесії, коли стискається ємність ринку. Поряд із скоро+

ченням виробництва та загальної ємності товарного рин+

ку швидке падіння міжрегіонального обміну спричинене

значними змінами вартісних співвідношень продукції, що

обмінюється, і втратою конкурентоспроможності багать+

ох виробництв на внутрішньому ринку.

Однак не можна будь+яке скорочення міжрегіональ+

ного обміну вважати негативною тенденцією. Перехід до

ринкових відносин дозволив ліквідувати значну кількість

нераціональних та штучних зв'язків (для прикладу, коо+

перовані поставки між підприємствами одного відомства,

які віддалені одне від одного на тисячі кілометрів), змен+

шити залежність споживачів від підприємств+моно+

полістів, надав можливість регіонам розгорнути власну

зовнішньоекономічну діяльність, що дозволило прикор+

донним (периферійним) регіонам працювати на ринках

сусідніх країн. Головним позитивним результатом стало

те, що почав діяти такий інтеграційний фактор, як заці+

кавленість товаровиробників у подоланні регіональних

обмежень попиту та розширенні ринку збуту продукції.

Ця зацікавленість обов'язково повинна бути підтримана

регіональними органами влади, оскільки розширення

виробництва та збуту збільшує доходи бюджету і насе+

лення, а також знижує рівень безробіття в регіоні.

Іншою стороною оцінки рівня інтегрованості украї+

нських регіонів є просторовий розподіл даних процесів,

тобто визначення, наскільки тісними є торговельні взає+

мозв'язки кожного регіону зокрема з іншими регіонами

України. Однією з ключових проблем, які не дозволяють

чітко визначити рівень інтегрованості українських регі+

онів, як уже зазначалось вище, є брак статистичної інфор+

мації щодо обсягів потоків товарів та послуг між ними.

Тому для визначення рівня участі українських регіонів у

внутрішній торгівлі країни доцільно використовувати ме+

тодичний підхід, який грунтується на порівнянні обсягів

валового регіонального продукту, обсягів зовнішньої

торгівлі та споживання окремих регіонів [1].

Згідно з визначенням, валовий регіональний продукт

(ВРП) — це показник, який визначається як різниця між

сумою випусків і сумою проміжного споживання в регі+

оні, а основними напрямками використання вироблено+

го ВРП є споживання, обмін з іншими регіонами (внутрі+

шніми чи зовнішніми) та заощадження. Отже, віднявши

від ВРП сальдо зовнішньої торгівлі регіону товарами та

послугами, ми отримаємо залишок ВРП, який (за умови

відсутності внутрішнього міжрегіонального обміну) буде

складати кінцеве споживання в регіоні [2]:

GRP+ (E
p
 +I

p
) — (E

s
 +I

s
) = RegCons, if Trade

dom
= 0    (1),

де GRP — ВРП,

(E
p
 +I

p
) — сальдо зовнішньої торгівлі регіону товарами,

(E
s
 +I

s
) — сальдо зовнішньої торгівлі регіону послугами,

RegCons — внутрішньорегіональне споживання,

Trade
dom

 — внутрідержавна міжрегіональна торгівля.

Однак, якщо обсяги внутрідержавної міжрегіональної

торгівлі будуть більші за нуль, то їх можна визначити як:

(GRP+ (E
p
 +I

p
) — (E

s
 + I

s
)) — RegCons = Trade

dom
   (2),

За аналогією із зовнішньою торгівлею, показник із

додатним значенням говоритиме про переважання виве+
зення товарів з регіону у межах держави, а від'ємний —

про більший ввіз товарів із інших регіонів країни. Запропо+

нований методичний підхід не дозволяє отримати точні

дані щодо обсягів внутрідержавної міжрегіональної
торгівлі, але може відобразити напрямки внутрідержав+

них товаропотоків та диференціацію регіонів за даним

показником.
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Лідерами за обсягами внутрішньодержавного торго+

вельного обороту виявились Дніпропетровська та Донець+

ка області. Трохи відстають від лідерів Луганська та Пол+

тавська області. Натомість значно нижчим значенням да+

ного показника характеризуються області західного при+

кордоння — Волинська, Львівська та Тернопільська, а та+

кож Хмельницька та Харківська області.

Київ та Донецька область виділяються на фоні решти

регіонів. Для м.Києва характерне найвище значення ВРП,

що зумовлено його статусом столиці та реєстрацією тут

центральних офісів багатьох крупних компаній. Натомість

Донецька область — регіон із найвищим обсягом внутрі+

державних торговельних зв'язків, причому як в цілому по

регіону, так і в розрахунку на одну особу [1]. Це можна

пояснити, з одного боку, високими обсягами ВРП, а з

іншого — недиверсифікованістю власної виробничої сфе+

ри, що зумовлює як збільшення вивозу регіону в межах

країни, так і ввезення споживчих товарів. Таким чином,

даним регіонам притаманні особливі чинники розвитку

внутрішньодержавної міжрегіональної торгівлі.

На сьогоднішній день не до кінця вивченим залишаєть+

ся вплив процесів приватизації на динаміку міжрегіональ+

них зв'язків. Після розпаду СРСР в результаті невизначе+

ного становища, в якому знаходились більшість керівників

підприємств, що приватизовувались, суттєво знизилась

дисципліна виконання договірних зобов'язань та посили+

лось бажання керівного корпусу вивести частину майна з

фондів підприємств до їх приватизації. На нашу думку, це

завдало коопераційним зв'язкам між підприємствами, а в

результаті і міжрегіональним зв'язкам, подвійного удару

у вигляді скорочення масштабів поставок при одночас+

ному підвищенні ризиків неплатежів через погіршення

фінансового становища підприємств.

Поряд з цим, саме приватизація дала поштовх для

формування в Україні крупного бізнесу, а далі і фінансо+

во+промислових груп (ФПГ). Інтеграція українського при+

ватного капіталу здійснюється під впливом різних фак+

торів, у результаті чого набуває різних форм. Можна виз+

начити три головних напрямки збільшення потужності

існуючих бізнес+груп: розвиток інтеграції за рахунок вста+

новлення нових меж контролю по вертикалі; горизонталь+

на інтеграція, за рахунок чого досягається концентрація

капіталу і збільшується його конкурентоспроможність на

конкретному товарному ринку; а також поширення прак+

тики створення стратегічних альянсів для здійснення

спільних дій [3].

Аналіз територіального поширення діяльності інтег+

рованих бізнес+груп дозволяє говорити про те, що круп+

ний бізнес та крупний капітал в Україні виконують роль

інтегратора економічного простору держави. Значення

даного фактора посилюється в умовах самоусунення дер+

жави від регулювання процесів міжрегіональної інтеграції

в державі.

Бурхливий, але хаотичний розвиток в Україні фінан+

сового ринку мало сприяв міжрегіональній інтеграції.

Окрім цього, домінуюча тенденція концентрації фінансо+

вого капіталу в Києві та ще кількох фінансових центрах

України посилила деформацію економічного простору

держави.
Згідно з інформацією Національного банку України,

близько 60% існуючих в Україні комерційних банків (105
із 180 діючих на 1.01.2014 року) зосереджені саме у м.

Києві, при цьому решта Київської області залишилась без
банку — юридичної особи. Окрім Києва, в Україні виді+

ляються ще такі фінансові центри, як Дніпропетровська,

Донецька, Одеська та Харківська області. А в 11 українсь+

ких областях функціонують лише філії комерційних банків

та не зареєстровано жодного банку як юридичної особи.

Концентрація банківських ресурсів у м. Києві пов'я+

зана із сприятливою кон'юнктурою столичного ринку для

банків, зосередженістю у фінансовому центрі основної

грошової маси — бюджетних коштів, нагромадженістю

підприємств, заощаджень населення не лише київського,

а й загальнодержавного походження. Регіональний роз+

поділ банків та їх філій, а також капіталу має об'єктивну

основу: прямо пропорційно залежить від рівня економіч+

ного розвитку регіону, концентрації виробництва і доходів

у регіонах. Однією із сучасних тенденцій регіонального

розміщення банківських установ є активна експансія ве+

ликих комерційних банків за межі регіону шляхом

відкриття великої кількості філій по усій території краї+

ни. Це частково нівелює територіальну нерівномірність

розміщення банківської мережі. Традиційна форма бан+

ківської експансії шляхом відкриття філіальної мережі в

останні роки доповнюється активізацією створення

дочірніх банків, через які банківські групи закріплюють

свій фінансовий вплив у регіонах. Це, в свою чергу, при+

зводить до витіснення і поглинання регіональних банків

головними конторами, дочірніми банками і філіями більш

потужних банків немісцевого походження.

Звичайно, недосконалість грошово+фінансової си+

стеми держави є суттєвим фактором дезінтеграції Ук+

раїни, однак процес поширення в регіонах впливу вели+

ких столичних банківських установ не є однозначно нега+

тивним фактором. З позиції можливості фінансування

великих міжрегіональних проектів, забезпечення досту+

пу до значних фінансових ресурсів підприємств регіону,

консолідації фінансового капіталу, великі банки можна

вважати також внутрідержавними інтеграторами. Окрім

цього, саме філії і дочірні структури столичних банків

представляють нові види банківських послуг, приклади

кращого менеджменту, впровадження нових технологій

та операцій, вексельні та лізингові програми, вони є більш

активними та незалежними в проведенні своєї політики,

на відміну від малопотужних регіональних банків.

Новою важливою тенденцією, що мала місце в роки

реформ, стало співробітництво елементів ринкової інфра+

структури: створені в столиці та регіонах України валютні,

фондові та товарні біржі, комерційні банки, страхові

організації, іпотечні та клірингові центри, ФПГ тощо шу+

кали нові форми співпраці із своїми партнерами та клієнта+

ми. Саме розширення діяльності цих структур сприяло б

інтенсифікації міжрегіональних економічних потоків.

Процес цієї взаємодії на першому етапі реформ мав у

більшості випадків стихійний та нерегульований характер,

а його результати були малоефективними [4].

Ще одним чинником, який має негативний вплив на

процеси внутрішньодержавної інтеграції України, є зни+

ження міграційної активності її громадян, що найбільш
яскраво проявляється в скороченні пасажирських пере+

везень між регіонами віддаленими один від одного. Го+

ловними причинами цього можна назвати падіння реаль+

них доходів у значної частини населення держави, а та+

кож зростання транспортних тарифів (у порівнянні з 1990

роком) [4].

У 2013 році пасажирооборот транспорту загального

користування зменшився в 2,09 раза в порівнянні з 1990

роком. Ситуація на повітряному транспорті взагалі вра+

жаюча: в 2013 році його послугами скористалось лише

13% пасажирів від кількості пасажирів 1990 року. Поряд

із загальним скороченням пасажирообороту проходить

зміна його просторової структури: збільшується частка

міського та приміського сполучення і суттєво скорочуєть+

ся частка міжміського сполучення, що можна вважати

ознакою дезінтеграції регіональних соціумів. Така ситуа+

ція може бути пояснена так. Регіони України, за кількома
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винятками, моноцентричні. В них наявні домінуючі адмі+

ністративні, промислові, транспортні, культурні центри.

Тому більшість регіонів поляризовані (центр — перифе+

рія), а структура транспортної мережі та особливо реаль+

них зв'язків є центробіжною та моноспрямованою. Ос+

новні зв'язки та поїздки громадян замикаються в межах

регіонів.

Оцінюючи в цілому міжрегіональні соціально+еко+

номічні зв'язки в Україні можна зробити такий висновок:

хоча дезінтеграція соціально+економічного простору Ук+

раїни є незаперечним фактом, сьогодні слід констатува+

ти поліпшення ситуації практично за усіма розглянутими

показниками. Переломним можна вважати 2000 рік. Про+

ведений аналіз дозволяє стверджувати, що Україна пе+

ребуває на третьому етапі еволюційної спіралі міжрегіо+

нальної інтеграції, а всі позитивні тенденції говорять про

наявність передумов та чинників посилення інтегрованості

внутрідержавного економічного простору. Однак їх прак+

тична реалізація можлива лише за умови активного вклю+

чення держави у процеси міжрегіональної інтеграції. Ак+

тивна участь держави у регулюванні міжрегіональних

зв'язків з метою посилення інтегрованості внутрішнього

соціально+економічного простору країни передбачає роз+

робку концептуальних засад державної політики міжрег+

іональної інтеграції. Адже такий складний процес, як

інтеграційні взаємодії регіональних економічних систем

у розширеному просторі, не може бути стійким та ефек+

тивним унаслідок стихійної адаптації та ринкового само+

регулювання, а тому потребує розробки адекватних ме+

ханізмів упорядкування нових форм відносин, що скла+

даються між регіонами, узгодження інтересів та стратег+

ічного управління внутрішньодержавною взаємодією ре+

гіонів. Зазначене вище доводить необхідність формуван+

ня та реалізації державної політики міжрегіональної інтег+

рації, спрямованої на формування єдиного соціально+еко+

номічного простору та усунення перешкод, які виникають

на шляху міжрегіональних потоків, стимулювання їх мо+

більності. На нашу думку, інтеграційна політика повинна

реалізовуватись у контексті державної стратегії просто+

рового розвитку та державної стратегії регіонального

розвитку України.

Останнім часом все частіше з вуст політиків та чинов+

ників найвищого рангу звучать заяви про важливість на+

лагодження міжрегіональних зв'язків, внутрішньодержав+

ної економічної інтегрованості країни, формування силь+

ного внутрішнього ринку. Більше того, в Концепції дер+

жавної регіональної політики, яка розроблена Міністер+

ством регіонального розвитку та будівництва України, сти+

мулювання міжрегіональної інтеграції визначено одним

із чотирьох пріоритетних напрямів державної регіональ+

ної політики в Україні. Це дозволяє зробити висновок,

що нарешті в Україні з'явилось розуміння важливості ок+

ресленої проблеми. Однак сучасна неузгодженість та не+

скоординованість різних гілок системи державного управ+

ління просторовим та регіональним розвитком, від+

сутність спільного бачення цілей та можливих заходів

їх досягнення не вселяють сподівань на реалізацію ре+

альних та чітких заходів політики міжрегіональної інтег+

рації.

Іншим важливим аспектом даної проблеми є від+
сутність в Україні державної стратегії просторового роз+

витку. Звичайно, частково її функції виконує розроблена
Генеральна схема планування території України, роз+

роблена у 2000 році та затверджена Законом України
"Про генеральну схему планування території України" від

7 лютого 2002 року №3059+ІІІ . Однак в ній недостатня
увага приділена таким важливим просторовим соціально+

економічним процесам, як оптимальний розподіл еконо+

мічної діяльності у просторі та міграція. Саме вони по+

винні лягти в основу розробки заходів реалізації регіо+

нальної та інтеграційної політики. Також поза увагою уря+

ду на сьогоднішній день залишаються проблеми внутріш+

ньодержавної міграції, внаслідок чого держава зали+

шається осторонь регулювання напрямків міграційних

потоків населення. Проблема ускладнюється і значними

обсягами зовнішньої міграції економічно активного на+

селення, що також негативно впливає на інтеграційний

потенціал регіональних економічних систем. Таким чином,

Україні необхідна Концепція державної політики міжре+

гіональної інтеграції із чітко виписаними цілями, завдан+

нями, принципами та заходами. Лише тоді з'явиться пред+

мет для переговорів між представниками приватного ка+

піталу, уряду та регіональних органів влади щодо вирі+

шення складних міжрегіональних проблем, які вимагають

консолідації зусиль зазначених сторін. Державна політи+

ка міжрегіональної інтеграції — це сукупність стратегіч+

них цілей, заходів, механізмів, інструментів та взаємоуз+

годжених дій органів державної влади національного та

регіонального рівня, а також місцевого самоврядування

щодо забезпечення розвитку держави на засадах соціаль+

но+економічної міжрегіональної інтегрованості, форму+

вання єдиного економічного простору в країні, стимулю+

вання інтеграційних взаємодій між регіональними еконо+

мічними системами та їх економічними агентами. Цільо+

вими орієнтирами, на досягнення яких спрямована Кон+

цепція державної політики міжрегіональної інтеграції,

визначено єдність економічного простору держави та кон+

курентоспроможність країни, регіонів, бізнесу.

Засадничою передумовою ефективності реалізації

цілей державної політики міжрегіональної інтеграції є її

позиціонування як політики узгодження інтересів, а її іде+

ологія базується на засадах субсидіарності, партнерства,

співфінансування та ефекту синергії. Звичайно, в умовах

ринку для держави можлива лише одна форма впливу на

процеси міжрегіональної інтеграції, які повинні базува+

тись виключно на добровільних засадах та економічному

ефекті, — це узгодження інтересів державного центру,

регіональних органів влади та представників бізнесу. Це

вимагає зміни форм та методів регулювання як на націо+

нальному, так і на регіональному рівнях — відмова від

владних відносин, побудованих виключно по вертикалі,

та перехід до горизонтальних мережевих відносин [4].

Політика, побудована на засадах субсидіарності та

партнерства, вже більше 30 років успішно реалізується в

межах такої потужної інтеграційної системи, як Євро+

пейський Союз. Замість владного перерозподілу благ та

регулювання зверху роль держави полягає у "посеред+

ництві та активізації дій інших", коли безпосередньо зац+

ікавлені сторони (актори) зводяться разом, а "спрямо+

ваність на досягнення суспільних цілей ставиться на один

рівень із приватними інтересами" [1]. Таким чином, нала+

годження мереж взаємодії стає принциповим завданням

держави.

Центральна ідея державної політики міжрегіональної

інтеграції обумовлена природою, передумовами, цілями

даного процесу та володіє синтетичним характером. Вона

визначена шляхом виділення таких функціональних зав+

дань та інструментів їх виконання:

а) завдання підготовки інтеграційних взаємодій — йому
відповідають інструменти зниження міжрегіональної соці+
ально+економічної асиметрії, подолання міжрегіональних
бар'єрів, які склались на попередніх етапах розвитку;

в) завдання запуску процесу інтеграційних взаємодій
— йому адекватні інструменти організації підтримки та
активізації елементів наявного у регіональних економіч+

них системах потенціалу інтеграційних взаємодій;
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с) завдання розвитку процесу міжрегіональної со+

ціально+економічної інтеграції — для його виконання не+

обхідні інструменти інвестування частини отриманого си+

нергетичного ефекту з метою розширеного відтворення

потенціалу інтеграційних взаємодій у міжрегіональній еко+

номічній системі.

Реалізація окреслених завдань сприятиме формуван+

ню міжрегіональних економічних систем. Саме такі інтег+

раційні утворення спроможні стати конкуренто+

спроможними гравцями на внутрішньому та на зовнішнь+

ому ринках. Вони можуть набувати різноманітних орган+

ізаційних форм — співробітництво в рамках угоди, міжре+

гіональний кластер, міжрегіональна асоціація, макроре+

гіон [1]. Формування міжрегіональної економічної сис+

теми розглядається нами як базис для закріплення про+

міжної ланки державного управління — макрорегіону.

Концепція державної політики міжрегіональної інтег+

рації включає сукупність взаємопов'язаних принципів, на+

ведених нижче.

Інтеграційні взаємодії регіонів у межах міжрегіональ+

них економічних систем повинні отримати інституційне за+

безпечення, тобто легітимізацію на рівні законодавчих та

виконавчих органів влади в Україні.

Прерогативою держави щодо формування міжре+

гіональних економічних систем є розробка нормативно+

правового забезпечення їх створення та діяльності, а та+

кож забезпечення цільової державної підтримки як на

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Роль регіональних органів влади є високою на ета+

пах формування міжрегіональних економічних систем,

зокрема, при оцінці зовнішньоекономічних можливостей

регіону; у виборі найбільш перспективних кластерів; у мо+

білізації ресурсів та сприянні участі суб'єктів під+

приємницької діяльності в міжрегіональних (загальнона+

ціональних) проектах. Надалі, як засвідчує світова прак+

тика, роль регіональної влади зменшується і полягає у

підтримці їх функціонування.

