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FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PROJECT MANAGEMENT OF TERRITORIAL
FORESTRY COMPLEX

У статті обгрунтовано необхідність визначення стратегічних перспектив розвитку сфери лісо
користування, в тому числі і приведення її у відповідність до існуючих у рамках міжнародної
спільноти стандартів екологічного (природоохоронного) спрямування на основі проектного
управління територіальними лісогосподарськими комплексами. Встановлено, що на сьогодні
проблема вибору стратегічного напряму розвитку просторовотериторіального устрою лісоко
ристування в Україні залишається не вирішеною, однак це не впливає однозначно негативно
на розвиток лісового господарства. Доведено, що ситуацію із надмірним залученням земель
до сільськогосподарського використання, орієнтацією крупних сільгоспвиробників на вирощу
вання енергетичних культур, яка спричиняє погіршення екологічних стандартів і економічних
показників діяльності, зокрема місцевих територіальних громад сільських територій, можна
вирішити шляхом нарощення лісистості території. Однак використання сировинних ресурсів
лісу не розглядається як пріоритетний напрям, що пов'язано із переважанням державної фор
ми власності та відповідним механізмом надходження коштів до державного бюджету. Запро
поновано з метою нарощення лісоресурсного потенціалу України у базових нормативнопра
вових актах, які регулюють сферу природокористування, закласти відповідні стимули для
суб'єктів лісогосподарського й аграрного підприємництва, домогосподарств у сільській місце
вості. Найбільш перспективним для масштабного застосування фінансових можливостей про
ектного управління в лісогосподарському виробництві визначено рекреаційне лісокористуван
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ня. На сьогодні оптимальним у застосуванні проектного управління на територіальному рівні із
притаманними інструментами прогресивного фінансового механізму вважаємо використання
лісових насаджень як специфічних об'єктів і можливостей для розвитку туризму на сільських
територіях. Враховуючи визначену в Україні тенденцію посилення місцевого самоврядування,
обгрунтовано, що існує потреба у відродженні приватного та комунального (муніципального)
лісоволодіння на базі колишніх колгоспних, радгоспних і міських лісів, якісний стан яких є не
задовільним.
Necessity of determination strategic prospects for development of the sphere of forest use,
including bringing it in compliance with the existing international community's framework of
environmental standards (nature protection) based on project management by the territorial forestry
complexes are substantiated in the article. Today the problem of selecting strategic direction
development of the spatial and territorial structure of forest use is still unsolved in Ukraine, but it
clearly does not affect adversely on the development of forestry is established. The situation of
excessive involvement of land for agricultural use, and focus large agricultural producers on energy
crops growing, which causes deterioration of environmental standards and economic performance
indicators, particularly of local territorial communities in rural areas, can be solved by increasing of
tree cover of the territory is proved. However, the use of forest raw materials is not considered as a
priority, due to the predominance of state property and appropriate mechanism revenues to the state
budget. In order to increase forest resources potential in Ukraine establishing appropriate incentives
for subjects of forestry and agricultural businesses, households in rural areas in the basic normative
and legal acts that regulate the sphere of natural usage are proposed. The most perspective for
largescale use of the financial capacity of project management in forestry production is defined
recreational forest use. Today we consider usage of forest plantations as specific objects and
opportunities for development of tourism in rural areas as optimal for application of project
management at the territorial level with inherent progressive instruments of the financial mechanism.
There is a need the revival of the private and public (municipal) forest tenure on the basis of past
collective farm, state farm and urban forests qualitative state which is unsatisfactory due to defined
tendency strengthen local government in Ukraine are substantiated.
Ключові слова: проектне управління, лісогосподарський комплекс, фінансовоекономічний механізм,
лісистість, територіальні громади, інвестиції, власність, рекреація.
Keywords: project management, forestry complex, financial and economic mechanism, tree cover, territorial
communities, investments, property, recreation.

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

сами вже тривалий період розглядається в численних
працях вітчизняних вчених, передумови дослідження
фінансовоекономічного механізму управління терито
ріальним лісогосподарським комплексом висвітлено у
ряді праць [1; 2; 4; 5]. Однак недостатньо обгрунтова
ними є підходи щодо формування фінансовоекономі
чного механізму управління територіальним лісогоспо
дарським комплексом з врахуванням рівня лісистості
окремих адміністративнотериторіальних одиниць, рів
ня розвитку об'єктів лісогосподарської та лісоохорон
ної інфраструктури, рівня комплексності використання
лісоресурсного потенціалу. Особливо ускладнилася
дана проблема у зв'язку з децентралізацією влади та
реформою місцевого самоврядування, оскільки виник
ла необхідність передачі частини лісових і лісогоспо
дарських активів у власність територіальних громад.