Будь+які форми міжрегіональних інтеграційних взає+

модій базуються на основі узгодження інтересів сторін, в

процесі якого реалізуються можливості комбінування та

переплетення елементів регіональних систем з метою от+

римання синергетичного ефекту.

Функції та структура механізмів інтеграції регіональ+

них економічних систем обумовлені взаємодією відпові+

дних інститутів влади, власності та некомерційних су+

спільних організацій.

Вертикальна складова механізму функціонування

міжрегіональної економічної системи представлена струк+

турними елементами регіональної та державної гілок вико+

навчої та законодавчої влади та похідних від неї відносин

регулювання та управління. Їх сукупність формує держав+

ний "центр відповідальності" міжрегіональних інтеграційних

взаємодій. Вказаний "центр відповідальності" вбудований у

вертикаль державної влади, в якій виділено якісно новий

рівень — мезорівень. Так відбувається горизонтальне роз+

галуження владних структур . Засадничою проблемою фор+

мування вертикальної компоненти механізму міжрегіональ+

них взаємодій в межах міжрегіональних економічних сис+

тем є необхідність чіткого позиціонування якісно нового

рівня організації влади із чітко відмежованими функціями

та повноваженнями від державного центру та регіональних

органів влади. Горизонтальна складова механізму представ+

лена відносинами власності, тобто діяльністю регіональних

бізнес+товариств, професійних асоціацій, об'єднань учас+
ників ринку, які формують "поле узгодження" соціально+еко+

номічних інтересів суб'єктів міжрегіональної системи [1].
Місія інституту некомерційних суспільних організацій

у механізмі інтеграційних взаємодій полягає у забезпе+

ченні його дебюрократизації та необхідної соціально+еко+

номічної ефективності, а також у підтримці соціальної

ініціативи у міжрегіональному економічному просторі.

Характер інституційного середовища функціонування

міжрегіональної економічної системи зумовлює співу+

часть інститутів влади та бізнесу у регулюванні досліджу+

ваних процесів, а також розподіл соціальної відповідаль+

ності.

Основним результатом реалізації механізму інтегра+

ційних взаємодій в межах міжрегіональної економічної

системи виступає системна якість соціально+економічних

відносин у міжрегіональному економічному просторі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, реальна внутрідержавна міжрегіональна інтег+

рація може бути забезпечена лише за умови посилення

регулюючої ролі держави на національному рівні. Саме

державні інститути повинні формувати інтеграційні меха+

нізми, які б забезпечили інтенсифікацію інтеграційних

процесів на мезо+ та мікрорівнях. Поряд з цим, ознакою

сучасних міжрегіональних інтеграційних тенденцій повин+

на стати насамперед економічна зацікавленість регіонів

у співпраці, оскільки саме економічна вигода становить

основу формування господарських зв'язків.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретичний аналіз зарубіжних наукових праць

Й. Шумпетера, Р. Лукаса, Р. Харрода, Д. Кларка та ук+

раїнських вчених Т. Гончарової, І. Грицяка, В. Князєва,

Ю. Ковбасюка, В. Лугового, І. Розпутенка, О. Романю+

ка, С. Серьогіна, Г. Ситника, В. Семиноженка, О. Чало+

го та ін. засвідчив, що інноваційний розвиток вітчизня+

ної економіки не можливий без державної підтримки

інноваційної діяльності. Досвід країн Європейського

Союзу доводить наявність прямої залежності між рівнем

добробуту нації та інноваційністю економіки. Адже, за

економічними показниками, близько 80% приросту ВВП

економічно розвинених країн ЄС здійснюється за до+

помогою інноваційної сфери.

Наголошуючи на ключовій ролі розвитку іннова+

ційної політики для економіки країни, А. Галчинський,

В. Геєць зазначали, що …"найбільш привабливою і пер+

спективною моделлю розвитку для України є ставка на

політичну, економічну, гуманітарну і наукову інновацію

як ключові імперативи глобальних перетворень, реформ

нової генерації. І саме інновація, яка реалізується на

рівні кожного окремого громадянина у перетворюючо+

му ставленні до життя, до власної ролі у суспільстві, у

прагненні вдосконалення себе, міжособистісних сто+

сунків, власної професійної діяльності, актуалізується

згодом у загальнодержавному напрямку" [8].

На основі проведеного аналізу щодо розвитку інно+

ваційної сфери у країнах+членах ЄС визначено, що

ефективне регулювання інноваційної діяльності держав+

ними органами влади дає змогу підвищити результа+
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тивність впровадження нововведень та покращити ефек+

тивність інноваційних процесів, що є основою сталого

розвитку економіки країни.

Пріоритетами розвитку економіки на інноваційній

основі є провадження освітньої, наукової та науково+

технічної діяльності, здійснення заходів для концент+

рації інвестиційних ресурсів на реалізацію інвестицій+

них та інноваційних проектів. Бюджетне фінансування

залишається одним із головних фінансових інструментів

науково+технічної та інноваційної політики економічно

розвинутих країн, основною формою прямої держав+

ної підтримки інноваційного розвитку.

Фінансування інноваційної діяльності здійснюється

завдяки розвиненій системі державних інститутів, фінан+

сових інститутів банківського і небанківського секторів:

спеціалізованих банків і небанківських фінансово+кре+

дитних установ, інноваційних, інвестиційних і венчурних

фондів. І проведення такої політики можливе за умов

залучення коштів державних цільових програм, банкі+

вського капіталу, вільних коштів страхових компаній,

пенсійних фондів, власних коштів підприємств і корпо+

рацій, а також індивідуальних інвесторів [2; 7].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є порівняльний аналіз фінансування

інноваційної сфери у країнах+членах ЄС та Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Урядом нашої країни повинні бути здійснені дієві

кроки щодо запровадження ефективних механізмів
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створення сприятливого середовища для інноваційних

процесів, до яких належать, передусім, податкові

пільги, пільгове кредитування і субсидування, стра+

хування, надання прав на прискорену амортизацію

устаткування, розвиток державою патентного права,

системи стандартизації і сертифікації виробництва та

окремих видів продукції, регулювання монопольних

підприємств і видів діяльності. Також мають бути ство+

рені сприятливі умови для міжнародної комерційної

діяльності: торговельні угоди, зовнішньоекономічні та+

рифи, режими валютного регулювання, підтримка

вітчизняних інноваторів у міжнародних проектах. Це

також розвиток і підтримка системи освіти в країні (по+

вне або часткове фінансування закладів освіти, спе+

ціальної фахової підготовки, підготовка та перепідго+

товка висококваліфікованих фахівців).

Підтримка інноваційної діяльності у країнах+чле+

нах ЄС зазвичай здійснюється у відповідності до націо+

нальних середньо+ і довгострокових стратегій розвит+

ку науки, технологій та інновацій, які визначають пріо+

ритетні напрями, обсяги та механізми державного фі+

нансування даної сфери (наприклад, такими стратегія+

ми володіють Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Да+

нія, Польща, Франція, Швеція, тобто країни, які або вже

є визнаними лідерами в інноваціях, або активно набли+

жаються до цього статусу).

У Швеції, Данії, Фінляндії, Німеччині, Франції, Данії,

Нідерландах витрати на інновації складають близько

3,8—7% від загального обсягу виробництва і продажу

продукції [4].

Так, прямі державні витрати на наукові інноваційні

проекти у Швеції складають 3,70% від ВВП; у Німеч+

чині — 2,29%; у Франції — 2,18%; у Великій Британії

— 1,61% [11].

На відміну від країн+членів ЄС з розвиненою еконо+

мікою, де 85—90 % приросту ВВП припадає на вироб+

ництво наукоємної продукції, державне фінансування

НДДКР в Україні залишається на недостатньому рівні [6].

Також у проекті Закону України "Про державний

бюджет України на 2015 р." передбачено, що видатки за+

гального фонду державного бюджету України на 2015

рік Міністерству освіти і науки України, Національній ака+

демії наук України та галузевим академіям наук плану+

ються в обсязі 15 977,8 млн грн., що на 28% менше ніж у

2014 році (зменшено на 6 430,9 млн грн.). Також фінан+

сування Національної академії педагогічних наук Украї+

ни, Національної академії аграрних наук України у 2015

році буде забезпечуватися на 80% та 50% менше ніж у

2014 році. Також на 27 % скорочуються видатки на роз+

виток наукової сфери у вищих навчальних закладах.

Незважаючи на складну соціально+економічну си+

туацію в країні, бюджетне фінансування залишається

одним із головних фінансових інструментів розвитку

науково+технічної та інноваційної політики, основною

формою прямої державної підтримки інноваційної

діяльності.

Для порівняння, за минулий рік загальні видатки

державного бюджету України у 2013 році, спрямовані

на фінансування наукової сфери, становили:

— згідно з кошторисними призначеннями —

6 250,52 млн грн. (1,5 % у загальному обсязі бюджет+

них асигнувань України), у т.ч. 4 755,51 млн грн. або 76,1

% за рахунок загального фонду; 1 495,01 млн грн. або

23,9 % — спеціального фонду;

— фактично профінансовано — 5 962,16 млн грн.,

з них із загального фонду — 4 633,53 млн грн. (97,4 %

від запланованого обсягу), спеціального — 1 328,63 млн

грн. (88,9 %).

За напрямами бюджетного фінансування науки за

рахунок загального фонду державного бюджету у 2013

році кошти розподілились наступним чином:

— на наукові дослідження і розробки (ДіР) в ціло+

му припало 89,4 % (2012 р. — 88 %, 2011 — 88,4 %)

від загального обсягу бюджетного фінансування науки,

зокрема, на: фундаментальні дослідження — 54,5 %

(2012 р. — 51,3 %, 2011 — 51,3 % ), прикладні дослід+

ження і розробки — 29,7 % (2012 р. — 30,3 %; 2011 р.

— 29,1 %), дослідження і розробки за ДЦНТП —

3,5 % (2012 р. — 4,7 %; 2011 — 5,4 % ), роботи за

державним замовленням (розробки найважливіших

новітніх технологій) — 0,9 % (2012 р. — 0,8 %; 2011 —

1,1 %), програми і проекти у сфері міжнародного нау+

кового і науково+технічного співробітництва — 0,8 %

(2012 р. — 0,9 %; 2011 — 0,8);

— на підтримку розвитку наукової інфраструктури

— 4,8 % (2012 р. — 6,4 %; 2011 — 6,7 %), інших робіт

— 5,8 % (2012 р. — 5,6 %; 2011 — 5,6 %).

Структуру фінансування наукових досліджень і роз+

робок за напрямами бюджетних асигнувань за рахунок

загального фонду державного бюджету за 2013 р. на+

ведено на рисунку 1. Частка базового фінансування дос+

ліджень і розробок у структурі фінансування наукових

досліджень і розробок за рахунок загального фонду

державного бюджету становила 91 %, програмно+

цільового — 9 % (2012 р. — 89,4 і 10,6 % відповідно).

На напрям "Фінансова підтримка розвитку наукової

інфраструктури та оновлення матеріально+технічної бази"

у 2013 році було виділено кошти 19+ти розпорядникам бюд+

жетних коштів у сумі 331,7 млн грн., з яких: із загального

фонду — 223,9 млн грн., спеціального — 107,8 млн грн. [9].

Одним із шляхів вирішення зазначеного завдання,

а також для забезпечення формування стратегічного

бачення напрямів державної політики у науковій та нау+

Фундаментальні 
дослідження 

2526,41 (61,02)

Прикладні 
дослідження і 
розробки

1375,91 (33,23)

Державні цільові 
наукові і науково-
технічні програми 

та наукові 
частини 
державних 

цільових програм
 160,63 (3,88)

Розробки 
найважливіших 

новітніх 
технологій
 39,85 (0,96)

Програми і 
проекти у сфері 
міжнародного 
наукового і 
науково-
технічного 

співробітництва 
37,65 (0,91)

Рис. 1 Фінансування наукових досліджень
і розробок за напрямами бюджетних

асигнувань, млн грн., (%)
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ково+технічній сфері, створення та запровадження по+

стійно діючої системи стратегічних прогнозно+аналітич+

них досліджень для подальшого визначення пріоритет+

них напрямів розвитку науки і техніки та спрямованості

діяльності державного сектору наукових досліджень і

розробок на задоволення потреб вітчизняної економі+

ки є проведення прогнозних (форсайтних) досліджень

науково+технічного розвитку країни за підтримки Дер+

жавного фонду фундаментальних досліджень.

Для забезпечення співпраці українських вчених із на+

уковцями інших країн необхідно легітимізувати доступ до

електронних інформаційних ресурсів, зокрема, шляхом

його централізованої передплати. Зокрема за кордоном

інформація про наукову сферу України висвітлюється в

універсальних базах, наприклад, Web of Science корпо+

рації Thomson Reuters та Scopus корпорації Elsevier.

Відомо, що реферативна база даних і наукометрич+

на платформа Scopus охоплює понад 19 тисяч назв на+

укових ресурсів від 5+ти тисяч міжнародних видавців,

600 галузевих видань, 350 книжкових серій, 6 млн за+

писів матеріалів конференцій. Також 38 млн записів ре+

фератів наукових статей, з яких 19 млн записів містять

посилання на цитовані джерела з 1996 року, а 19 млн

— з глибиною архіву аж до 1869 року. База Scopus має

27 базових тематичних розділів, з яких 41 відсоток ста+

новлять фізичні науки, енергетика, комп'ютерні науки,

математика, матеріалознавство, науки про Землю та

планети, хімія та хімічні технології, виробництво [9].

Нині публікаційна активність вчених з особистої за+

цікавленості перетворюється у реальний показник діяль+

ності університетів (табл. 1).

До критеріїв оцінювання діяльності вищих навчаль+

них закладів наказом Міністерства освіти і науки Украї+

ни від 20.06.2013 № 809 включено показник "чи+

сельність науково+педагогічних працівників, які мають

публікації у виданнях іноземних держав або у виданнях

України, які включені у міжнародні наукометричні бази

у звітному навчальному році". Зазначене, з урахуван+

ням робіт щодо включення показника ци+

тування вчених у виданнях, які входять до

міжнародних наукометричних баз, до

державних вимог з акредитації вищих на+

вчальних закладів, стимулюватиме пред+

ставлення університетської науки у міжна+

родних рейтингах.

Статистичні дані засвідчують, що за

останні роки значно скоротився обсяг

бюджетного фінансування на наукові дос+

лідження в Україні. Так, у 2009 році на фундаментальні

дослідження обсяг бюджетного фінансування складав

108,2 млн грн., у 2012 році — склав 192,3 млн грн., тоб+

то на 84,1 млн грн. більше, або на 77,7 % (рис. 2).

На прикладні дослідження і розробки у 2009 році

обсяг бюджетного фінансування складав 48,4 млн грн.,

у 2012 році — склав 153,8 млн грн., тобто на 105,4 млн

грн. більше, або на 218 % (рис. 2).

Аналізуючи політику ЄС у сфері науково+технічних

інновацій, можна зазначити, що, в цілому, вона визна+

чається трьома основними показниками:

1) щорічні витрати на розвиток наукових досліджень

і технологічних інновацій складають не менше 3 % бюд+

жету ЄС;

2) результати проведених досліджень і запропоно+

ваних інновацій стають надбанням усіх членів ЄС одна+

ковою мірою, незалежно від участі країни у фінансу+

ванні здійснюваних проектів;

3) основним механізмом реалізації політики ЄС у сфе+

рі науково+технічного розвитку є розробка та реаліза+

ція середньострокових рамкових програм.

Сучасна політика у сфері наукових досліджень і тех+

нологічних інновацій у ЄС здійснюється на основі ви+

значених принципів, серед яких провідними є:

— принцип субсидіарності країн+членів ЄС;

— взаємної допомоги, максимальної консолідації зу+

силь і концентрації наявних ресурсів усіх країн+учасниць;

— заохочення "європейського виміру" науково+дос+

лідницьких проектів у центрі уваги перебуває розв'язання

науково+технічних проблем, які породжує технологічний і

соціальний розвиток, передусім, європейських країн;

— принцип спільного фінансування, згідно з яким

усі проекти фінансують всі країни+члени ЄС;

— принцип загальності, який передбачає макси+

мальну мобілізацію можливостей усіх учасників науко+

во+інноваційної діяльності;

— принцип фінансування передінвестиційних про+

ектів, що дозволяє створити необхідну матеріальну базу

для вільного творчого наукового пошуку без жорсткої

"прив'язки" науковців до можливостей технологізації

очікуваних результатів [12].

Варто зазначити, що співвідношення між фінансу+

ванням за рахунок всіх джерел фундаментальних, при+

кладних досліджень та науково+технічних розробок в

Україні значно відрізняється від показників, які існують

у країнах із розвиненою економікою (рис. 3). Так, у

світовій практиці фінансування фундаментальних, при+

кладних досліджень та науково+технічних розробок у

відсотковому співвідношенні складає — 15/25/60.

Важливим є досвід у сфері інновацій Німеччини,

адже ця країна за розвитком інноваційної діяльності

займає перше місце в Європі й одне з перших місць у

 
За увесь період За останні 11 років

(2002 - 2013) 
За останні 5 років
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наукових працівників Національної академії наук України
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світі. Показником масштабу такої діяльності є,

наприклад, існування понад 400 фірм, що пра+

цюють у сфері нанотехнологій, чи 600 фірм —

у сфері біотехнологій. Базою для створення

фірм служать наукові досягнення численних

дослідницьких установ та центрів. Велику ува+

гу в ФРН приділяють всебічному сприянню по+

глиблення практичної співпраці між наукою та

реальним сектором економіки, розширенню

мереж кооперації та об'єднань потенціалу на+

уково+дослідних установ і компаній через ство+

рення інноваційних союзів та кластерів [5].

Для порівняння, у Нідерландах використо+

вують наступні програми інноваційної політики: 1) кла+

стерна програма "Пункт перший: нанотехнології і вбу+

довані системи". Мета програми полягає в реалізації

потенціалу країни в напрямку створення екосистеми

наноелектроніки світового рівня та створення академі+

чної, промислової та інституційної інфраструктури, здат+

ної перевершити кращі світові аналоги; 2) державна

стратегія інновацій: 1 етап (2010—2015 рр.) — вирішен+

ня існуючих проблем з інноваційним розвитком у відпо+

відності з науковим і економічним можливостям; 2 етап

(2016—2020 рр.) — конвергенція інноваційними краї+

нами+лідерами; 3) спеціальна програма з розвитку біо+

технологій передбачає стимулювання дослідницьких

робіт в сфері біотехнології в університетах, державну

підтримку інноваційної діяльності підприємств та буді+

вництва мереж біотехнологічних комунікацій. При роз+

витку сфери біотехнологій також було використано кла+

стериний підхід і на сьогодні в цій сфері діють понад 20

кластерів світового рівня (біотехнологічний Твенте

(Нідерланди — Німеччина), інформаційно+телекомуні+

каційний "Долина Домель" (Бельгія — Нідерланди),

консалтинговий Венло (Нідерланди — Німеччина).

Основою інноваційного розвитку у Нідерландах є, перш

за все, вибіркова підтримка провідних інноваційних регіонів

(збільшене фінансування окремих регіонів), а також роз+

виток наукової сфери та освіти. В рамках цієї програми 6

регіонів, що володіють спеціалізацією національного зна+

чення (де проживає приблизно 70% населення країни), виз+

начають стратегію територіального економічного розвит+

ку, у тому числі й власні пріоритети підтримки кластерів, а

фінансування цих регіонів здійснюється на національному

рівні у вигляді надання блокових грантів [10].

Для порівняння, у таких країнах ЄС як Фінляндія

підтримка державою інноваційних процесів полягає,

передусім, у вкладанні коштів у розвиток інноваційної

інфраструктури та активному використанні програмно+

цільових програм у разі розподілу бюджетних коштів.

Як результат, сьогодні, за даними

Всесвітнього економічного форуму, Фінляндія має

одну з найконкурентоспроможніших економік і посідає

перше місце за результатами розрахунку індексу кон+

курентоспроможності економіки [4].

Більшість інноваційних та дослідницьких програм у

Швеції здійснюються в дослідницьких лабораторіях

університетів, коледжів та приватних дослідницьких

лабораторіях великих виробничих компаній. З метою

поєднання бізнесу та досліджень деякі інноваційні про+

грами у Швеції ініціюються безпосередньо державою

та відповідно фінансуються за державні кошти.

Бізнес відіграє ключову роль у фінансуванні інноваційних

досліджень, витрачаючи на них приблизно 3,32 % ВВП

Швеції. Шведський бізнес бере участь у розвитку інновацій+

ної діяльності через "промислові дослідницькі інститути".

Дослідницький сектор у приватних компаніях, в основному,

зосереджений у 20 найкрупніших виробничих компаніях, що

контролюють 2/3 виробничого потенціалу Швеції.

Загальні обсяги фінансування дослідницької та

інноваційної діяльності у Швеції складають 4% від що+

річного ВВП (державне та приватне фінансування).

Щорічні обсяги фінансування науково+дослідної та

інноваційної діяльності у Швеції є найвищими серед

країн ОЕСР і складають приблизно 900 мільярдів

шведських крон (137 мільярдів доларів США) [3].

ВИСНОВКИ
1. Економічне зростання країн Європейського Со+

юзу досягнуто на основі системного поширення іннова+

ційних процесів у реальному секторі економіки. За оці+

нками, наданими провідними науковцями, технологічні

інновації забезпечують до 80% приросту валового внут+

рішнього продукту. І, перш за все, невід'ємною складо+

вою економічного зростання країн Європейського Со+

юзу є розвиток науково+інноваційних процесів. Іннова+

ційна спроможність та технологічна готовність країн

Європейського Союзу забезпечує конкурентоспро+

можність економіки та постійний її розвиток.

2. Інтеграція України в європейський дослідницький

та інноваційний простір сприятиме розкриттю дослід+

ницьких та інноваційних можливостей, оптимізації ви+

користання та розвитку інноваційної інфраструктури

(технопарки, промислові парки, наукові парки, центри

трансферу технологій тощо), реалізації інноваційного

потенціалу малого та середнього бізнесу, розвитку

міжнародного співробітництва.

3. Відповідно до норм законів України "Про пріоритетні

напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про пріоритетні

напрями розвитку науки і техніки" для розвитку інновацій+

ної сфери нашої держави, перш за все, необхідно:

— переглянути існуючі програми, що фінансуються

з Державного бюджету України, та упорядкувати їх відпо+

відно до пріоритетних напрямів, визначених законами;

— затвердити нову Державну програму прогнозу+

вання науково+технологічного та інноваційного розвит+

ку України, визначити обсяги її фінансування;

— провести моніторинг розвитку в Україні пріори+

тетних напрямів інноваційної діяльності, їх уточнення та

коригування відповідно до розроблених прогнозів з

урахуванням критеріїв Європейського співтовариства.
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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ
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THE ESSENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY
OF THE BODIES OF STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE

У роботі досліджено теоретичні засади державного управління у сфері інформаційної безпеки як
основи вдосконалення відомчої політики захисту інформаційних ресурсів прикордонного відомства
України.

Оскільки державне управління у сфері інформаційної безпеки є специфічним процесом з харак�
терними особливостями функціонування об'єкту управління, постійною генерацією нових негатив�
них впливів та ризиків, наразі не існує єдиного підходу щодо реалізації державного управління інфор�
маційною безпекою як на національному, так і відомчому рівнях.

Для вирішення даної проблеми автор пропонує визначити державне управління у сфері інформа�
ційної безпеки для органів охорони державного кордону України як складну організаційно�правову
систему, ефективне функціонування якої можливе у разі розв'язання та реалізації наступних нау�
кових завдань:

— визначення ієрархічної системи нормативно�правових актів у сфері інформаційної безпеки на
рівні таких стратегічних документів, як доктрина, стратегія та концепція;

— удосконалення політики прикордонної безпеки у сфері захисту інформації;
— розробка проекту Стратегії захисту інформаційних ресурсів Державної прикордонної служби

України;
— розробка моделі прийняття управлінських рішень щодо забезпечення інформаційної безпеки в

органах охорони державного кордону.

The theoretical foundations of public administration in the field of information security as a basis for
improving departmental policy to protect information resources of the border department of Ukraine are
investigated in the work.

As the public administration in the field of information security is a specific process with the
characteristic features of functioning of the control object and the constant generation of new negative
impacts and risks, there is no single approach for the time being to the realization of the public
administration of information security, both at the national and departmental levels.

To solve this problem, the researcher suggests to define the public administration in the field of
information security for the bodies of the state border guard of Ukraine as a complicated organizational
and legal system, the effective functioning of which is possible in the case of solution and implementation
of the following research objectives:

— definition of hierarchical system of legal acts in the field of information security at the level of strategic
documents such as doctrine, strategy and concept;

— improving of the border security policy in the field of information security;
— development of the project of the Strategy for protection of information resources of the State Border

Guard Service of Ukraine;
— developing of a model of management decision�making as for information security in the bodies of

the State Border Guard.

Ключові слова: Державне управління, метод, функція, інформаційна безпека, доктрина, концепція, стра#

тегія, політика безпеки інформації information security policy.

Key words: Рublic administration, method, functions, information security management, doctrine, concept,

strategy, information security policy.

ної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище

України у сфері національної безпеки" визначено наступні

актуальні загрози національній безпеці України [1, c. 6]:
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— порушення територіальної цілісності;

— військова присутність Російської Федерації в

Криму та на сході України;

— ведення Російською Федерацією "гібридної"

війни проти України;

— відсутність надійних зовнішніх гарантій безпе+

ки для України;

— тероризм;

— корупція та неефективна система державного

управління;

— неефективність системи забезпечення націо+

нальної безпеки України;

— економічна криза, зниження рівня життя насе+

лення;

— загрози енергетичній безпеці;

— загрози в інформаційній сфері;

— загрози техногенній і екологічній безпеці.

Аналіз характерних особливостей даних загроз

показує наявність майже в кожній їх реалізації

інформаційної складової. При цьому, враховуючи те+

риторіальну розподіленість, багатовекторність і ди+

намічність джерел внутрішніх та зовнішніх загроз, а

також значний спектр об'єктів ураження, удоскона+

лення системи інформаційної безпеки України стає

пріоритетною задачею держави [2, с. 3].

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретико+методологічні засади державного уп+

равління у сфері інформаційної безпеки досліджува+

ли Л.О. Євдоченко [2], Д.М. Овсянко [5], Н.В. Они+

щук [6], А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, Л.Ю. Гор+

дієнко [7] та ін., але механізми системного підходу

забезпечення захисту інформаційних ресурсів при+

кордонного відомства України залишаються недо+

статньо дослідженими.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні теоретичних за+

сад державного управління у сфері інформаційної як

основи вдосконалення відомчої політики інформа+

ційної безпеки прикордонного відомства України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Всі визначення поняття "державне управління",

які існують на сьогоднішній день, зводяться до того,

що основним завданням даної дефініції повинно ста+

ти створення такої системи управління, яка була б

здатна забезпечувати вирішення безлічі складних зав+

дань сучасного періоду. З державним управлінням по+

в'язане з'ясування суті, змісту та форми держави, роз+

криття функціональних, організаційно+структурних і

політико+правових параметрів виконавчої влади як

окремої гілки (сфери) державної влади.

Оскільки складовою частиною даної системи, що

здійснює вплив на об'єкт управління, є відповідні ме+

ханізми [3, с. 12], то під механізмами державного

управління щодо забезпечення необхідного рівня за+

хисту інформаційних ресурсів Державної прикордон+

ної служби України пропонуємо розуміти методи та

функції державного управління національною безпе+

кою, характерні для сфери "інформаційна безпека".

Найбільш загальним, пов'язаним із сутністю уп+

равлінської діяльності, поняття "метод" являє собою

сукупність універсальних та специфічних способів і

прийомів, які застосовуються персоналом органів

державного управління при виконанні його функцій

або в процесі розробки, прийняття та реалізації

рішень, спрямованих на досягнення визначених цілей

щодо розвитку керованих об'єктів [4, с. 12].

На думку Д.М. Овсянко, метод управління — це

спосіб реалізації його функцій, засіб впливу органу

виконавчої влади на об'єкти управління [5, с. 65].

М.В. Онищук наголошує, що методи управління

можуть бути віднесені до відповідних груп залежно

від засад, на яких грунтуються класифікаційні підхо+

ди (наприклад, за ознакою функціонального змісту),

характером управлінського впливу, місця, рівня об+

'єкта управління тощо. Кожна з цих засад відображає

технологію державного управління, представлену

певним набором його методів, єдиних за змістом і

формою [6, с. 28].

Виходячи з зазначеного, під загальними метода+

ми державного управління у сфері захисту інформа+

ційних ресурсів будемо розуміти правові, організац+

ійно+технічні, економічні та адміністративні методи.

Загальна структура методів державного управлі+

ння у сфері захисту інформаційних ресурсів Держав+

ної прикордонної служби України наведена на рисун+

ку 1.

Стосовно функцій державного управління, в нау+

ковій літературі існують декілька визначень цього по+

няття:

— складова змісту управлінської діяльності, що

характеризується певною самостійністю, одно+

рідністю, складністю та стабільністю владно+органі+

зуючого впливу суб'єкта управління, спрямованого на

забезпечення життєво значущих потреб об'єкта уп+

равління;

— специфічний за предметом, змістом і засобом

забезпечення управляючий вплив держави [7, с. 188].

 

 

 

 

 

Методи державного управління у сфері 
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Рис. 1. Методи державного управління у сфері захисту
інформаційних ресурсів
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Функції державного управління поділяють на:

— основні — це функції, що породжуються ос+

новними завданнями державного управління. Основні

функції спрямовані на зміцнення конституційно вста+

новлених суспільних відносин, державного устрою,

визначають базові принципи функціонування держав+

ного механізму, забезпечують захист прав і свобод

громадян;

— загальні — це функції, що виходять із загаль+

них завдань управління і є типовими для всього уп+

равлінського процесу. Загальні функції покликані за+

безпечити ефективне функціонування апарату дер+

жавного управління, характеризуються тим, що

здійснюються на всіх рівнях системи управління;

— допоміжні або забезпечуючі — це функції, що

виходять із допоміжних завдань управління. Вони не

впливають безпосередньо на діяльність об'єкта управ+

ління, однак покликані забезпечувати реалізацію ос+

новних і загальних функцій державного управління,

а також життєздатність самого органу виконавчої вла+

ди та його структурних підрозділів [8, с. 25].

Виходячи з вищевикладеного, загальна структу+

ра функцій державного управління, які можуть бути

запропоновані у сфері захисту інформаційних ре+

сурсів Державної прикордонної служби України, на+

ведена на рисунку 2.

Водночас, як слушно зазначив В.М. Лопатін, при+

чинами незадовільного стану справ у сфері забезпе+

чення інформаційної безпеки на рівні держави є:

— безсистемний розвиток законодавства, що ре+

гулює відносини в інформаційній сфері, слабка ефек+

тивність механізмів його формування та реалізації;

— незадовільне фінансування діяльності, спрямо+

ваної на забезпечення інформаційної безпеки грома+

дян, суспільства і держави;

— низька правова та інформаційна культура гро+

мадян і суспільства [8, с. 76].

Відповідно до доктрини інформаційної безпеки

України, державна політика у сфері інформаційної

безпеки визначена трьома головними напрямами:

— інформаційно+психологічний, зокрема, щодо

забезпечення конституційних прав і свобод людини і

громадянина, створення сприятливого психологічно+

го клімату в національному інформаційному просторі

задля утвердження загальнолюдських та національ+

них моральних цінностей;

— технологічний розвиток, зокрема, щодо роз+

будови та інноваційного оновлення національних

інформаційних ресурсів, впровадження новітніх тех+

нологій створення, обробки та поширення інформації;

— захист інформації, зокрема, щодо забезпечен+

ня конфіденційності, цілісності та доступності інфор+

мації, в тому числі технічного захисту інформації в на+

ціональних інформаційних ресурсах від кібернетич+

них атак [10].

Оскільки об'єктом дослідження є система уп+

равління інформаційною безпекою інформаційно+

телекомунікаційних систем Державної прикордон+

ної служби України, то інформаційну безпеку в

даній роботі пропонуємо розглядати в контексті

технічної складової інтегрованого управління кор+

донами.

Під захистом інформації будемо розуміти су+

купність правових, адміністративних, організаційних,

технічних та інших заходів, що забезпечують збере+

ження, цілісність інформації та належний порядок до+

ступу до неї [11].

У зв'язку з вищезазначеним необхідно зауважи+

ти, що поняття "технічний захист інформації" та

"інформаційна безпека" (навіть в контексті технічної
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Рис. 2. Функції державного управління у сфері захисту
інформаційних ресурсів
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складової) не є тотожними. Відмінність цих двох по+

нять полягає у різних принципах досягнення голов+

ної мети — захисту інформації. Так, принцип техніч+

ного захисту інформації полягає у виявленні, усуненні

або нейтралізації негативних джерел, причин та умов

впливу на інформацію. Сутність інформаційної без+

пеки полягає в оцінці ступеня критичної ситуації, по+

в'язаної з порушенням інформаційної безпеки орган+

ізації, оцінці рівня ризику та в підтримці прийняття оп+

тимального управлінського рішення за різних ситуа+

тивних обставин [12, с. 89].

Визначення сутності інформаційної безпеки мож+

ливе лише після з'ясування його змісту, виявлення ха+

рактерних ознак, розкриття суттєвих характеристик

цього поняття. Зазначимо, що для інформаційної без+

пеки таким поняттям є "безпека" [13, с. 4].

Наведемо декілька визначень цього терміну:

— безпека — захищеність від будь+яких зазіхань

чи стан, коли кому+небудь або чому+небудь ніщо не

загрожує [14, с. 43];

— безпека — положення, за якого не загрожує

небезпека будь+кому або будь+чому [15, с. 38];

— безпека — це такий стан суб'єкта, за якого ймо+

вірність зміни властивих цьому суб'єкту якостей і па+

раметрів його зовнішнього середовища невелика,

менше визначеного інтервалу [16, с. 11].

В.М. Петрик пропонує під інформаційною безпе+

кою розуміти стан захищеності життєво важливих

інтересів людини, суспільства і держави, при якому

унеможливлюється нанесення шкоди через: неповно+

ту, невчасність та невірогідність інформації, що ви+

користовується; негативний інформаційний вплив;

негативні наслідки застосування інформаційних тех+

нологій; несанкціоноване поширення, використання,

порушення цілісності, конфіденційності та доступ+

ності інформації [17].

Враховуючи те, що у Законі України "Про концеп+

цію Національної програми інформатизації" інфор+

маційній безпеці надано першочергові пріоритети

розвитку державної політики у сфері інформатизації

[18], а також з огляду на відсутність на сьогодні у дер+

жавному законодавстві чіткого визначення "інформа+

ційна безпека", вважаємо за необхідне більш глибо+

ке розкриття цього поняття.

Російський вчений В.М. Лопатін визначає інфор+

маційну безпеку як стан захищеності національних

інтересів країни (життєво важливих інтересів особи,

суспільства та держави на збалансованій основі) в

інформаційній сфері від внутрішніх та зовнішніх заг+

роз [9 с. 79].

Тлумачення поняття "інформаційна безпека" як

захищеність від небезпек та загроз актуалізує про+

блему розробки цілісної теорії загроз, оскільки

єдиної методології визначення загроз, їх співвіднос+

ності між собою немає.

Це також ускладнюється розумінням того, що ра+

ніше загрози мали зовнішній і воєнний характер, коли

невоєнні і воєнні засоби практично неможливо було

використовувати комплексно, але зараз, в умовах гло+

балізації, все більшої взаємозалежності світу та но+

вих технологій, загрози носять, як правило, комплек+

сний та системний характер [19, с. 39].

На думку В.І. Ярочкіна та Т.А. Шевцової, інформа+

ційна безпека — це проведення правових, організац+

ійних та інженерно+технічних заходів при формуванні

та використанні інформаційних технологій, інфраст+

руктури та інформаційних ресурсів, захисті інфор+

мації високого значення й прав суб'єктів, що беруть

участь в інформаційній діяльності [20, с. 8].

Дещо інше тлумачення міститься у Доктрині ін+

формаційної безпеки Російської Федерації, де "ін+

формаційна безпека" визначається як стан захище+

ності національних інтересів в інформаційній сфері,

що зумовлено сукупністю збалансованих інтересів

особи, суспільства і держави [21].

Цікавою є думка Л.С. Харчелко, В.А. Ліпкана,

О.В. Логінова, які визначили, що інформаційна без+

пека — це складова національної безпеки, процес уп+

равління загрозами та небезпеками, державними і не+

державними інституціями, окремими громадянами, за

якого забезпечується інформаційний суверенітет Ук+

раїни [22, с. 47].

В інформаційному праві інформаційна безпека —

це одна із сторін розгляду інформаційних відносин у

межах інформаційного законодавства з позицій за+

хисту життєво важливих інтересів особистості, сус+

пільства, держави та акцентування уваги на загрозах

цим інтересам і на механізмах усунення або запобі+

гання таким загрозам правовими методами [23, c. 47].

Однак відсутність єдиної думки щодо категорії

"управління інформаційною безпекою" навіть на рівні

базових понять пояснюється існуванням різних

підходів до дослідження процесу управління, а також

тим, що проблема управління має багатоплановий,

міждисциплінарний характер і синтезує в собі дані

різних наук [24, с. 10].

Так, В.М. Соловйов трактує термін "управління"

як цілеспрямований вплив на складну систему [25, с.

28], головною метою якого є узгодження, координа+

ція та кооперація індивідуальних зусиль для вирішен+

ня поставлених завдань і досягнення спільної мети.

Г.О. Пономаренко визначає управління як діяль+

ність взаємозв'язаних суб'єктів загальної та спеціаль+

ної компетенції, які здійснюють управлінський вплив

на відповідні об'єкти для досягнення загальної мети

— охорони та захисту людини, суспільства і держави

від внутрішніх загроз, які є наслідком вчинення пра+

вопорушень [26, с. 38].

Категорію "державне управління" Н.В. Савченко

характеризує як цілеспрямований організаційний та

регулюючий вплив держави на стан і розвиток сусп+

ільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність

особи і громадянина з метою досягнення цілей та ре+

алізації функцій держави, відображених у Конституції

та законодавчих актах, шляхом запровадження дер+

жавної політики, виробленої політичною системою та

законодавчо закріпленої через діяльність органів

державної влади, наділених необхідною компетен+

цією [27, с. 13].

У загальному вигляді під державним управлінням

вітчизняні науковці розуміють послідовність віднос+

но завершених етапів здійснення певних управлінсь+

ких дій, а саме:

— аналіз управлінської ситуації;
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— визначення (уточнення) переліку національних

інтересів;

— визначення сукупності проблем, пов'язаних із

прагненням (необхідністю) реалізації зазначених інте+

ресів;

— визначення множини пріоритетних цілей;

— розробка та прийняття державно+управлі+

нських рішень, спрямованих на досягнення визна+

чених цілей (в загальному випадку ці рішення спря+

мовані на досягнення бажаного стану об'єкта уп+

равління);

— практична реалізація сукупності взаємопов'я+

заних та взаємообумовлених управлінських впливів

на об'єкт управління (регулюючих, координуючих,

контролюючих та інших) з метою прогнозування,

своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації

загроз;

— постійний моніторинг стану об'єкта управлін+

ня та ймовірної можливості реалізації загроз його

функціонуванню (розвитку) [28, с. 199].