Проектне управління територіальними лісогоспо
дарськими комплексами через застосування фінансо
воекономічних механізмів сучасного ринкового спря
мування є перспективним і має стати однозначно пріо
ритетним напрямом в плані реалізації стратегії розвит
ку лісогосподарського виробництва в сучасних соціаль
ноекономічних умовах. Причиною актуалізації зазна
ченого є зростаючі організаційноекономічні проблеми
із забезпеченням достатнього і ефективного централі
зованого фінансування галузевих структур, враховую
чи регіональні, а особливо, так звані, місцеві, особли
вості взаємовідносин територіальних громад із органа
ми державного управління в сфері лісового господар
ЦІЛІ СТАТТІ
ства як виду економічної діяльності.
Цілями дослідження визначено формування фінан
совоекономічного механізму проектного управління те
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
риторіальним лісогосподарським комплексом на основі
І ПУБЛІКАЦІЙ
Незважаючи на те, що проблематика управління врахування лісоресурсного потенціалу територіальних
лісовим господарством, лісогосподарськими комплек утворень, специфікації інституціоналізованих фіскаль
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Стратегії розвитку територіальних лісогосподарських комплексів
Рис. 1. Фінансово економічний механізм проектного управління
в лісогосподарському комплексі

них і фінансовокредитних інструментів стосовно регу
лювання процесів лісокористування та підвищення рівня
комплексності використання деревної й недеревної си
ровини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Прототип функціональнотериторіальних утворень
у певному структурному вигляді існує і практично фун
кціонує в лісовому господарстві України як у лісогос
подарській, так і лісопромисловій ланках. Мають місце
низка досить серйозних проблем в плані адміністратив
нотериторіальної реформи, яка в широкому розумінні
й не була проведена, а тепер ускладнюється тим, що де
факто, на даний час окремі регіони мають видозміне
ний статус, наявні певні проблеми щодо реальної децен
тралізації повноважень тощо. У зв'язку із цим в окре
мих випадках, на наш погляд, виникає питання доціль
ності застосування принципів і механізмів проектного
управління територіальними лісогосподарськими ком
плексами. У разі визнання такої доцільності, необхідно
визначити та намітити максимально наближено до ре
альних обставин і можливостей прийняття управлінсь
ких рішень за принциповим алгоритмом (рис. 1).
Проектне управління в лісогосподарському комп
лексі на територіальному (регіональному, місцевому)
рівні у структурі державного територіальноекономіч
ного комплексу має цілий ряд специфічних особливос
тей в плані прогнозування і реалізації. Йдеться про не
обхідність визначення доцільності та ефективності еле
ментів проектного управління не тільки, і не стільки для
конкретних територіальних громад, але і для забезпе
чення сукупного результату в регіональному та націо
нальному масштабі. Згідно із намірами України до по
вноправного приєднання у якомога більш наближеній
перспективі до Європейського Союзу, необхідним є в

тому числі і забезпечення реальних можливостей для
ефективного і повноцінного розвитку сільських тери
торій, які можна визначити як "території місцевих гро
мад сільських населених пунктів".
Виходячи із сучасних реалій, які характеризуються
надмірним залученням земель до сільськогосподарсь
кого використання, що було неодноразово визнано про
відними вітчизняними науковцями як неминучий на
слідок плановоадміністративної системи, вплив якої
багато в чому неможливо подолати без спеціальних за
ходів реформування економічних відносин щодо лісо
вих земель. Екологічно необгрунтований рівень розо
раності території України обумовлений також орієнта
цією крупних сільгоспвиробників на вирощування енер
гетичних культур.
Для подолання зазначеної негативної тенденції
лісові насадження повинні бути використані із макси
мально можливою ефективністю для покращення еко
логічних стандартів і економічних показників діяльності
місцевих територіальних громад сільських територій. В
даному контексті використання сировинних ресурсів
лісу не розглядається як пріоритетний напрям, що по
в'язано із переважанням державної форми власності та
відповідним механізмом надходження коштів до дер
жавного бюджету.
На сьогодні особливо складна ситуація спостері
гається з відтворенням лісоресурсного потенціалу, що
негативним чином відображається на асиміляційній
місткості окремих регіонів і призводить до загострення
екологічних проблем. Значною мірою це спричинено
відомчим підходом до регулювання процесів лісовідт
ворення. Відтак, спеціалізовані лісогосподарські під
приємства і суб'єкти аграрного підприємництва не ви
користовують потенціалу нарощення темпів відтворен
ня лісів шляхом садіння та висівання, а також природ
ного поновлення.
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Капітальні інвестиції у лісове господарство та лісозаготівлі у фактичних цінах, млн.грн
Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства, в тому числі обсяги продукції лісозаготівель, у
фактичних цінах, млн.грн

Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій у лісове господарство і лісозаготівлі
та обсягів продукції, робіт та послуг лісового господарства, в тому числі лісозаготівель,
у фактичних цінах, млн грн.
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

Протягом 2005—2013 рр. у динаміці відтворення лісів
шляхом садіння і висівання в цілому спостерігалась низх
ідна тенденція. Зокрема, у 2013 р. площа відтворення лісів
шляхом садіння та висівання, порівняно з 2009 р., знизи
лася на 15,6 тис. га, порівняно з 2012 р. — на 4,6 тис га.
У динаміці відтворення лісів шляхом природного
поновлення спостерігається дещо інша тенденція, зок
рема у 2013 р., порівняно з 2005 р., площі заліснення
через природне поновлення збільшилися на 6 тис. га.
Це пов'язано з подальшою ренатуралізацією сільсько
господарських угідь у зоні ризикового землеробства.
Аналіз динаміки інвестицій у лісове господарство
та динаміки обсягів продукції, робіт і послуг лісового
господарства у фактичних цінах відповідного року за
період 2002—2014 рр. у цілому свідчить про наявність
висхідної тенденції (рис. 2).
Слід відзначити достатньо стабільне зростання об
сягів робіт і послуг лісового господарства у період з
2002 по 2008 рр. включно разом із планомірним зрос
танням показників капітального інвестування у лісове
господарство і лісозаготівельне виробництво, зокрема
майже у три рази у 2008 проти 2002 р. У 2009 р. спосте
рігалося значне зниження згаданого показника до рівня
2003 р., що було, в першу чергу, спричинено впливом
світової фінансової кризи.
Наступні періоди характеризувалися значним зрос
танням як показників капітального інвестування у лісо
ве господарство й лісозаготівельне виробництво (у фак
тичних цінах відповідних років). Це обумовлено загаль
ним зростанням індексів споживчих цін, в тому числі і
на продукцію лісового господарства та лісозаготівель
ного виробництва, внаслідок чого й відбулося достат
ньо різке збільшення згаданого показника у період
2010—2014 рр., що однак, не можна розцінювати як од
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нозначно позитивну тенденцію. До такого висновку спо
нукає аналіз на цьому фоні динаміки показників капі
тального інвестування у лісове господарство та лісоза
готівельне виробництво, які не показували значних по
зитивних змін. Наприклад, у 2010 р. показник інвесту
вання становив близько 4,5 % від вартості продукції,
робіт і послуг; у 2011 — близько 5,1 %; 2014 — 4,9 %,
тобто не спостерігалося якогось суттєвого зростання
вказаного відносного показника, що опосередковано і
умовно свідчить про відсутність суттєвого зростання за
цікавленості щодо інвестування у розвиток досліджу
ваних видів економічної діяльності.
Саме неефективність системи фіскального регулю
вання спеціального лісокористування вважаємо однією
з причин обмеженості інвестиційного забезпечення
відтворення лісоресурсного потенціалу. Частка збору
(рентної плати) за спеціальне використання лісових ре
сурсів в загальній сумі зборів за спеціальне використан
ня природних ресурсів протягом 1999—2014 рр. коли
валася в діапазоні 1,2—3,0 %, що свідчить про низький
рівень фіскальної віддачі господарського освоєння ок
ремих складових лісоресурсного потенціалу [3].
З метою нарощення масштабів відтворення лісів як
шляхом садіння і висівання, а також природного понов
лення у базових нормативноправових актах, які регулю
ють сферу природокористування, необхідно закласти
відповідні стимули для суб'єктів лісогосподарського й
аграрного підприємництва, а також для домогосподарств
у сільській місцевості. Такими стимулами можуть бути