Оскільки державне управління у сфері інформа+

ційної безпеки є специфічним процесом з характер+

ними особливостями функціонування об'єкту управ+

ління, постійною генерацією нових негативних впливів

та ризиків, наразі не існує єдиного підходу щодо ре+

алізації державного управління інформаційною без+

пекою як на національному, так і відомчому рівнях.

Для вирішення даної проблеми автор пропонує виз+

начити державне управління у сфері інформаційної

безпеки для органів охорони державного кордону

України як складну організаційно+правову систему,

ефективне функціонування якої можливе у разі роз+

в'язання та реалізації наступних наукових завдань:

— визначення ієрархічної системи нормативно+

правових актів у сфері інформаційної безпеки на рівні

таких стратегічних документів як доктрина, стратегія

та концепція;

— удосконалення політики прикордонної безпе+

ки у сфері захисту інформації;

— розробка проекту Стратегії захисту інформа+

ційних ресурсів Державної прикордонної служби Ук+

раїни;

— розробка моделі прийняття управлінських

рішень щодо забезпечення інформаційної безпеки в

органах охорони державного кордону.

При цьому під державним управлінням інформа+

ційною безпекою прикордонного відомства України

пропонуємо розуміти сукупність специфічних за

змістом функцій та методів державного управління

національною безпекою, спрямованих на забезпечен+

ня необхідного рівня захисту інформаційних ресурсів

структурних підрозділів Державної прикордонної

служби України.

Розв'язання першого наукового завдання дозво+

лить:

— сформувати систему стратегічного плануван+

ня;

— створити дієві механізми моніторингу та реа+

гування на сучасні виклики та загрози у сфері ін+

формаційної безпеки;

— удосконалити системи координації та контро+

лю діяльності сектору безпеки;

— корегувати завдання та функції суб'єктів за+

безпечення національної безпеки, у тому числі в

умовах особливого періоду та у кризових ситуаці+

ях;

— підвищити ефективність діяльності суб'єктів за+

безпечення національної безпеки;

— розробити та впровадити загальнодержавні си+

стеми визначення та моніторингу порогових значень

показників (індикаторів), які характеризують рівень

захищеності національних інтересів у сфері інформа+

ційної безпеки [29, с. 203].

Удосконалення політики прикордонної безпеки у

сфері захисту інформації дозволить визначити набір

вимог, правил, обмежень, рекомендацій і т. ін., які ви+

значають систему державного управління за даним

напрямом, а також врегулювати практичну спрямо+

ваність відповідних механізмів щодо захисту інфор+

мації в органах охорони державного кордону від на+

явних та ймовірних загроз.

Розробка проекту Стратегії захисту інформацій+

них ресурсів Державної прикордонної служби Украї+

ни дозволить визначити концептуальні засади відом+

чої політики захисту інформаційних ресурсів, пріори+

тетні напрями забезпечення безпеки інформації в

органах охорони державного кордону, вести моніто+

ринг та аналіз фінансових, матеріально+технічних,

трудових ресурсів необхідних для забезпечення при+

кордонної безпеки у сфері захисту інформаційних

ресурсів.

Розробка моделі прийняття управлінських рішень

у сфері інформаційної безпеки дозволить вивчити ме+

ханізми дії законів управління за цим напрямом, пра+

вильно їх використовувати в конкретних умовах, а та+

кож надасть можливість передбачувати розвиток

подій, визначати обгрунтовані й реальні цілі управлі+

нського впливу, сприятиме підвищенню оперативності

та ефективності управлінських рішень за даним на+

прямом.

ВИСНОВКИ
На підставі вищевикладеного зазначимо, що на

сучасному етапі розвитку держави категорія управ+

ління інформаційною безпекою як форми практичної

реалізації виконавчої влади є інструментом та необ+

хідним засобом реалізації державної політики націо+

нальної безпеки [30, с. 37].

При цьому, враховуючи наявні виклики та загро+

зи у зазначеній сфері, можемо зробити висновок про

нагальну необхідність удосконалення загальної сис+

теми управління інформаційною безпекою держави

в цілому та органів охорони державного кордону зок+

рема. Управління інформаційною безпекою, на нашу

думку, має полягати в удосконаленні правового поля,

методів управлінського впливу та регулятивних

функцій основних суб'єктів інформаційної безпеки

держави.

Подальшим напрямом досліджень будемо вважа+

ти розробку теоретико+методологічного апарату дер+

жавного управління у сфері захисту інформаційних

ресурсів для органів охорони державного кордону

України шляхом розв'язання визначених автором на+

укових завдань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Дослідження в області інституціональної теорії на+

уки державного управління показують, що з ускладнен+

ням внутрішніх та зовнішніх зв'язків між суб'єктами за+
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INSTITUCIONAL ENVIRONMENT OF THE SYSTEM OF PROVIDING OF NATIONAL SECURITY
OF UKRAINE: CHARACTERISTICS AND LEVELS OF REGULATIONS

У статті автор досліджує сучасні тенденції розвитку інституціонального середовища систе�
ми забезпечення національної безпеки України, що є актуальним та нагальним питанням сьо�
годення. Крім того, її актуальність полягає в тому, що в умовах докорінних змін у зовнішньому
та внутрішньому безпєковому середовищі Україна потребує нової моделі забезпечення націо�
нальної безпеки. Основні причини цього: відсутність належної взаємодії та координації дій між
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурами сектору безпеки; не�
відповідність правового регулювання дій суб'єктів забезпечення національної безпеки. Зокре�
ма сектор безпеки як основна складова системи забезпечення національної безпеки (далі�
СЗНБ), остаточно не сформований і не готовий діяти як єдина функціональна структура.

Отже, такий стан СЗНБ не спроможний гарантувати надійний захист національних інтересів,
суверенітету держави, територіальної цілісності та недоторканості кордонів України. Розроб�
ка пропозицій щодо удосконалення інституціонального середовища системи забезпечення
національної безпеки України є важливим теоретичним та практичним завданням.

In the article the author researches the mordern tendencies of institucional environment of the
system of providing of national security of Ukraine which is the actuаl and urgent question nowadays.
Actuality consists yet in that in the conditions of fundamental chandings in the external and internal
security environment Ukraine needs the new model of providing of national security. Principal reasons
of it: absence of the proper co�operation and co�ordination of actions between the organs of executive
power and local self�government, structures of the sector of security; disparity of the legal regulation
of actions of subjects of providing of national security. In particular, sector of security as a basic
component of the system of providing of national security finally is not formed and not ready to operate
as the unique functional structure.

Consequently, such state of the system of providing of national security is not able to guarantee
reliable defence of national interests, sovereignty, territorial integrity and inviolability of borders of
Ukraine. The working out of suggestions of improvement of institutional environment of the system
of providing of national security of Ukraine is an important theoretical and practical task.

Ключові слова: національна безпека, національні інтереси, інституціональне середовище, система за#

безпечення національної безпеки.

Key words: national security, national interests, institucional environment, system of providing of national security.

безпечення національної безпеки, все більш суттєвий

вплив на зростання ефективності СЗНБ має структура

інституціонального середовища.

Тому оцінка впливу структури інституціонального се+

редовища на СЗНБ та розкриття сутності і ролі соціально+

правових інститутів у процесах її функціонування та роз+

витку дає можливість здійснити безпосередній вихід на
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практику. Безпрецедентна складність систем цього рівня

зумовлює значні труднощі, пов'язані з визначенням інсти+

туціонального середовища СЗНБ, установленням його ос+

новних характеристик. Як наукові категорії "національна

безпека як соціальний інститут" та "інституціональне се+

редовище СЗНБ" є важливим етапом оновлення теорії на+

ціональної безпеки, створення нової концепції, у якій

знайшли відображення ключові положення інституціо+

нальної теорії. Це свідчить про актуальність інституціо+

нального проектування інноваційно+організаційної моделі

СЗНБ як конкурентного простору в динаміці стратегічно+

го планування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

В Україні, так само як і в інших пострадянських краї+

нах, грунтовні дослідження проблематики національної

безпеки були започатковані відносно недавно — в 90+х

роках минулого століття. За цей період вийшла певна

кількість робіт, присвячених як дослідженню феномену

національної безпеки в цілому, так і окремих його ас+

пектів. Серед робіт, написаних українськими дослідника+

ми в межах різних наукових дисциплін, слід назвати ро+

боти О. Бодрука, О. Власюка, В. Гейця, В. Горбуліна,

А. Качинського, В. Ліпкана, О. Литвиненка, Н. Нижник,

С. Пирожкова, Г. Ситника. А. Сухорукова та ін.

Серед робіт українських дослідників, в яких роз+

глядаються соціально+гуманітарні проблеми національної

безпеки, слід назвати роботи В. Абрамова, М. Ваврин+

чука, К. Ващенка, О. Дзьобаня, Д. Кучми, В. Мандрагелі,

М. Ожевана, В. Олуйка, М. Шевченка, Л. Шипілової та ін.

Пізнання та подальша розробка теоретико+методо+

логічних й прикладних засад державного управління як

цілеспрямованого впливу держави, що з інституціональ+

них позицій відображають процеси функціонування

та розвитку різних сфер життя суспільства здійснювали+
ся в роботах В. Ефімова, Дж. Серла, С. Степаненко,

Дж. Ходжсона.

У дослідженні СЗНБ пріоритетне місце займає функ+

ціональний або ситуаційно+факторний аналіз системи.

Тому ми вважаємо за доцільне обгрунтувати необхідність

інституціонального підходу дослідження характеру со+

ціально+правових відносин у сфері національної безпеки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У даній статті автор ставить за ціль розглянути підхо+

ди до визначення структури інституціонального середо+

вища та проаналізувати роль інституціонального середо+

вища в СЗНБ з метою підвищення ефективності держав+

ного управління у даній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Згідно з Д. Нортом та Л. Девісом, інституціональне

середовище — це сукупність основних політичних, соці+

альних та юридичних правил, які утворюють базис для

виробництва, обміну і розподілу [4, с. 5—6]. Це рамки

укладання інституціональних угод. Під інституціональним

середовищем мається на увазі законодавча база держа+

ви, на основі якої створюються інституціональні структу+

ри (організації, асоціації), а також соціальні механізми,

які визначаються саме цими структурами [15]. Соціаль+

но+правові та політичні інститути обумовлюють роль

суб'єктів  забезпечення національної  безпеки в

суспільстві та вводять їх дії в прийнятні для суспільства

рамки і, певною мірою, впливають на вибір рішень.

В.О. Шевченко, грунтуючись на концепції Уїльямсона,

пропонує широке трактування структури інституціональ+

ного середовища та розглядає механізм інституціональ+

них змін. Згідно з цим трактуванням, інституціональне се+

редовище умовно підрозділяється на нормативну підсис+

тему (норми і правила) і підсистему організаційно+техніч+

ну (установи і організації) [14, с. 7—9].

Основними характеристиками інституціонального се+

редовища суспільства в цілому і окремих його підсистем

є щільність, ієрархічна структура та організація інститу+

ціонального середовища.

1. Показником щільності або інституціональної наси+

ченості може служити суб'єктивне відчуття в органах дер+

жавного управління та місцевого самоврядування та суб+

'єктами публічної політики достатнього ступеня регулю+

вання відносин в тій сфері, де вони здійснюють свою

діяльність [3]. Критерієм вибору в даному випадку слу+

жить економія трансакційних витрат, пов'язаних з реалі+

зацією управлінських функцій.

Серед чинників щільності інституціонального середо+

вища СЗНБ слід назвати: наявність різноманітних інсти+

тутів СЗНБ, включаючи соціально+правові; високий рівень

взаємозв'язків та контактів між інститутами, що закріпив+

ся в загальних правилах та нормах поведінки, різних кон+

цепцій, доктрин, стратегій та інших керівних документах

угодах і контрактах; здатність інститутів до узгодженого

реагування, адаптації у відповідь на умови, що змінюють+

ся.

Недостатня щільність інституціонального середови+

ща підсилює неповноту відносин зі здійснення заходів

щодо забезпечення національної безпеки як на держав+

ному рівні, так і в середині організацій. Недосконалий

розвиток формальних (законодавчо закріплених) со+

ціально+правових інститутів сприяє утворенню нефор+

мальних норм та правил, які "заповнюють" інституціо+

нальні порожнечі, як правило, відображаючи інтереси ло+
кальних груп, що мають власну групу інтересів та силову

перевагу.

Разом з тим характер, темп та результати інститу+

ціональних реформ багато в чому визначаються "щіль+

ністю" організації. Щільність організації, на думку О.І.

Пригожіна, — це рівень об'єктивування в організаційних

структурах суспільної праці, досвіду, культури в цілому

[6]. Власне щільність організації і є щільністю інституціо+

нального середовища. За часовими та просторовими па+

раметрами рівень щільності пов'язаний не тільки з наро+

станням кількості, але і з ускладненням взаємозалежності

між всіма елементами СЗНБ. Внаслідок цього, будь+яке

інституціональне нововведення, наприклад, реформа сек+

тора безпеки, здійснюється ефективніше в тих соціаль+

но+економічних середовищах, щільність яких відносно

низка.

Надлишок формальних соціально+правових інститутів

породжує устрій системи державного управління націо+

нальною безпекою за типом "командної" суспільної сис+

теми. Крім того, чим вище інституціональна щільність, тим

більша вірогідність виникнення суперечностей при вста+

новленні норм та правил. Інституціональні суперечності в

СЗНБ стають серйозною перешкодою для її розвитку та

не дають можливості розробити обгрунтовані взаємопо+

в'язані концепції, програми та плани, які б дозволили

сформувати перспективну модель сектору безпеки. На

даний час положення розроблених документів відносно

реформування національного сектору безпеки не узгод+

жені між собою на інституціональному рівні. Як відзна+

чає В.В. Радаєв, інститути утворюють "не жорсткий кар+

кас, а гнучку структуру, що підтримує та змінюється під
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впливом практичної дії" [6, с. 113]. Можна виділити на+

ступні закономірності зміни інституціонального середо+

вища СЗНБ та її щільності:+ цілеспрямовані зміни фор+

мальних інститутів як складової частині інституціональ+

ного середовища СЗНБ, які зазвичай, починають стриму+

ватися вектором розвитку інституціонального середови+

ща суспільства в цілому [1, с. 126—134]; зміна щільності

інституціонального середовища СЗНБ є результатом взає+

модії індивідів, об'єднаних в групи спеціальних інтересів

[5]; успішність дії зі зміни щільності інституціонального

середовища повинна розглядатися з поправкою на

інертність еволюційних змін неформальних інститутів.

Ми вважаємо, що облік перерахованих закономірно+

стей дозволяє трансформувати інституціональне середо+

вище СЗНБ в необхідному напрямі оптимізації її

щільності.

2. Другою важливою характеристикою інституціо+

нального середовища СЗНБ є її структура, що сформува+

лася. Структурно+функціональний підхід до її вивчення

включає два аспекти. По+перше, з'ясування компонентів,

складових даної системи та визначення закономірних

зв'язків між ними (структурний аспект). По+друге, вивчен+

ня внутрішнього механізму функціонування елементів

СЗНБ, а також зовнішнього функціонування системи в

цілому (функціональний аспект).

Для вирішення цих завдань оптимально підходить виз+

начення "інституціональної структури" М.М. Скорева:

"певний впорядкований набір інститутів, що створюють

матрицю соціальної та економічної поведінки, визнача+

ють обмеження для суб'єктів діяльності, які формуються

в рамках тієї або іншої системи координації суспільної

діяльності" [10]. Ієрархічний порядок взаємодії інститутів

СЗНБ визначається тим, що деякі з них за своєю сутністю

є більш значущими та великими, інші є їх складовими ча+

стинами, що конкретизують окремі сторони крупних

інститутів. Наприклад, інститути середовища щодо доц+

ільності внесення змін до матриці (паспорту) загроз
похідні від інституту формування та реалізації національ+

них інтересів України [9, с. 168], а інститути визначення

алгоритму та координації дій суб'єктів забезпечення на+

ціональної безпеки — від інституту, що визначає способи

та методи реагування на загрози.

Як вказують деякі дослідники [2; 8; 11; 12], провести

чіткі межі між інститутами вкрай складно. Одні й ті ж нор+

ми та похідні інституту можуть бути складовими частина+

ми, елементами різних інших інститутів і нести різні смис+

лові навантаження. При цьому, чим вище рівень агрегації,

тим легше визначаються межі інститутів і тим більше струк+

турованим стає інституціональне середовище.

Верхній рівень агрегації представлений так званими

базовими інститутами, тобто тими, які постійно діють і збе+

рігають системоутворюючи властивості СЗНБ при будь+

яких формах суспільно+політичного устрою, визначаючи

глибинні умови функціонування СНБ України. Перш за

все, до них слід віднести інститути власності, держави та

ринку. Значення системи базових інститутів полягає в

тому, що усвідомлення їх сутності та структури в прак+

тичному плані повинно давати орієнтири й індикатори змін

у всіх похідних даних.

Інституціональне середовище, його "зовнішність" та

"спрямованість" тісно пов'язані з прийнятими в країні дер+

жавними порядками, стратегічними цілями розвитку краї+

ни, пріоритетами державної економічної та соціальної

політики. Проте згадані "порядки" можуть бути санкціо+

новані суспільством або ж його частиною, але не обов'яз+

ково державою. Тому інституціональне середовище

структурно складається з сукупності формальних та не+

формальних соціально+правових інститутів.

Структуризація будь+якого середовища може бути ре+

алізована за просторовою або функціональною озна+

ками. З погляду переважання першої з названих ознак

СЗНБ як підсистеми СНБ та суспільства в цілому, можна

виділити інституціональне середовище, в якому розгор+

тається діяльність суб'єктів забезпечення національної

безпеки: макроінституціональне середовище, що регулює

процеси забезпечення безпеки на рівні національного

простору; мезоінституціональне середовище, що регулює

процеси забезпечення безпеки на рівні регіональних сис+

тем; мікроінституціональне середовище, що визначає

діяльність організацій та їх взаємодію з забезпечення без+

пеки; наноінституціональне середовище, що регламентує

ухвалення рішень окремих органів влади та індивідів [13].

Результати колективної роботи (усередині органі+

зації) згодом обмінюються у взаємодіях — трансакціях.

Таким чином, існують два середовища, в яких протікає

суспільна діяльність і одночасно механізми її регулюван+

ня: інституціональні, організаційні, правові, держава та

ринок.

Різні рівні владних структур утворюють макроінсти+

туціональний та мезоінституціональний рівні регулюван+

ня.

3. Рівні організації інституційного середовища СЗНБ.

З позицій державного управління для організації суб'єктів

забезпечення національної безпеки (посадові особи дер+

жави, органи державної влади та місцевого самовряду+

вання, державні установи та заклади, сили та засоби сек+

тору безпеки, організації громадянського суспільства,

окремі громадяни) виділяють їх зовнішнє середовище, се+

редовище найближчого оточення та внутрішнє середови+

ще. Оскільки ці середовища мають функціональні

відмінності у впливі на діяльність організацій СЗНБ, кож+

на з них в рамках інституціонального підходу може бути

представлена власною системою інститутів, підсистемою

загального інституціонального середовища суспільства.

Найважливішими інститутами, що формують зовнішнє
інституціональне середовище організації СЗНБ в сучас+

них умовах є: інститут права, який регулює правові відно+

сини організаційних структур, що виникають в процесі

здійснення ними діяльності, спрямованої на реалізацію

національних інтересів (зокрема, щодо виявлення, про+

гнозування, попередження та нейтралізацію загроз без+

пеки особи (громадянина), суспільства та держави); інсти+

тут права, регулюючий взаємини, що виникають між аген+

тами в процесі обміну правомочністю при розробці (уточ+

ненні) концепцій, доктрин, стратегій, інших керівних до+

кументів, у тому числі науково обгрунтованих пропозицій

і рекомендацій щодо забезпечення національної безпе+

ки; соціально+правови інститути здійснення юридичного

впливу на суспільні відносини щодо створення, підготов+

ки та підтримки в готовності до застосування, згідно з

штатним призначенням та координації діяльності сил та

засобів сектору безпеки; інститут права, що регламентує

діяльність суб'єктів забезпечення національної безпеки

та сил і засобів сектору безпеки при ліквідації кризових

ситуацій та при введенні надзвичайного стану; інститут

міжнародного права, що регламентує здійснення заходів

спільно з міжнародними організаціями щодо забезпечен+

ня міжнародної та національної безпеки; інститут держа+

ви та ринку, який регулює відносини, що виникають між

економічними агентами в процесі матеріально+технічно+

го, фінансового забезпечення, обміну товарами, послу+

гами, ресурсами сектору безпеки; соціально+правовий

інститут кадрового забезпечення СЗНБ; соціально+право+

вий інститут активного залучення об'єднань та організацій

громадянського суспільства, ЗМІ до процесу вироблення

та реалізації політики національної безпеки; інститут
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організації, який регулює спільну діяльність суб'єктів за+

безпечення національної безпеки та сил і засобів секто+

ру безпеки, що об'єдналися з метою зниження трансакц+

ійних витрат досягши певної мети; інститут індикативно+

го моніторингу факторів, які здійснюють вплив на націо+

нальну безпеку, у тому числі виявлення, прогнозування

та оцінку загроз і можливостей у контексті стратегічного

цілепокладання; інститут фінансів, що регулює кредит+

но+грошові відносини між агентами СЗНБ і банківською

системою країни; інститут оподаткування, що регламен+

тує взаємини між агентами і державою, які виникають у

процесі стягування податків і зборів всіх видів, спрямо+

ваних на задоволення потреб СЗНБ; інститут соціальних

гарантій, регулюючий взаємини держави, економічних

агентів та різних верств населення, що виникають при

формуванні й розвитку людських ресурсів; інститут транс+

фертів, що регулює взаємини між суб'єктами забезпечен+

ня національної безпеки, економічними агентами та дер+

жавою, які виникають в процесі розробки та впроваджен+

ня державної політики з питань національної безпеки, пе+

рерозподілу доходів консолідованого державного бюд+

жету в залежності від можливостей та тенденцій змін

"потенціалу держави"; інститут суспільного вибору, що ре+

гулює процес ухвалення політичних, макроекономічних

рішень з питань національної безпеки (потенціалу систе+

ми управління як сукупності сил, засобів, знань, навичок

та моделей поведінки) в умовах представницької демок+

ратії; інститут забезпечення виробництва суспільних благ,

що регулює досягнення рівноваги між граничною сусп+

ільною користю та граничними суспільними витратами в

області забезпечення національної безпеки (деяка верх+

ня, максимально можлива межа захищеності національ+

них інтересів,яка може бути забезпечена тією часткою по+

тенціалу держави, який вона спроможна передати у роз+

порядження СЗНБ); інститут освіти, який є здатним підго+

тувати на фаховому рівні кадри для СЗНБ (функціональ+

ний статус антикризового чинника, що сприяє вирішен+
ню проблем забезпечення максимально можливого рівня

національних інтересів, особливо в умовах надзвичайно+

го стану); інститут зовнішньоекономічних відносин, що

регулює процеси взаємодії економічних агентів зі світо+

вою економічною системою.

Вказані вище інститути формують зовнішнє інститу+

ціональне середовище з відношення до СЗНБ, що задає

перший, — зовнішній — контур обмежень для здійснен+

ня вибору і подальшої діяльності.

Внутрішні інститути організації пов'язані із стратегіч+

ними цілями, місією і профілем діяльності, що визнача+

ють призначення та роль даної системи в державі.

Внутрішнє інституціональне середовище СЗНБ, включа+

ючи формальну і неформальну складові, є основою її

корпоративної культури.

На основі вищесказаного можна сформулювати ви+

моги до ідеального інституціонального середовища су+

часної організацій СЗНБ: спрямованість на досягнення ба+

жаних результатів відповідно до пануючої суспільної іде+

ології, представленої неформальними (ціннісними) інсти+

тутами макрорівня; наявність щільності, що забезпечує

достатню силу регулюючої дії на загрози національній

безпеці, при цьому низька щільність на верхніх рівнях

середовища для забезпечення ефективної роботи СЗНБ

повинна бути компенсована інститутами мікрорівня;

інформаційна доступність для суб'єктів забезпечення

національної безпеки як учасників трансакцій, що забез+

печується на всіх інституціональних рівнях; достатня про+

стота для розуміння більшістю членів суспільства, що пе+

редбачає однозначність розуміння правив, норм та служ+

бових інструкцій як гарантія від розмивання формальних

інститутів; адаптивність інституціональних середовищ

нижчого рівня до змін інституціональних середовищ більш

високого рівня.

На основі сучасних досліджень можна систематизу+

вати наступні шляхи підвищення якості інституціонально+

го середовища СЗНБ:

1. Створення та забезпечення дотримання правил —

у випадках, коли індивідуалістична або корупційна пове+

дінка не приводить до найбільш ефективного сумісного

результату, інститути можуть сприяти ефективнішому ви+

користанню ресурсів за рахунок зменшення кількості

можливого вибору для індивідів.

2. Агрегація інформації та переваг — надання або

споживання ресурсів і послуг з комплексними характе+

ристиками — зокрема належна підготовка та підтримка в

готовності до застосування згідно зі штатним призначен+

ням особового складу, озброєння та спеціальної техніки,

інших сил та засобів, з урахуванням ресурсів (фінансо+

вих, матеріально+технічних та інших) суспільних благ і

екстерналій, надання яких утруднене при використанні

ринкових механізмів. У цих випадках інститути створю+

ються з метою агрегації інформації та надання вибору для

максимально ефективного використання ресурсів.

3. Розподіл ризиків та зменшення невизначеності —

інститути можуть значним чином впливати на розподіл ри+

зиків. Тобто інститути забезпечують інфраструктуру для

здійснення транзакцій, що знижує рівень невизначеності

та дозволяє з урахуванням ймовірності (ризику) виник+

нення умов, за яких формується потенціал протидії реал+

ізації національним інтересам за ступенем їх негативного

впливу реалізації інтересу (потенціальний виклик; реаль+

ний виклик; потенціальна загроза; реальна загроза; ре+

альна небезпека). Отже, органам державного управлін+

ня, групам та окремим особам необхідно збільшити

кількість доступних вигідних обмінів більш ефективного

розподілу ризиків між суб'єктами забезпечення націо+

нальної безпеки.

4. Оптимізація використання ресурсів — інститути об+

'єднують різні ресурсно+технологічні можливості (еко+

номічні, військові, соціально+гуманітарні, духовні, інтелек+

туально+кадрові, політичні тощо), які можуть надати суб+

'єктам забезпечення національної безпеки, економічним

агентам додаткові переваги для ефективного використан+

ня ресурсів.

5. Перерозподіл ресурсів — інститути можуть бути ви+

користані для зміни розподілу ресурсів з ефектом

відмінним від ринкового. В даному випадку інститути

відображають відношення суспільства до стану певних

суб'єктів забезпечення національної безпеки та сил сек+

тору безпеки або умовам, в яких вони знаходяться.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, за допомогою вказаних функцій, інсти+

туціональне середовище впливає на технічну, координа+

ційну та розподільну ефективність СЗНБ. Тому неузгод+

жені й правила, які постійно змінюються, знижують ефек+

тивність СЗНБ шляхом зміни структури пріоритетів, ско+

рочуючи ресурси для продуктивної діяльності, уповіль+

нюючи ухвалення рішень, створюючи невизначеність та

знижуючи оперативну гнучкість її діяльності.

Оскільки механізми впливу різних інституціональних

систем на підвищення якості інституціонального середо+

вища СЗНБ значно різняться, для виявлення та оцінки цьо+

го впливу необхідно розглянути класифікацію інституці+

ональних структур. Існує значна кількість досліджень ха+

рактеристик цих механізмів, проте з позиції оцінки впли+
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ву інституціонального середовища на зростання якості

функціонування систем найбільш значущою є класифіка+

ція, яка запропонована Т. Холлінгсвортом, що розділяє

інституціональні структури за ступенем їх стабільності,

включає наступні рівні: інститути; інституціональні меха+

нізми; інституціональні галузі; організації; формальне зак+

ріплення (закони) та продуктивність.

Таким, чином, оцінка впливу інститутів на підвищен+

ня якості інституціонального середовища СЗНБ в аспекті

взаємного впливу інститутів має бути проведена на основі

концепції "інституціональної комплементарності", що є

перспективою подальших розвідок у даному напрямі.

Комплементарні інститути, на відміну від базових, пост+

ійно мають додатковий, менш поширений характер. Ос+

новна ідея інституціональної компліментарності СЗНБ

полягає в тому, що співіснування двох (або більше) інсти+

тутів спільно впливає на стратегічний вибір агентів, що

діють, і розширює можливості для досягнення ними цілей.

У подальших дослідженнях інституціонального середо+

вища СЗНБ має бути доведено наше припущення, що існу+

вання певних типів структури інституціонального середо+

вища є наслідком компліментарності його компонентів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування категорійно+понятійного апарату будь+

якої системи є необхідною основою успішного її функ+

ціонування. Правильне розуміння термінології допома+

гає швидше досягти результатів та сприяти інтеропера+

бильності різних систем. Це також стосується системи
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CATEGORICAL — CONCEPTUAL APPARATUS OF PERSONNEL PROVISION
FOR E6GOVERNMENT

У статті проаналізовано основні категорії та поняття сфери електронного урядування.
За результатами аналізу запропоновано категорійно�понятійний апарат, який доцільно ви�

користовувати з питань підготовки публічних службовців електронному урядуванню.
Наведено авторські визначення понять "системи підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації публічних службовців питанням електронного урядування", "електронна комуні�
кація" та "організаційний механізм", з'ясовано особливість категорії "доступності (адміністра�
тивних) послуг".

Запропоновано закріпити терміни та визначення електронного урядування у законодавстві
для ефективного функціонування та розвитку як електронного урядування, так і механізмів підго�
товки публічних службовців для нього.

The article analyses basic categories and terms of the sphere of e�government.
As a result of analysis the categorical — conceptual apparatus, which is advisable to use for training

of public servants for e�government was offered.
The authors' definitions of terms "system of training, retraining and advanced training of public

servants for e�government", "e�communication", "organizational mechanism" were described and
the particularities of the term "availability (of administrative services)" was researched.

Author proposes to allocate the terms and definitions in legislation for more efficient functioning
and development of both ex government band mechanism of personnel training for it.

Ключові слова: електронне урядування, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, кате#

горійно#понятійний апарат; термінологія.
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та механізму підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації публічних службовців питанням електрон+

ного урядування (далі — механізм підготовки кадрів).

Оскільки мова йде про навчання посадових осіб, зрозу+

міло, що вони мають володіти категорійно+понятійним

апаратом щодо питань впровадження та функціонуван+
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ня проектів електронного урядування. В той же час, не+

обхідно визначити й поняття, які стосуються й самого

механізму підготовки кадрів з питань електронного уря+

дування.

Необхідність впорядкування категорійно+понятійно+

го апарату також зумовлена:

— динамічним розвитком сфери інформаційного

суспільства, інформатизації та електронного урядуван+

ня відповідно із виникненням нових як викликів, так і

можливостей, впровадженням нових ІКТ у публічне уря+

дування, створенням нових систем, механізмів та про+

ектів;

— невідповідністю темпів визначення, впроваджен+

ня та законодавчого закріплення певного категорійно+

понятійного апарату реальним темпам практичного за+

стосування;

— неузгодженість, а іноді, суперечність деяких по+

нять у законодавстві України;

— необхідністю приведення у відповідність націо+

нальної термінології міжнародній, насамперед, країн

ЄС;

— неповнотою, несистемністю та недостатньою об+

грунтованістю існуючого категорійно+понятійного апа+

рату.

У даному досліджені автор намагався виокремити

основні поняття та терміни, які доцільно використову+

вати при формуванні механізм підготовки кадрів. За+

значимо, що даний перелік не є вичерпним та може бути

значно розширеним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблематика термінології з питань електронного

урядування та окремих його питань, зокрема, підготов+

ки кадрів досліджується тривалий час, їй приділяється

достатньо уваги в дослідженнях як зарубіжних, так і

вітчизняних фахівців. Сформульовано різні підходи до

визначення окремих понять, що враховують різні сфе+

ри застосування цих визначень. Серед зарубіжних

вчених варто виокремити роботи М.Кастельса [3] та

М. МакЛуена [7]. Особливе значення мають роботи

вітчизняних вчених: П.С. Клімушина [13], А.О. Серенок,

О.А. Баранова, І.Б. Жиляєва, С.Г. Соловйова [11], Н.В.

Грицяк [12] та інших.

Невирішені раніше завдання та проблеми. Не зва+

жаючи на широке та тривале дослідження термінології

з питань електронного урядування, досі не сформульо+

вано чіткий категорійно+понятійний апарат з питань

підготовки кадрів електронному урядуванню, відсутні

визначення деяких ключових понять.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: удосконалити систему понять з питань

підготовки кадрів електронному урядуванню, насампе+

ред, шляхом формулювання неозначених понять та

термінів.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Перш ніж розглядати безпосередньо категорійно+

понятійний апарат, необхідно дати визначення безпо+

середньо системі підготовки, перепідготовки та підви+

щення кваліфікації публічних службовців питанням

електронного урядування, під якою розуміємо комп+

лекс організаційних, правових, інституційних, інфор+

маційних, мотиваційних, ресурсних механізмів, спря+

мованих на задоволення потреби в кваліфікованих

кадрах органів публічної влади для впровадження та

експлуатації ними технологій електронного урядуван+

ня.

Розглянемо найбільш важливі каегорії з точки зору

підготовки кадрів питанням електронного урядування.

Електронна комунікація. Законодавство України

[6] визначає даний термін, як "обмін даними із вико+

ристанням сучасних засобів зв'язку: звукозапису, те+

лефону, радіо, відео, телебачення, кіно, мультимедіа,

поліграфії, телеграфу, фотографії, мобільного зв'яз+

ку, Інтернет, електронної пошти, фототелеграфу (те+

лефаксу)".

М. МакЛуен [7] вважає під електронною комуні+

кацією новий вид взаємодії за допомогою засобів ма+

сової комунікації, який приходить на зміну письмовій

комунікації і, таким чином, проводить комунікаційну

революцію у розвитку суспільства та людства в ціло+

му.

На думку А.В. Соколова, електронна комунікація

заснована на застосуванні космічного радіозв'язку та

інших телекомунікацій, мікроелектронної і комп'ютер+

ної техніки, оптичних пристроїв запису тощо [8].

М. Кастельс вважає, що електронна комунікація ви+

никла внаслідок злиття мас+медіа та "комунікацій, що

здійснюються за посередництва комп'ютера". Така си+

стема характеризується інтеграцією багатьох медіа та

інтерактивним середовищем [3].

Як бачимо із даних визначень, основна увага при+

діляється сучасним засобам передачі інформації, які

роблять будь+яку комунікацію саме "електронною". З

точки зору науки державного управління визначення

"електронної комунікації" повинно враховувати, насам+

перед, управлінські аспекти. Тому, на нашу думку, його

слід окреслити як "сучасний спосіб взаємодії із вико+

ристанням інформаційно+комунікаційних технологій,

який забезпечує швидкий обмін інформацією та спри+

яння ефективному прийняттю управлінських рішень".

Крім того, оскільки це визначення дається в розрізі дер+

жавного управління, то доречно говорити про даний

термін, як про "електронну комунікацію в державному

управлінні".

Електронна участь (Electronic Participation) є важ+

ливим сучасним поняттям в електронному урядуванні,

що передбачає системну участь громадян у процесах

прийняття рішень публічної влади. З огляду на це наве+

демо означення "участі" взагалі, а згодом виокремимо

риси саме "електронної участі". Отже, участь — парт+

нерські взаємовідносини між публічною владою та гро+

мадянами, де останні активно задіяні у політичному

житті країни. Громадяни можуть самостійно висувати

ініціативи по внесенню змін до законодавства та орга+

нізації діалогу [10].

Електронна участь, згідно з [1], — це підготовчі

заходи з метою сприяння розвитку та застосування

ІКТ у законодавчому процесі та процесі прийняття

рішень безпосередньо в парламентському або урядо+

вому середовищах, що мають на меті розширення

залучення громадян та вдосконалення законодав+

ства.
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Н.В. Грицяк та С.Г. Соловйов вважають, що елек+

тронна участь полягає в організації громадян та їх

цілей через діяльність недержавних організацій з ме+

тою здійснення впливу на процес прийняття рішень

[11; 12].

Згідно [10] електронна участь — це термін, що по+

значає участь у процесах управління за допомогою ІКТ.

Такими процесами можуть бути адміністрування, надан+

ня послуг, прийняття рішень, розробка політичних стра+

тегій. В більш широкому сенсі термін означає застосу+

вання ІКТ для підвищення рівня політичної участі гро+

мадян через взаємодію один з одним та обраними пред+

ставниками [10].

П.С. Клімушин вважає, що електронна участь гро+

мадян є формою електронної демократії та проявляєть+

ся у трьох механізмах: інформування громадськості,

консультації та прийняття рішень [13].

Як бачимо, електронна участь є формою електрон+

ної демократії (хоча прямо це зазначає лише [13]), що

застосовує ІКТ для взаємодії громадян із державою у

контексті залучення перших до вироблення управлінсь+

ких рішень. ІКТ тут, як і в більшості випадків, є лише

інструментом реалізації прав громадян. Саме вони ви+

значають специфіку такої взаємодії та роблять її "елек+

тронною", але за суттю своєю такі відносини не зміню+

ються.

Доступність (адміністративних) послуг. Аналіз

зарубіжних джерел й українського законодавства

показав, що при визначенні доступності послуг мова

йде не стільки про фізичну наявність тієї або іншої

послуги або її надання чи ненадання, скільки про

організаційні аспекти, в тому числі, забезпеченість

кваліфікованими кадрами. Так, згідно з [14] дос+

тупність послуги визначається ступенем можливості

(наявністю чи відсутністю бар'єрів) використання

інформаційно+комунікаційних технологій, а також

послуг та інформації, які надаються за допомогою

ІКТ. Перешкоди доступності стосуються технічних,

аудіо, візуальних, семантичних та мовних бар'єрів,

браку навичок тощо.

А відповідно до [10] доступність послуг передбачає

наявність комп'ютерів (комп'ютерних пристроїв) та

вміння громадян ними користуватись.

Концепція реформування місцевого самоврядуван+

ня та територіальної організації влади в Україні [15]

говорить про принцип доступності послуг, який полягає

у територіальній доступності, наявності належної мате+

ріально+технічної бази, відкритості інформації про по+

слуги, професійності їх надання та забезпеченні безпе+

рервної освіти посадових осіб органів місцевого само+

врядування.

Наприклад, наказ Мінюсту [16] характеризує дос+

тупність послуг організаційними аспектами, зокрема

встановленням відповідних годин прийому громадян,

обладнанням приміщень, зокрема, запровадженням

виїзних громадських приймалень, інформуванням гро+

мадян, систематичністю підвищення кваліфікації поса+

дових осіб тощо.