відшкодування названим суб'єктам втрат, пов'язаних з
розширенням масштабів агролісомеліоративних заходів.
Формування системи стимулювання окремих суб'єк
тів підприємницької діяльності до збільшення лісовкри
тих площ зумовлено необхідністю зменшення рівня ро
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зораності території України, зокрема шляхом заліснен
ня, що дасть можливість укріпити агроландшафти й усу
нути численні прояви деградації грунтів. Розширення
лісовкритих площ також поступово сприятиме нарощен
ню асиміляційної місткості окремих територій, що за
безпечить виконання вимог численних міжнародних
природоохоронних конвенцій і підвищення інвестицій
ної привабливості природноресурсних активів, та в кін
цевому підсумку стимулюватиме соціальноекономічне
піднесення України.
Основою системи економічних відносин лісовиро
щування з іншими галузями має стати реальна таксова
ціна деревини. Для її визначення в теорії та на практиці
застосовуються різні способи, які, відповідно, дають
різні результати. Ця обставина є визначальною для вста
новлення фінансового стану лісового господарства,
визначення його можливої рентабельності або збитко
вості, зокрема для визначення фінансових можливос
тей застосування принципів проектного управління те
риторіальними лісогосподарськими комплексами.
Найбільш перспективним для масштабного застосу
вання фінансових можливостей проектного управління
в лісогосподарському виробництві, на наш погляд, може
виступати рекреаційне лісокористування, яке потребує
охорони і відповідного облаштування лісів рекреаційно
го призначення. Рекреаційне використання лісів має ба
зуватись на узгодженні екологічних та економічних кри
теріїв. З одного боку, має бути забезпечена прибутковість
рекреаційної діяльності. З другого — місцеве населення
повинно мати економічну зацікавленість у наданні тери
торіальних і трудоресурсних можливостей для ведення
рекреаційного господарства в частині раціонального ви
користання земельних і лісових ресурсів, брати активну
участь в охороні лісів. Перспективним напрямом
збільшення таких можливостей у майбутньому є виділен
ня сільськими громадами за домовленістю (узгодженням)
із спеціально уповноваженим державним органом з ве
дення лісового господарства малопродуктивних земель
сільськогосподарського призначення для створення но
вих лісових насаджень комунальної власності.
На сьогодні існує необхідність визначення страте
гічного спрямування (мети) здійснення лісокористування
— за природозберігаючим чи за промисловим пріорите
том, що буде виступати ключовим фактором для визна
чення доцільності реалізації проектів управління терито
ріальними лісогосподарськими комплексами (рис. 1).
Якщо вибір буде зроблений на користь першого, що, на
нашу думку, має більше підстав для існування в сучасній
системі соціальноекономічних координат, то потрібен
грунтовний аналіз можливості вибору відповідної сукуп
ності суб'єктів фінансовоекономічного забезпечення про
ектного управління. Іншим варіантом може бути раціональ
не або модернізоване використання тої системи господа
рювання, яка здійснюється на даний час. Вона базується
на поділі лісів на експлуатаційні та природоохоронні.
Стратегічно можливим є вибір між двома моделями
ведення лісового господарства. Модель, яка базується
на індустріалізованому устрої (організації) ведення гос
подарства, що функціонує на даний час і передбачає
достатньо високу міру механізації процесів (лісогоспо
дарських заходів). Інша (альтернативна) модель грун
тується на максимальному використанні природних