Отже, можна стверджувати, що доступність послуг,

в рамках даного дослідження визначається матеріаль+

но+технічним забезпеченням, зокрема сучасними ІКТ, та

необхідними уміннями, навичками й знаннями посадо+

вих осіб, які надають ці послуги, а також рівнем готов+

ності користувачів послуг.

Електронна освіта або електронне навчання. Особ+

ливість даної категорії полягає у тому, що ми розгля+

даємо освіту як засіб отримання знань, навичок та вмінь

у сфері ІКТ, але з іншого боку, ІКТ виступає як засіб

освіти. Так, [6] визначає електронне навчання як фор+

му отримання освіти, що здобувається з використанням

виключно інформаційно+комунікаційних технологій, а

[10] — навчання за допомогою комп'ютера, що на нашу

думку є досить вузьким визначенням.

Більш широко електронне навчання визначає

Д.Керн [9] — це підхід, згідно якого використовуються

різні Інтернет та веб+технології для створення, впровад+

ження, подальшого сприяння та організації навчальних

процесів й розвитку компетенцій.

На нашу думку, досить вдало визначає цю катего+

рію [19], де електронне навчання є не тільки наданням

вказівок (інструкцій), що визначаються власне комп'ю+

терним навчанням, але виходить за рамки самого на+

вчання і включає в себе надання інформації та інстру+

ментів, що підвищують продуктивність.

Д.В. Дубов та С.В. Дубова [2] звертають увагу на

важливий компонент безперервного навчання, що все

частіше знаходить своє відображення у концепціях

освітніх політик провідних країн світу. Вони визначають

електронне навчання як навчання (переважно — дис+

танційне) за допомогою інформаційних технологій для

втілення у життя принципу "навчатися протягом всього

життя".

 С.О. Семеріков характеризує електронне навчання

інтерактивною взаємодією викладача та того, хто на+

вчається, оперативним доступом до баз знань через

мережу Інтернет, віртуалізацією практикумів та можли+

вістю дистанційного контролю [17].

У розрізі зазначених вище визначень, варто також

згадати про курс дистанційного навчання — інформа+

ційну систему, яка є достатньою для навчання окремим

навчальним дисциплінам за допомогою опосередкова+

ної взаємодії віддалених один від одного учасників на+

вчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке

функціонує на базі сучасних психолого+педагогічних та

інформаційно+комунікаційних технологій [4].

Як бачимо із визначень, ключовим фактором

електронної освіти є застосування ІКТ. Таким чином,

підсумовуючи зазначене, можна сказати, що елект+

ронне навчання — це спосіб пізнання світу, здобуття

знань, навичок та вмінь із застосуванням ІКТ при

повній або частковій заміні ними традиційних засобів

навчання.

Якщо розглядати поняття "електронне навчання"

в розрізі управлінської науки, то варто згадати кате+

горію менеджменту знань (Knowledge Management),

яка є практикою вибіркового застосування знань з на+

громадженого досвіду прийняття рішень для теперіш+

ньої та майбутньої практики прийняття рішень з конк+

ретною метою — покращення організаційної ефектив+

ності [5].

Більш широке визначення пропонує [10] — це по+

шук правильних стратегій з надання актуальної інфор+

мації конкретній аудиторії в потрібний час та найбільш

оптимальним способом. Це поняття побудоване на ідеї,
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що найбільш цінним капіталом будь+якої організації є

знання її співробітників. При розвитку технологій управ+

ління знаннями необхідно врахувати 3 фактори: люди,

процеси та технології. Процеси отримання, зберігання

та передачі знань, побудова відповідного програмного

забезпечення у відповідності до цілей організації та

потребами тих, хто навчається, є важливими аспектами

управління знаннями.

Автори [18] вважають, що ідея менеджменту знань

полягає у тому, що інформація свідомо скеровується

(створюються відповідні умови) з того місця, де вона

утворюється у те місце, де є її реальна потреба. Оскіль+

ки існування потрібної інформації само по собі ще не є

достатнім фактором підвищення ефективності управлі+

ння.

Управління знаннями є однією з ключових категорій,

оскільки внаслідок широкого і динамічного розвитку ІКТ

постійно створюється та розповсюджується величезний

обсяг інформації, яка частково перетворюється на знан+

ня, але їх обсяг також значно перебільшує потреби будь+

якої системи. Тому саме за допомогою управління знан+

нями класифікуються і відбираються саме необхідні

знання, а в процесі прийняття рішення застосовується

саме потрібна інформація.

У процесі розвитку інформаційного суспільства та

суспільства знань великої ваги набувають способи пе+

редачі знань. Так, одним з значущих способів є елект+

ронне видання — електронний документ, який пройшов

редакційно+видавниче опрацювання, має вихідні відо+

мості й призначений для розповсюдження в незмінно+

му вигляді [4].

У процесі навчання широко використовуються різні

види електронних видань, а саме:

— електронні методичні матеріали — електронне

навчальне або виробничо+практичне видання роз'яснень

з певної теми, розділу або питання навчальної дисцип+

ліни з викладом методики виконання окремих завдань,

певного виду робіт [4];

— електронний навчальний посібник — навчальне

електронне видання, використання якого доповнює або

частково замінює підручник [4];

— електронний підручник — електронне навчаль+

не видання з систематизованим викладом дисципліни (її

розділу, частини), що відповідає навчальній програмі

[4].

Впровадження вищезазначених термінів у наше за+

конодавство буде сприяти підвищенню ефективності

механізмів електронного урядування, в тому числі щодо

кадрового забезпечення.

ВИСНОВКИ
У статті впорядковано категорійно+понятійний апа+

рат та виокремлено основні поняття та терміни, які до+

цільно використовувати при формуванні системи підго+

товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації пуб+

лічних службовців питанням електронного урядування.

З цією метою запропоновано визначення безпосеред+

ньо самої системи та наведене власний підхід до визна+

чення категорій "електронна комунікація" та "організа+

ційний механізм".

З'ясовано особливість категорії "доступність (адмі+

ністративних) послуг", її принципи та ознаки, дослідили

сутність електронного навчання а також місце всіх заз+

начених у цьому розділі категорій та понять у загальній

системі категорійно+понятійного апарат механізму

підготовки кадрів питанням електронного урядування.

Враховуючи те, що більшість термінів має практич+

не застосування, вважається за доцільне закріпити виз+

начення у законодавстві з метою їх однозначного трак+

тування та забезпечення функціонування електронно+

го урядування та механізмів підготовки кадрів для ньо+

го.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Подальші дослідження передбачається здійснюва+

ти у напрямі розширення та поглиблення термінологіч+

ної бази у питаннях підготовки кадрів електронному

урядуванню.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Подальша розбудова незалежної демократичної

держави неможлива без формування сучасної розгалу+

женої інфраструктури ліквідації, а головне — запобі+

гання надзвичайним ситуаціям.

Сучасна державна політика у сфері цивільного за+

хисту, що реалізується в Україні в останні роки, є ефек+

тивною відповіддю небезпечним викликам XXI століття.

В умовах появи нових загроз виникнення надзвичай+

них ситуацій техногенного та природного характеру ак+

туальним залишається питання подальшого вдоскона+

лення організації управління в надзвичайних ситуаціях.

У зв'язку з підписанням в 2014 році Угоди про асо+

ціацію між Україною та Європейським Союзом ще

більшої актуальності набуває питання наближення сис+

теми цивільного захисту в Україні до європейських стан+

дартів, приєднання до Механізму цивільного захисту

Європейського Союзу.

УДК 35.351.86

О. А. Подскальна,
учений секретар Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В
КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА В
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ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CIVIL DEFENSE IN THE SLOVAK REPUBLIC
IN CONTEXT OF MEMBERSHIP IN EUROPEAN UNION

У статті аналізується організація та розвиток цивільного захисту в Словацькій Республіці,
базуючись на Концепції організації та розвитку цивільного захисту в Словацькій Республіці на
період до 2015 року.

 In the article organization and development of civil protection in the Slovak Republic are analyzed,
based on the Conception of organization and development of civil protection in the Slovak Republic
for the period to 2015 year.
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Певний досвід цієї роботи накопичений у сусідній з

Україною Словацькій Республіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню вдосконалення організації управління у

надзвичайних ситуаціях досліджується такими вченими,

як: О.В. Альбощій, С.О. Андрєєв, М.В. Болотських,

П.Б. Волянський, В.П. Зосімов, В.П. Садковий, О.О. Труш,

А.В. Терент'єва, Л.В. Ушаков [4; 5; 6], але досвід удос+

коналення управління в надзвичайних ситуаціях нако+

пичений у сусідній з Україною Словацькій республіці ще

не досліджено в повному обсязі.

Питання оптимізації та удосконалення системи

підготовки керівного складу служби цивільного захис+

ту і населення до дій у надзвичайних ситуаціях дослід+

жується такими вченими, як: О.В. Альбощій, С.О. Ан+

дрєєв, М.В. Болотських, П.Б. Волянський, В.П. Зосімов,

В.П. Садковий, О.О. Труш, А.В. Терент'єва, Л.В. Уша+

ков [4; 5; 7; 8], але питання оптимізації та удосконален+
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ня системи підготовки керівного складу служби цивіль+

ного захисту і населення до дій у надзвичайних ситуац+

іях ще недосліджені у повному обсязі.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті розглянути накопичений досвід держав+

ного управління у сфері цивільного захисту у Словацькій

республіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалізацію державної політики у сфері цивільного

захисту в Словацькій Республіці здійснює Пожежно+

рятувальна служба у складі Міністерства внутрішніх

справ.

Під час кризових ситуацій ключові завдання покла+

даються на Міністерство внутрішніх справ Словацької

Республіки. Міністр внутрішніх справ є керівником Цен+

трального кризового штабу, який створюється в кризо+

вих ситуаціях, та згідно із Законом Словацької Респуб+

ліки 2002 року № 387, невідкладно доповідає Прези+

денту та Прем'єр+міністру про виникнення кризової си+

туації чи про прямі загрози її виникнення.

Пожежно+рятувальна служба Міністерства внут+

рішніх справ Словацької Республіки (далі — Служба)

створена 1 квітня 2002 року Законом Словацької Рес+

публіки № 315/2001.

На Службу покладено завдання з державного уп+

равління в галузі цивільного захисту; пожежної безпе+

ки; здійснення державного пожежного нагляду; вико+

нання завдань у боротьбі з пожежами; надання допо+

моги у разі виникнення катастроф, аварій, стихійних лих

та інших надзвичайних ситуацій; захист навколишнього

середовища; оцінка відповідності об'єктів технічним

вимогам пожежної безпеки; навчання та підготовки

кадрів у сфері протипожежного захисту та лікувально+

освітньої діяльності тощо.

Служба бере участь у забезпеченні заходів з надан+

ня допомоги та евакуації поранених і хворих внаслідок

пожеж, нещасних випадків, стихійних лих та інших над+

звичайних ситуацій (розміщення та надання гуманітар+

ної допомоги), заходів цивільного захисту в рамках

підготовки до оборони держави і завдань науково+тех+

нічного розвитку у сфері протипожежного захисту.

При виконанні своїх завдань Служба співпрацює з

органами державної влади, органами місцевого само+

врядування, юридичними особами, і об'єднаннями гро+

мадян, а також з компетентними органами інших країн

та міжнародними організаціями.

Міжнародне співробітництво та надання допомоги

іншим державам у сфері цивільного захисту здійснюєть+

ся відповідно до положень міжнародних договорів Сло+

вацької Республіки.

 Структуру Служби: складають Президія, 8 регіо+

нальних управлінь, 49 районних штаб+квартир та ава+

рійно+рятувальна одиниця столиці Словаччини — м. Бра+

тислави.

 Як і в інших країнах+членах Європейського Союзу,

в Словацькій Республіці доступний єдиний номер те+

лефону служби порятунку — 112 у випадку ситуації,

що загрожує життю чи здоров'ю людини, або якщо

майно чи навколишнє середовище знаходиться в не+

безпеці. Телефонний дзвінок безкоштовний, доступ+

ний 24 години на добу з міського, мобільного теле+

фонів або таксофонів. Цей телефонний номер об'єднує

такі екстрені служби: Пожежно+рятувальна служба,

швидка медична допомога, міліція, залізнична поліція,

Служба порятунку в горах та інші екстрені служби Сло+

ваччини.

Заслуговує на вивчення та аналіз схвалена поста+

новою Уряду Словацької Республіки від 28 травня

2008 року № 343 Концепція організації та розвитку

цивільного захисту в Словацькій Республіці на пері+

од до 2015 року (далі — Концепція).

Передбачається до 2015 року привести розвиток

цивільного захисту у відповідність до політичної та кон+

цептуальної орієнтації Європейського Союзу в зазна+

ченій сфері, вирішити завдання, що випливають із за+

гальних та рамкових програм ЄС та спрямовані на за+

хист критичної інфраструктури. Зокрема, планується

приєднання до створюваної Європейською Комісією

попереджувальної інформаційної системи критичної

інфраструктури (CIWIN).

У сфері цивільного кризового планування реалізу+

ються завдання, що випливають з прийнятої в 1991 році

стратегічної концепції НАТО та визначені Головним ко+

мітетом з питань цивільного кризового планування

НАТО (SCEPC).

У рамках цивільного кризового планування перед+

бачено створення системи, яка забезпечить розв'язан+

ня кризових ситуацій, що спричинені природними ката+

строфами, технологічними аваріями, терористичним на+

падом чи військовим конфліктом. Формування системи

проводиться з урахуванням того, щоб її можливості мо+

жуть бути використані як на національному, так і на

міжнародному рівні (НАТО, ЄС, ООН).

Відповідно до Концепції, ризиками вважаються ви+

никнення стихійних лих, аварій, катастроф та терорис+

тичних атак, які за своїм характером та наслідками ста+

новлять постійну загрозу життю, здоров'ю, майну та на+

вколишньому середовищу в значних розмірах. Крім цьо+

го, відзначається поява такого фактору, як можливість

поширення інфекційних хвороб у результаті глобально+

го потепління.

Концепція передбачає за рахунок підвищення

дієвості професійної підготовки та нових форм прове+

дення практичних занять досягти більшої підготовле+

ності органів, які займаються виконанням рятувальних

робіт та здійснюють керівництво ними, а також належ+

ного рівня готовності підрозділів цивільного захисту.

Для співробітників, які беруть участь у рятувальних ро+

ботах, організовується професійна підготовка з питань

надання першої допомоги.

Концепція передбачає також підвищення поінфор+

мованості населення стосовно правильного реагування

при попередженні, евакуації та укритті, обізнаності сто+

совно засад надання допомоги при виникненні надзви+

чайної ситуації, зокрема шляхом підготовки відповідних

матеріалів в засобах масової інформації, організації

інформаційних акцій та друку видань з проблематики

цивільного захисту, розширення обсягів використання

Інтернету, розміщення аналогічних матеріалів на веб+

сайтах Міністерства внутрішніх справ Словацької Рес+

публіки, органів місцевого та територіального самовря+

дування.
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Передбачається поглибити вивчення курсу "Охоро+

на людини та природи" в шкільних закладах, складо+

вою частиною якого є цивільний захист. Планується

створити також умови для організації та проведення

змагань серед молодих рятувальників.

Відповідно до Концепції при органах, які здійсню+

ють рятувальні роботи чи забезпечують управління

ними, планується створити оціночні центри для аналізу

загроз та оцінки витоку небезпечних речовин. Для їх

технічного забезпечення передбачається використову+

вати комунікаційну систему та базу даних Інтегрованої

рятувальної системи. З метою реалізації вказаних за+

ходів передбачається забезпечити збір та передачу по+

казників вимірів з автономних моніторингових систем

юридичних осіб та фізичних осіб+підприємців. Для цьо+

го планується розробити механізм встановлення, оцін+

ки і використання даних щодо радіаційної, хімічної та

біологічної ситуації в період кризової ситуації, продов+

жити створення стаціонарної мережі радіаційного мо+

ніторингу території як невід'ємної частини системи попе+

редження, підвищити операційну здатність контрольних

хімічних лабораторій цивільного захисту за рахунок їх

оснащення сучасним спеціальним обладнанням.

Концепція, враховуючи зміни безпекових ризиків у

світі, у сфері колективного захисту населення надає

перевагу евакуації, а не укриттю населення у захисних

спорудах. З метою досягнення кращої взаємодії

підрозділів, що беруть участь в евакуації, передбачаєть+

ся проведення щорічно спільних навчань.

У сфері укриття планується зберегти наявну кіль+

кість захисних споруд та їх експлуатаційну здатність і

повну відповідність вимогам щодо забезпечення укрит+

тя населення в кризових ситуаціях. Рентабельність їх

утримання планується підвищити за рахунок двоцільо+

вого використання, зокрема, шляхом надання укриттів,

згідно з відповідними договорами, в оренду фізичним

та юридичним особам.

Стосовно модернізації системи попередження в

Словацькій Республіці, то акцент робиться на заміні

кінцевих елементів цієї системи в місцях з високою кон+

центрацією населення, на територіях, що перебувають

під загрозою, вздовж головних транспортних шляхів,

якими постачаються небезпечні матеріали. Крім цього,

планується завершити створення автономних систем

попередження населення та інформування осіб на те+

риторіях, що перебувають під загрозою водних споруд,

навколо хімічних підприємств та ядерно+енергетичних

установок.

У сфері інформаційної служби планується стандар+

тизувати систему збору, обробки, оцінки і надання

інформації та покращити її наочність. Зокрема в найко+

ротший термін планується добудувати географічну

інформаційну систему в умовах цивільного захисту

(CIPREGIS) як складову частину загальнодержавної

інформаційної системи з метою забезпечення комплек+

сної роботи органів державної влади та самоврядуван+

ня, кризового управління та Інтегрованої рятувальної

системи.

Розвиток міжнародного співробітництва у сфері

цивільного захисту визначається зовнішньополітични+

ми пріоритетами Уряду Словацької Республіки, насам+

перед, у контексті членства Словаччини в ЄС та НАТО.

Метою є створення та імплементація ефективної

системи у сфері профілактики, підготовки та швидкого

реагування на резонансні надзвичайні ситуації в краї+

нах+членах ЄС та третіх країнах. Крім цього, Концепція

спрямована на розбудову потужностей цивільного за+

хисту для забезпечення швидкої реакції у випадку те+

рористичного нападу відповідно до Плану дій Головно+

го комітету з питань цивільного кризового планування

НАТО, що спрямований на покращення захисту цивіль+

ного населення від можливих атак з використанням ра+

діологічних, хімічних, біологічних та ядерних речовин.

Співробітництво з НАТО планується надалі орієн+

тувати на активну участь у діяльності Головного коміте+

ту з питань цивільного кризового планування, насампе+

ред, Комісії з питань цивільного захисту. Співпраця з

Євроатлантичним центром з питань координації реагу+

вання на катастрофи НАТО (EADRCC) розвивається в

напрямі координації надання міжнародної допомоги

засобами цивільного захисту.

Планується також реалізовувати співробітництво в

рамках Центральноєвропейської ініціативи, а також між

країнами Вишеградської групи за рахунок практичного

перенавчання рятувальних підрозділів країн Више+

градської четвірки при реагуванні на надзвичайні ситуації.

У сфері функціонування Інтегрованої рятувальної

системи в Словацькій Республіці планується створити

умови для координованої діяльності підрозділів цивіль+

ного захисту та підрозділів Інтегрованої рятувальної си+

стеми при виконанні завдань, що пов'язані з проведен+

ням рятувальних робіт під час надзвичайних ситуацій.

Планується також підвищити оперативність надан+

ня гуманітарної допомоги на території Словацької Рес+

публіки та за кордоном. При прийнятті рішення щодо

надання гуманітарної допомоги іншим державам всі за+

ходи передбачається здійснювати так, щоб матеріаль+

на допомога залишила територію Словацької Респуб+

ліки впродовж 24 годин.

 Для забезпечення участі Міністерства оборони Сло+

вацької Республіки в рятувальних роботах у період над+

звичайного чи кризового стану, у випадку виникнення

надзвичайної події підписана відповідна угода між

Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх

справ.

Заслуговує на увагу функціонування Комплексної

центральної рятувальної служби Словацької Республі+

ки (далі — КЦРС), яка створена у 2000 році невеликою

групою ентузіастів — членів Добровільного пожежно+

го захисту Словаччини.

Це громадська організація, яка внесена до реєстру

громадських організацій Міністерства внутрішніх справ

Словацької Республіки.

КЦРС займається порятунком громадян, їхнього

майна, збереженням природи, пошуком зниклих людей,

подоланням наслідків викиду небезпечних хімічних ре+

човин, розливів нафти, ліквідацією наслідків паводків

тощо.

До її складу входять медики, водолази, пожежні,

хіміки та рятувальники.

Представники КЦРС беруть активну участь у міжна+

родних рятувальних операціях за кордоном.

За 14 років діяльності КЦРС вдалося побудувати

один з найпотужніших, найбільших і добре скоордино+
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ваних рятувальних органів в Центральній Європі у сфері

реагування на стихійні лиха. Окрім постійної підтримки

в гуманітарних ситуаціях в Словаччині, представники

КЦРС брали участь в 13 міжнародних місіях на Гаїті, в

Ірані, Пакистані, Шрі+Ланці, Угорщині, Чеській Рес+

публіці, Румунії та інших країнах.

Між іншим, Комплексна центральна рятувальна

служба вже працювала і в Україні — у ході нищівних

катастрофічних повеней у Закарпатті у 2001 році.

КЦРС володіє передовими технічними засобами та

матеріально+технічною підтримкою на глобальному

рівні, що дозволяє проводити міжконтинентальні ряту+

вальні операції.

На додаток до активної допомоги в надзвичайних

ситуаціях ДКРЦ бере участь в удосконаленні рятуваль+

них можливостей в країні і за кордоном у випадку ви+

никнення надзвичайних ситуацій, шляхом організації на+

вчальних курсів.

Фінансується Комплексна центральна рятувальна

служба за рахунок низки державних програм Словач+

чини, а також за кошти спонсорів.

ВИСНОВКИ
Згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України

та Урядом Словацької Республіки про співробітництво

та взаємну допомогу у разі виникнення надзвичайних

ситуацій, яка підписана 5 грудня 2000 року в м. Братис+

лаві та ратифікована Верховною Радою України 26

грудня 2002 року, організовано співпрацю в наданні

багатосторонньої допомоги у разі виникнення надзви+

чайних ситуацій та з інших питань між органами та

підрозділами ДСНС України та Пожежно +рятувальної

служби Міністерства внутрішніх справ Словацької Рес+

публіки.

Команда українських рятувальників із Закарпатсь+

кої області 9—13 вересня 2013 року взяла участь у

міжнародних навчаннях "Повінь в регіоні Кошице", що

організовувались Пожежно+рятувальною службою Сло+

вацької Республіки в регіоні Кошице.

Метою навчань було відпрацювання автономності,

оперативної взаємодії та співробітництва залучених

модулів і рятувальних команд різних країн з проведен+

ня рятувальних операцій на підтоплених територіях у

відповідності з вимогами Європейської Комісії до євро+

пейських модулів цивільного захисту.

Готується до підписання Методична інструкція з

співробітництва між Пожежно+рятувальною службою

Словацької Республіки та Державною службою Украї+

ни з надзвичайних ситуацій в наданні взаємної допомо+

ги при виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації

їх наслідків.

Реалізація Концепції організації та розвитку ци+

вільного захисту в Словацькій Республіці на період до

2015 року, зокрема положень про розвиток міжнарод+

ного співробітництва, сприятиме і подальшому поглиб+

ленню співробітництва України та Словацької Республ+

іки у сфері цивільного захисту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Правові та організаційні засади, які покладені

в основу діючої моделі Оптового ринку електрич+

ної енергії,  визначено Законом України "Про
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ОПТОВОГО
РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

A. Kozhevnykov,
рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

WAYS TO IMPROVE THE OPERATION OF THE WHOLESALE ELECTRICITY MARKET
OF UKRAINE

У статті висвітлено правові та організаційні засади, які покладено в основу діючої моделі Оп�
тового ринку електричної енергії. Показано механізми та нормативно�правове підгрунтя для
формування оптової ринкової ціни. Зазначено ряд проблем, які не дозволяють у повній мірі ви�
користати потенціал діючої моделі оптового ринку та запропоновано шляхи щодо їх усунення.

Як результат, запропоновано нову модель ринку, яка повинна передбачати впровадження кон�
курентного ринку двосторонніх договорів.

 Наголошено на необхідності реформування ринку електричної енергії з кардинальною зміною
правил ринку, головною складовою якого є упровадження нової технічної інфраструктури інфор�
маційного обміну даними та комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії
України.

Також зазначено, що Комісії необхідно буде розробити відповідні проекти нормативно�право�
вих актів, а також розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику", щодо запровадження ринку двосторонніх договорів, які необхідні для вре�
гулювання правових та організаційних основ функціонування ринку двосторонніх договорів на
етапі переходу до нової моделі ринку та започаткування укладення двосторонніх договорів.

The article highlights the legal and organizational principles that form the basis of the current model
of the wholesale electricity market. The mechanism and regulatory framework for the formation of the
wholesale market price. The specified number of problems that prevent you from fully use the potential
of the current wholesale market and the ways to address them.

 As a result, the proposed new market model, which should include the introduction of a competitive
market of bilateral contracts.

 The necessity of reforming the electricity market with radical changes in market rules, the main
component of which is the introduction of a new technical infrastructure information sharing and
commercial electricity metering on the electricity market of Ukraine.

The report states that the Commission will need to develop appropriate draft legal acts and draft
Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On Electricity "to implement market of bilateral
agreements that are necessary to resolve the legal and institutional foundations of market functioning
bilateral contracts for the transition to the new model and the market launch of bilateral treaties.

Ключові слова: Оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ), тариф продажу електричної енергії, опто#

ва ринкова ціна електричної енергії, механізм функціонування Оптового ринку електричної енергії, ре#

формування ринку електричної енергії України.

Keywords: wholesale Electricity Market (WEM), the rate of sale of electricity, wholesale market price of electricity,

the mechanism of the Wholesale Electricity Market, reform of the electricity market of Ukraine.

електроенергетику", нормативними актами Пре+

зидента України, Кабінету Міністрів України, На+

ціональної комісії регулювання електроенергети+

ки України.
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Згідно з Законом України "Про електроенергети+

ку", Оптовий ринок електричної енергії України (далі

— ОРЕ) діє на підставі Договору між членами Опто+

вого ринку електричної енергії України. Ураховуючи,

що значна частина учасників ОРЕ є суб'єктами при+

родних монополій або займає домінуюче становище

на ньому, державне регулювання Оптового ринку

електричної енергії здійснюється з урахуванням по+

ложень Закону України "Про природні монополії" та

Закону України "Про захист економічної конкуренції"

[1].

Діюча модель ОРЕ реалізована на основі принципу

самоврядування, яке забезпечується діяльністю Ради

ОРЕ як представницького органу членів Оптового рин+

ку.

На сьогодні, відповідно до наданих повноважень,

Національна комісія, що здійснює державне регулю+

вання у сферах енергетики та комунальних послуг

здійснює регулювання цін (тарифів) на товари (послу+

ги) суб'єктів природних монополій у паливно+енерге+

тичному комплексі України. До грудня 2014 року такі

функції  здійснювала Національна комісія, що

здійснює державне регулювання у сфері енергетики

(далі — НКРЕ, Комісія). Комісія керуюється принци+

пами регулювання, визначеними чинним законодав+

ством, основним з яких є принцип балансу економіч+

них інтересів виробників і споживачів їх товарів та

послуг, а також принцип забезпечення повного

відшкодування споживачем економічно обгрунтова+

них витрат на виробництво, передачу та постачання

електричної енергії. При цьому ринковий порядок

формування ціни на електроенергію не диференці+

юється за належністю споживачів до тієї чи іншої га+

лузі економіки [5].

Комісією створена система цінового регулювання,

яка включає низку нормативно+правових актів, що за+

безпечують контроль за ціноутворенням на кожному

етапі формування тарифів на електроенергію — на ета+

пах виробництва, передачі та постачання електричної

енергії.

Прийнята в Україні концепція, яка закріплена Зако+

ном України "Про електроенергетику" та численними ак+

тами Кабінету Міністрів України, передбачає ринкове

формування цін на електричну енергію. Тобто на сьо+

годні тарифи на електроенергію для всіх споживачів,

крім населення, є ринковими.

Відповідно до повноважень, передбачених чинним

законодавством, НКРЕ затверджує тарифи на відпуск

електричної енергії для енергогенеруючих підприємств,

що працюють на ОРЕ не за ціновими заявками. До такої

групи виробників електричної енергії належать атомні

(АЕС) і гідро+ та гідроакумулюючі (ГЕС та ГАЕС) елект+

ростанції, теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Також НКРЕ

затверджується "зелений" тариф на електричну енер+

гію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах

електроенергетики, що використовують альтернативні

джерела енергії.

Генеруючі компанії ТЕС та Київська ТЕЦ+5, Київсь+

ка ТЕЦ+6 і Харківська ТЕЦ+5 здійснювали свою

діяльність в умовах конкуренції. Вони продавали ви+

роблену електричну енергію в ОРЕ за ціновими заяв+

ками.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти

підприємницької діяльності, що мають ліцензію на по+

стачання електричної енергії за нерегульованим тари+

фом, визначаються в договорах між постачальником і

споживачем електричної енергії.

Формування тарифів продажу електричної енергії

в ОРЕ для виробників, що працюють за ціновими заяв+

ками (генеруючі компанії ТЕС, АЕК "Київенерго" та Хар+

ківська ТЕЦ+5), у 2009 році здійснювалося згідно з Пра+

вилами Оптового ринку електричної енергії України

погодинно і складалося з таких платежів:

— платіж за вироблену електроенергію (70,42%);

— платіж за робочу потужність (18,95%);

— платіж за маневреність (7,75%);

— додаткові платежі на реконструкцію та модерні+

зацію енергетичного обладнання та для виконання за+

конодавчих актів і урядових рішень (1,5%);

— інші платежі (2,07%);

— зменшення платежу енергоблокам за порушен+

ня режиму роботи (+0,69%) [12].

З метою недопущення збільшення ОРЦ через необ+

грунтоване формування виробниками, які працюють за

ціновими заявками, цін за електричну енергію на рівні,

що перевищує паливну складову, Комісія протягом 2009

року застосовувала обмеження граничної ціни системи.

Для забезпечення формування фактичної ОРЦ на

рівні прогнозованої Комісія здійснювала корегування

коефіцієнтів, що застосовуються для розрахунку цін за

маневреність та робочу потужність для виробників, які

працюють за ціновими заявками.

За 2009 рік тариф продажу електроенергії вироб+

никами, які працюють за ціновими заявками, в ОРЕ зріс

у порівнянні з 2008 роком на 10,8% (з 33,4 коп./кВт

год до 37,02 коп./кВт год). У структурі тарифу частка

собівартості виробництва електроенергії збільшилася

з 30,64 коп./кВт год до 36,74 коп./кВт год (на 19,9%).

Водночас рентабельність виробництва електричної

енергії зменшилась з 8,99% до 0,78%.

Основними причинами зростання собівартості ви+

робництва електроенергії було збільшення паливної

складової з 24,51 коп./кВт год до 29,31 коп./кВт год

(на 19,6%) та збільшення умовно+постійних витрат з

6,13 коп./кВт год до 7,42 коп./кВт год (на 21,0%). Слід

відмітити, що у структурі умовно+постійних витрат відбу+

лося збільшення витрат на сировину та допоміжні мате+

ріали, а також витрат на оплату праці.

Збільшення паливної складової у структурі собівар+

тості відбулося за рахунок зростання цін на газ з 1207,7

до 2182,8 грн./1000 м3 (на 80,7%) та вугілля — з 423,6

до 510,9 грн. за 1 тонну (на 20,6%). При цьому ка+

лорійність вугілля збільшилась з 5136 до 5219 ккал/кг

(на 1,6%). У зв'язку зі зменшенням використання при+

родного газу на виробництво електричної енергії (з

10,98% до 3,48%) відбулося збільшення питомих вит+

рат умовного палива на виробництво електроенергії з

386,6 до 386,7 грам/кВт год.

Відповідно до Закону України "Про електроенер+

гетику" Комісія затверджує тарифи на відпуск електрич+

ної енергії для енергогенеруючих підприємств, що пра+

цюють на ОРЕ не за ціновими заявками. До такої групи

виробників електричної енергії належать:
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— атомні електростанції (АЕС);

— гідроелектростанції та гідроакумулюючі елект+

ростанції (ГЕС та ГАЕС);

— теплоелектроцентралі (ТЕЦ);

— виробники електричної енергії з альтернативних

джерел енергії.

Крім того, відповідно до зазначеного Закону Украї+

ни Комісія затверджує "зелені" тарифи на електричну

енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об+

'єктах електроенергетики, що використовують альтер+

нативні джерела енергії (крім доменного та коксівного

газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише

малими гідроелектростанціями).

Затвердження тарифів на відпуск електричної

енергії здійснюється на відкритих засіданнях Комісії.

Тарифи розраховуються з урахуванням економічно об+

грунтованих витрат, необхідних для забезпечення ви+

робничого процесу, та коштів на фінансування заходів

з модернізації і реконструкції енергетичного обладнан+

ня, передбачених інвестиційними програмами, поперед+

ньо погодженими Міністерством енергетики та вугіль+

ної промисловості України.

Тариф на відпуск електричної енергії, що вироб+

ляється на атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", з

початку 2009 року становив 13,77 коп. за 1 кВт·год.

З вересня 2009 року Комісія затвердила для ДП

"НАЕК "Енергоатом" тариф на рівні 13,97 коп. за 1

кВт·год. До складу тарифу включені витрати для спла+

ти до спеціального фонду державного бюджету збору

за забруднення навколишнього природного середови+

ща за утворення радіоактивних відходів, платником

якого є ДП "НАЕК "Енергоатом". Підставою для вклю+

чення зазначених витрат до тарифу є виконання Зако+

ну України "Про Державний бюджет України на 2009

рік", яким передбачено фінансування бюджетних про+

грам "Будівництво пускового комплексу "Вектор" та

експлуатації його об'єктів" і "Виконання робіт у сфері

поводження з радіоактивними відходами неядерного

циклу та ліквідації радіаційних аварій", а також на ви+

конання постанови Кабінету Міністрів України від

05.08.2009 № 912 "Про нормативи, обчислення та спла+

ту збору за забруднення навколишнього природного

середовища" [9].

Середній тариф на відпуск електричної енергії, ви+

робленої на АЕС у 2009 році, становить 13,84 коп. за

1 кВт·год проти 12,22 коп. за 1 кВт·год у 2008 році.

Підвищення тарифу склало 13,3%, що зумовлене

збільшенням вартості свіжого ядерного палива, зро+

станням витрат на продовження терміну експлуатації

енергоблоків, супроводження експлуатації, включен+

ням витрат для сплати збору за забруднення навко+

лишнього природного середовища за утворення радіо+

активних відходів.

Середній тариф на відпуск електричної енергії для

ТЕЦ у 2009 році склав 74,13 коп. за 1 кВт.год, що на 57,8%

більше тарифу за попередній рік, який становив 46,98 коп.

за 1 кВт.год. Зростання середнього тарифу на відпуск

електричної енергії зумовлене зростанням вартості па+

лива, зростанням тарифів на водопостачання, водовідве+

дення та інших операційних витрат підприємств.

Для гідроелектростанцій Комісія затверджує

двоставковий тариф на відпуск електричної енергії,

який складається із ставки плати за робочу по+

тужність та ставки плати за відпущену електричну

енергію.

Для ВАТ "Укргідроенерго" з 1 січня 2009 року діяв

двоставковий тариф у розмірі:

— ставка плати за електричну енергію — 5,09 коп.

за 1 кВт.год, у тому числі 2,12 коп. за 1 кВт.год — цільо+

ва надбавка на фінансування завершення будівництва

першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідро+

агрегатів;

— ставка плати за робочу потужність 252808,78 грн.

за 1 МВт (на рік).

До складу тарифу були включені цільові кошти для

фінансування таких капітальних інвестицій:

— інвестиційна складова на фінансування проекту

реабілітації ГЕС (211,3 млн грн.);

— повернення кредиту Світового банку, залучено+

го на фінансування проекту реабілітації ГЕС (20,4 млн

грн.);

— інвестиційна складова на фінансування завер+

шення будівництва І черги Дністровської ГАЕС (цільова

надбавка 2,12 коп. за 1 кВт·год);

— повернення кредитів Ощадбанку, залучених на

фінансування будівництва І черги Дністровської ГАЕС

(217,0 млн грн.);

— будівництво Канівської ГАЕС (5,0 млн грн.);

— поточні капіталовкладення на реконструкцію та

модернізацію електростанцій Товариства (41,2 млн

грн.).

У зв'язку з тим, що згідно зі статтею 59 Закону

України від 26.12.2008 № 835+VI "Про Державний

бюджет України на 2009 рік" державними підприєм+

ствами та господарськими товариствами енергетич+

ної галузі, 100 відсотків акцій яких знаходиться у ста+

тутних фондах господарських товариств, акціонером

яких є держава, чистий прибуток, з якого розрахо+

вується та сплачується до державного бюджету час+

тина чистого прибутку (доходу) або дивіденди, змен+

шується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної

складової), що надійшли у складі тарифу і спрямову+

ються на виконання інвестиційних проектів, рішення

щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів Украї+

ни, Комісія переглянула тариф ВАТ "Укргідроенер+

го", виключивши із його складу кошти, передбачені

для сплати дивідендів із зазначених цільових сум (на

загальну суму 82,91 млн грн.) [4]. Так, з 1 лютого 2009

року Комісія затвердила двоставковий тариф у

розмірі:

— ставка плати за електричну енергію — 4,84 коп.

за 1 кВт.год, у тому числі 2,12 коп. за 1 кВт.год — цільо+

ва надбавка на фінансування завершення будівництва

першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідро+

агрегатів;

— ставка плати за робочу потужність 235490,27 грн.

за 1 МВт (на рік).

У зв'язку із суттєвим збільшенням очікуваного

відпуску електричної енергії в лютому — березні 2009

року тариф Товариства було переглянуто на період з

14 лютого по 31 березня з метою збереження планово+

го рівня товарної продукції.

З урахуванням усіх змін протягом року плановий

середній тариф, затверджений НКРЕ для ГЕС ВАТ "Укр+
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гідроенерго" на 2009 рік, становить 11,86 коп. за 1

кВт·год.

Фактичний середній тариф ВАТ "Укргідроенерго"

за 2009 рік становить 11,61 коп. за 1 кВт.год проти 10,06

коп. за 1 кВт.год у 2008 році. Зростання тарифу на 15,4

% зумовлено збільшенням суми цільових коштів на

фінансування будівництва першої черги Дністровської

ГАЕС, зростанням витрат на заробітну плату, послуги,

сировину та матеріали.

На виконання вимог пункту 3 Прикінцевих поло+

жень Закону України "Про внесення змін до деяких

законів України щодо встановлення "зеленого" тари+

фу" і пункту 2 Плану організації підготовки проектів

актів, необхідних для організації виконання Закону

України від 25.09.2008 № 601+VI "Про внесення змін

до деяких законів України щодо встановлення "зеле+

ного" тарифу", НКРЕ постановою від 22.01.2009 № 32

затвердила Порядок установлення, перегляду та при+

пинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів госпо+

дарської діяльності.

01.04.2009 Верховною Радою України був прийня+

тий Закон України № 1220+VI "Про внесення змін до

Закону України "Про електроенергетику" щодо стиму+

лювання використання альтернативних джерел енергії",

відповідно до якого застосовується модель диференц+

ійованих ("сприятливих, пільгових") тарифів для

суб'єктів господарювання, які виробляють електричну

енергію з використанням альтернативних джерел енергії

за кожним видом альтернативної енергії та для кожно+

го об'єкта електроенергетики.

На виконання зазначеного Закону України НКРЕ

постановою від 16.07.2009 № 828 унесла відповідні

зміни в Порядок установлення, перегляду та припинен+

ня дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської

діяльності.

Постановою від 23.07.2009 № 857 НКРЕ встанови+

ла фіксовані мінімальні розміри "зелених" тарифів для

генерації з альтернативних джерел енергії.

Відповідно до Порядку встановлення, перегля+

ду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів

господарської діяльності величини "зеленого" тари+

фу встановлюються щомісячно на кожну дату вста+

новлення роздрібних тарифів для споживачів в за+

лежності від офіційного валютного курсу Національ+

ного банку України національної валюти до євро

[17].

Формування оптової ринкової ціни.

Оптова ринкова ціна на електроенергію визначаєть+

ся як середньозважена величина вартості закупівлі елек+

тричної енергії від усіх виробників, що продають елект+

ричну енергію в Оптовий ринок, витрат на диспетчери+

зацію та утримання магістральних і міждержавних елек+

тромереж, витрат на забезпечення функціонування ОРЕ

та ряду додаткових загальнодержавних витрат (збір у

вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на тепло+

ву та електричну енергію, розвиток нетрадиційних дже+

рел електричної енергії, компенсація пільгових тарифів

для деяких категорій споживачів, у першу чергу насе+

лення).

У 2009 році порівняно з 2008 роком відбулось зро+

стання фактичної оптової ринкової ціни продажу елек+

троенергії з ОРЕ енергопостачальним компаніям з

333,00 грн./МВт год у 2008 році до 407,56 грн./МВт

год у 2009 році. Зростання оптової ринкової ціни у 2009

році зумовлене такими факторами:

— на 41,65% (з 12 711,2 млн грн. до18 005,7 млн

грн.) зріс обсяг дотацій для компенсації втрат енерго+

постачальних компаній від постачання електричної

енергії за регульованим тарифом пільговим категоріям

споживачів. Питома вага дотацій у структурі оптової

ринкової ціни зросла з 78,99 грн./МВт год до 119,16

грн./МВт год;

— на 13,28% (з 123,17 грн./МВт год у 2008 році

до 139,52 грн./МВт год у 2009 році) відбулось підви+

щення середнього тарифу продажу в ОРЕ електрое+

нергії атомними електростанціями. Питома вага вар+

тості електричної енергії, що продавалася в ОРЕ атом+

ними електростанціями, у структурі оптової ринкової

ціни збільшилась з 64,77 грн./МВт год до 72,03 грн./

МВт год;

— на 30,02% (з 4567,7 млн грн. до 5938,9 млн грн.)

зросла вартість електричної енергії, яка продавалася в

ОРЕ ТЕЦ, що зумовлено зростанням тарифу відпуску

електроенергії в ОРЕ ТЕЦ на 45,32% (з 412,83 грн./МВт

год до 599,92 грн./МВт год). Водночас питома вага вар+

тості електричної енергії ТЕЦ у структурі оптової рин+

кової ціни збільшилась з 28,38 грн./МВт год до 39,3

грн./МВт год;

— на 9,52% (з 2 060,8 млн грн. до 2 257,05 млн грн.)

зросли витрати на диспетчеризацію та утримання висо+

ковольтних мереж, що зумовлено зростанням середнь+

ого тарифу на 22,94% (з 15,51 грн./МВт год до 19,06

грн./МВт год). Питома вага вартості електричної енергії

у структурі оптової ринкової ціни збільшилася з 12,81

грн./МВт год до 14,94 грн./МВт год;

— на 20,99% (з 1 064 млн грн. до 1 287,6 млн грн.)

зросла вартість електричної енергії, проданої в ОРЕ ВАТ

"Укргідроенерго", що зумовлено зростанням обсягу

виробленої електроенергії (з 10579 тис. МВт год до

11090,02 тис. МВт год) та збільшенням на 15,42% (з

100,6 грн./МВт год до 116,11 грн./МВт год) тарифу

відпуску електроенергії в ОРЕ;

— на 9,79% (з 329,4 до 361,64 грн./МВт год) відбу+

лось зростання тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ

генеруючими компаніями ТЕС у зв'язку із зростанням

ціни газу (з транспортуванням) на 80,16% (з 1207,71 до

2175,71 грн./тис. м3) та зростанням ціни вугілля (з

транспортуванням) на 20,61% (з 423,61 до 510,88 грн./

т).

Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політи+

ки на Оптовому ринку електричної енергії України.

Одним із головних завдань діяльності НКРЕ у

2009 році щодо оптимізації цінової і тарифної полі+

тики на Оптовому ринку електричної енергії Украї+

ни було здійснення заходів щодо забезпечення ста+

білізації рівнів цін і тарифів на електричну енергію

для споживачів, а також запровадження стимулюю+

чих методів регулювання діяльності природних мо+

нополій.

Так, з метою більш ефективного регулювання та+

рифної політики та захисту прав споживачів Комісією

проводиться робота щодо запровадження нової тариф+

ної методології із застосуванням методу стимулюючо+

го регулювання, яка передбачає встановлення тарифів
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на електроенергію для енергорозподільних компаній з

урахуванням дотримання стандартів якості електрое+

нергії та послуг з її постачання. Реалізація цієї методо+

логії здійснюється НКРЕ з урахуванням результатів

співробітництва з міжнародними організаціями, зокре+

ма у рамках програми технічної допомоги Європейсь+

кого Союзу Twinning "Посилення регуляторної та юри+

дичної спроможності НКРЕ щодо регулювання енерге+

тичного сектору". Так, на завершальному етапі зазна+

ченого проекту консультанти оприлюднили остаточний

звіт з конкретними рекомендаціями за компонентом

щодо стимулюючого регулювання та порівняльного ана+

лізу ефективності (бенчмаркінг) енергорозподільчих

компаній.

Основними цілями нового цінового регулювання

із застосуванням стимулюючого регулювання є спри+

яння підвищенню ефективності та забезпечення

фінансової стабільності енергорозподільних ком+

паній шляхом переходу на довгострокові стимулюючі

схеми.

Упровадження стимулюючого регулювання дозво+

лить заохотити суб'єктів природних монополій до ско+

рочення неефективних витрат.

З метою недопущення погіршення якості послуг

суб'єктів природних монополій за рахунок скорочен+

ня їх витрат передбачається застосування стандартів

(показників) якості послуг енергорозподільчих ком+

паній.

З метою захисту прав споживачів та контролю за

якістю надання послуг з електропостачання ліцензіата+

ми з передачі електричної енергії місцевими (локальни+

ми) мережами та постачання електричної енергії за ре+

гульованим тарифом споживачам, у тому числі об'єктам

життєзабезпечення населення і соціальної інфраструк+

тури, НКРЕ запровадила відповідні Форми моніторингу

показників якості послуг за якими звітують ліцензіати

щоквартально. Комісія з 2006 року здійснює моніторинг

зазначених показників.

Для визначення цільових показників якості послуг

Комісією прийнято розпорядження НКРЕ від 26.12.2008

№ 153+р "Про надання ліцензіатами інформації за Фор+

мою моніторингу показників якості послуг у I півріччі та

ІІ півріччі 2009 року" (у редакції розпорядження НКРЕ

від 24.09.2009 № 166+р) та від 17.12.2009 № 200+р "Про

надання ліцензіатами інформації за формами моніто+

рингу показників якості послуг у I півріччі 2010 року" та

схвалено проект постанови НКРЕ "Про затвердження

форм звітності № 17+НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо по+

казників надійності (безперервності) електропостачан+

ня" та № 18+НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників

комерційної якості надання послуг" і інструкцій щодо

їх заповнення, який направлено на погодження до за+

цікавлених міністерств та відомств.

Крім того, протягом звітного періоду НКРЕ розроб+

лено та прийнято ряд нормативних актів, які регулюють

ліцензійну діяльність суб'єктів природних монополій у

ПЕК України, що дало можливість позитивно вплинути

на фінансово+господарську діяльність усіх учасників

Оптового ринку електроенергії.

Зокрема, ураховуючи погіршення економічного

стану країни протягом фінансової кризи, який не доз+

воляє розпочати процес реформування діючої систе+

ми ціноутворення для операторів електричних мереж

в Україні (що вже давно не створює стимулів для при+

току інвестицій, у тому числі і іноземних, та, відповід+

но, розвитку електричних мереж України) із упровад+

женням стимулюючих методів регулювання починаю+

чи з 2010 року (що передбачено розпорядчими доку+

ментами Уряду), у тому числі і для енергопостачаль+

них компаній, що були приватизовані стратегічними

інвесторами у 2001 році та відповідно до пункту 7 статті

1 Указу Президента України від 17.11.2008 № 1046

"Про додаткові заходи щодо подолання фінансової

кризи в Україні", Комісією (постанова від 17.12.2009

№ 1423) внесено зміни до Порядку визначення роздр+

ібних тарифів на електричну енергію, тарифів на пере+

дачу електроенергії місцевими (локальними) електро+

мережами та тарифів на постачання електроенергії для

ліцензіатів з постачання електричної енергії за регу+

льованим тарифом, які забезпечують повну оплату

електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку

електроенергії України, у частині встановлення норми

прибутку на базу нарахування на 2010 рік на рівні 15%,

тобто на рівні 2009 року, з метою збереження діючих

умов господарювання для стратегічних інвесторів в

умовах фінансової кризи до запровадження стимулю+

ючих методів регулювання, а також передбачає про+

довження терміну фіксації базових рівнів експлуата+

ційних витрат на 2010 рік.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від

29.10.2009 № 1324+р "Про додаткові заходи щодо

енергозабезпечення населення, яке проживає в ба+

гатоквартирних будинках, не газифікованих природ+

ним газом" передбачено, що на період до завершен+

ня виконання Радою Міністрів Автономної Республі+

ки Крим, обласними, Київською та Севастопольською

міськими держадміністраціями заходів з будівництва

(реконструкції та/або модернізації) систем централ+

ізованого теплопостачання в багатоквартирних бу+

динках населених пунктів, не газифікованих природ+

ним газом, і в яких відсутні або не функціонують сис+

теми централізованого теплопостачання, для населен+

ня, яке проживає в таких будинках, має застосовува+

тись тариф на електричну енергію як для населення,

що проживає в будинках, обладнаних в установлено+

му порядку кухонними електроплитами, електроопа+

лювальними установками, тобто 15,6 коп. за 1 кВт год

(без ПДВ).

Відповідно Комісія прийняла постанову НКРЕ від

10.11.2009 № 1280 "Про внесення змін до тарифів на

електричну енергію, що відпускається населенню і на+

селеним пунктам, та Порядку застосування тарифів на

електроенергію, що відпускається населенню і населе+

ним пунктам".

У зв'язку з цим НКРЕ внесено зміни до форми

звітності 4+НКРЕ "Звітні та розрахункові дані про ко+

рисний відпуск електричної енергії за групами та кла+

сами споживачів", затвердженої постановою НКРЕ від

23.11.2005 № 1044 "Про затвердження форм звітності

НКРЕ", зареєстрованої в Міністерстві юстиції Украї+

ни 27.02.2006 за № 179/12053, у частині доповнення

форми звітності 4+НКРЕ категорією споживачів — на+

селенням, за якою повинні надаватись дані щодо об+

сягів корисного відпуску у відповідності до рівня та+
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рифу на електричну енергію з метою виокремлення

такої групи населення, яке проживає в багатоквартир+

них будинках не газифікованих природним газом, і в

яких відсутні або не функціонують системи централі+

зованого теплопостачання (у міській та сільській

місцевості). Оновлена форма звітності передбачає

надання по цій групі споживачів інформації, відпові+

дно до форми звітності, що використовується при

визначенні розміру дотацій енергопостачальним ком+

паніям.

Механізм функціонування Оптового ринку електрич+

ної енергії.

Механізм функціонування Оптового ринку електро+

енергії України постійно удосконалюється, однак існує

ряд проблем, які не дозволяють у повній мірі викорис+

тати потенціал діючої моделі.

Одним з найважливіших "зовнішніх" факторів є не+

розвиненість ринків енергетичного палива, а саме: енер+

гетичного вугілля та природного газу [19].

До основних проблем, які потрібно розв'язати для

переходу до наступних етапів розвитку ОРЕ, нале+

жать:

1. Забезпечення повної і своєчасної оплати вартості

спожитої електроенергії, у тому числі збалансування

термінів платежів і вирішення проблеми накоп.иченої

заборгованості. У період скорочення обсягів споживан+

ня крупними промисловими підприємствами, які були

кращими платниками і в основному забезпечували за+

гальний рівень надходження до енергопостачальних

компаній коштів, достатніх для повних і своєчасних роз+

рахунків з ДП "Енергоринок", постає, як одна з нагаль+

них потреб, необхідність беззастережного виконання

заходів, передбачених законодавством України з фінан+

сування із бюджетів усіх рівнів, у першу чергу з Дер+

жавного бюджету, витрат на оплату спожитої електрич+

ної енергії (аварійна броня, кошти на енергоносії бюд+

жетникам, механізми з погашення старих заборговано+

стей тощо).

2. Необхідність оновлення енергетичного облад+

нання. До цього часу не вжито дієвих заходів щодо

забезпечення широкомасштабного оновлення об+

ладнання енергогенеруючих компаній теплових

електростанцій у відповідності до Плану реконст+

рукції та модернізації теплоелектростанцій у період

до 2010 року, схваленого розпорядженням Кабіне+

ту Міністрів України від 08.09.2004 № 648+р "Про

заходи щодо реконструкції та модернізації тепло+

електростанцій у період до 2010 року", хоча ме+

ханізм підготовки та фінансування проектів рекон+

струкції та модернізації ТЕС напрацьовано і введе+

но в дію ще у 2006 році.

3. Прискорення впровадження системи комерційно+

го обліку та інформаційної системи ОРЕ.

4. Урегулювання проблеми взаємної відповідаль+

ності за якість електроенергії виробника, оптового по+

стачальника, ДП "НЕК "Укренерго", енергопостачаль+

ника, передавача місцевими локальними електромере+

жами та споживача.

5. Урегулювання коректного застосування норм

податкового законодавства та корпоративно+дивіден+

дної політики держави в електроенергетиці в частині

забезпечення інвестування розвитку галузі через меха+

нізми, пов'язані зі збільшенням тарифів і цін на елект+

ричну енергію.

6. Потреба додаткового врегулювання засади са+

моврядування, які покладені в основу діючої моделі

ОРЕ, у тому числі в частині забезпечення діяльності

Ради ОРЕ як представницького органу членів Опто+

вого ринку. Через визнання недійсним, згідно з

рішенням господарського суду, складу Ради ОРЕ,

обраної на Щорічних загальних зборах Членів ОРЕ,

у 2008 році відбулося блокування її діяльності, що

негативно вплинуло на роботу суб'єктів електрое+

нергетики на Оптовому ринку електроенергії Украї+

ни.

Разом з тим, за завданням Ради ОРЕ протягом

2009 року Робоча група Ради ОРЕ з питань форму+

вання нормативно+правової бази, яка регулює

діяльність суб'єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ,

розробила необхідні для усунення існуючих недоліків

та забезпечення повноцінного функціонування як

Ради ОРЕ, так і забезпечення реалізації прав усіх

членів, зміни до ДЧОРЕ, а також нові редакції до+

датків до ДЧОРЕ (а саме додатку 7(2) до ДЧОРЕ

"Інструкція про порядок скликання та проведення

зборів Ради Оптового ринку електричної енергії" та

додатку 7(5) до ДЧОРЕ "Інструкція про порядок про+

ведення засідань робочих груп Ради Оптового ринку

електричної енергії"). На засіданнях Ради ОРЕ від 22

травня 2009 року (протокол № 10 п. 6.2) та від 28 жов+

тня 2009 (протокол № 25 п. 9.2 та 9.3) зазначені зміни

були схвалені та винесені на розгляд та затверджен+

ня на Щорічні збори Членів ОРЕ. Довідково: зазна+

чені зміни до ДЧОРЕ та нові редакції додатків були

затверджені рішенням Загальних зборів Членів ОРЕ

від 04.02.2010, п.п. 3.3.1 — 3.3.3 протоколу Щоріч+

них загальних зборів Членів Оптового ринку елект+

ричної енергії України.

7. Поступове скорочення практики перехресного

субсидіювання в електроенергетиці аж до повного її

уникнення.

ВИСНОВКИ
Нова модель ринку повинна передбачати впровад+

ження конкурентного ринку двосторонніх договорів,

основними елементами якого є:

— ринок двосторонніх договорів, що функціонує на

основі договорів про купівлю+продаж електричної

енергії, укладених між виробниками електричної енергії

та її постачальниками;

— балансуючий ринок електричної енергії;

— біржа електричної енергії;

— ринок допоміжних послуг (регулювання частоти

та активної потужності, регулювання напруги та реак+

тивної потужності, резервування активної потужності,

системне резервування, попередження аварійних ситу+

ацій, запуск після аварійного знеструмлення енергоси+

стеми);

— аукціон з продажу наявної пропускної спромож+

ності міждержавних електричних мереж.

Реформування ринку електричної енергії повинна

передбачати кардинальну зміну правил ринку:

— потребує створення нових сегментів та суб'єктів

ринку;
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— упровадження нової технічної інфраструктури

інформаційного обміну даними та комерційного обліку

електричної енергії на ринку електричної енергії Украї+

ни;

— грунтовної підготовки персоналу учасників рин+

ку до роботи в умовах нової моделі ринку, проведення

семінарів, тренінгів.

Комісії необхідно буде розробити відповідні про+

екти нормативно+правових актів, які необхідні для вре+

гулювання правових та організаційних основ функціо+

нування ринку двосторонніх договорів на етапі перехо+

ду до нової моделі ринку та започаткування укладення

двосторонніх договорів, а саме:

— проект Правил функціонування ринку двосто+

ронніх договорів купівлі+продажу електричної

енергії;

— проект Положення про організацію та проведен+

ня аукціонів з продажу електричної енергії;

— проекти змін до Умов та Правил ліцензованої

діяльності з виробництва, з постачання електричної

енергії за нерегульованим тарифом та з оптового по+

стачання електричної енергії, необхідні для початку пер+

шого етапу впровадження ринку двосторонніх дого+

ворів;

— проект Порядку реєстрації повідомлень про ук+

ладені двосторонні договори купівлі+продажу електрич+

ної енергії на ринку двосторонніх договорів;

— проекти змін до чинних нормативно+правових

документів (ДЧОРЕ, Правила ОРЕ).

До того ж для законодавчого забезпечення пере+

ходу до нової моделі ринку необхідно розробити

проект Закону України "Про внесення змін до Закону

України "Про електроенергетику" щодо запроваджен+

ня ринку двосторонніх договорів стане можливим за+

початкування укладання двосторонніх договорів

купівлі+продажу електричної енергії між учасниками

ринку двосторонніх договорів.
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