можливостей лісових насаджень до самовідновлення і
позитивного впливу на елементи навколишнього сере
довища. Вважаємо, що обидві моделі майже однако
вою мірою мають право на існування.
Методологічні засади забезпечення просторово
територіального розвитку сфери лісокористування пе
редбачають формування характерних для сучасної рин
кової економіки форм власності та господарювання.
Важливим фактором є економікоправові відносини з
державними, регіональними і комунальними терито
ріальними утвореннями (владноконтролюючими орга
нами відповідного рівня та повноважень). Науковоме
тодологічні засади реформування системи форм влас
ності на землі лісового фонду, лісові насадження та інші
ресурси лісових екосистем найбільш чітко виражають
ся у практичній площині через економікоправові аспек
ти конкретних складових інституту власності (розпоряд
ження, володіння, користування). Така інтерпретація
категорії "власності на ліси" може бути розглянута як
певним чином упорядкована й організована система
відносин між суспільством в цілому та окремими інди
відами щодо їх ставлення і реальної участі у процесах
лісокористування. Ключовим, на наш погляд, елемен
том такої суспільної діяльності виступає, наприклад,
розподіл лісового фонду між різними суб'єктами гос
подарювання. Характерні особливості такої категорії за
певних обставин можуть справляти суттєвий вплив на
право присвоєння фінансових ресурсів, які утворюють
ся в ході лісокористування і лісовирощування.
Основною метою певних змін, зокрема розширення
можливостей фінансування лісогосподарського вироб
ництва в рамках проектного управління на терито
ріальному рівні, є створення відповідних умов для мак
симально можливої ефективності регулювання (як дер
жавного, так і недержавного) процесами охорони, вико
ристання й відтворення лісоресурсного потенціалу. Реа
лізація поставленої мети практично неможлива без відпо
відної зміни структури певної частини об'єктів лісового
фонду. Надійною методологічною та методичною базою
для цього виступає їх екологоекономічна оцінка, вста
новлення кількісних і якісних параметрів, визначення
суб'єктів власності. Оскільки в Україні визначено тенден
цію суттєвого посилення місцевого самоврядування,
вкрай необхідним стає поступове відродження приват
ного та комунального (муніципального) лісоволодіння на
базі колишніх колгоспних, радгоспних і міських лісів,
значні площі яких дедалі більше стають занедбаними.
Використання сировинних ресурсів лісу для розвит
ку сільських територій України не має в цілому вирішаль
ного значення, з огляду на нерівномірне забезпечення
регіонів такими можливостями, а також через переваж
ну зосередженість лісових насаджень у державній влас
ності. Однак цінними в цьому плані є території з лісис
тістю 50—60 %. Суттєве збільшення із одночасним зба
лансуванням в регіональному розрізі площі лісів рек
реаційного призначення прогнозуємо на період після
2020 року, за умов вжиття достатніх цілеспрямованих
заходів щодо з'ясування ставлення різних верств насе
лення, яке проживає на сільських і прилеглих до них
міських територіях, до перспектив раціонального вико
ристання лісових ресурсів з максимально можливим
урахуванням територіальних диференціацій. На основі
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цього необхідно сформувати громадський запит до
органів державної та місцевої влади щодо створення
сприятливих умов для реалізації громадами сільських
територій наявних умов і можливостей раціонального
використання лісових ресурсів.
Одним із найбільш перспективних на сьогодні у за
стосуванні проектного управління на територіальному
рівні із притаманними достатніми інструментами прогре
сивного фінансового механізму вважаємо використан
ня лісових насаджень як специфічних об'єктів і можли
востей для розвитку сільських територій — розвиток так
званого сільського зеленого туризму, для чого, в пер
шу чергу, придатні наявні лісові насадження. Крім того,
перспективним напрямом слід визнати створення нових
цільових лісових насаджень на непридатних для сільсь
когосподарського використання землях у межах сіль
ських територіальних громад з метою забезпечення
вимог підвищення стандартів якості навколишнього при
родного середовища як в цілому, так і в регіональному
масштабі, а також інші напрями, актуальні для різних
територіальних лісогосподарських структур.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
На сьогодні в Україні фінансовоекономічний ме
ханізм проектного управління територіальними лісогос
подарськими комплексами не може бути застосований
повною мірою у зв'язку із численними інституціональ
ними обмеженнями та квазіринковістю фінансових
відносин щодо використання лісових і лісогосподарсь
ких активів, натомість може бути застосований як пілот
ний проект в окремих найбільш сприятливих для цього
регіонах, які характеризуються розвиненою інфра
структурою й необхідними інституціональними переду
мовами.
Існує проблема вибору стратегічного напрямку роз
витку просторовотериторіального устрою лісокорис
тування в Україні, однак це не впливає однозначно не
гативно на розвиток лісового господарства. Одним з
обмежуючих чинників, який не дозволяє повною мірою
використати можливості проектного управління лісогос
подарськими комплексами, вважаємо гіперодержав
леність лісових та лісогосподарських активів. Лісове
господарство значно відрізняється від інших складових
економічної системи України, в яких приватна, корпо
ративна та комунальна власність займає значне місце.
Основною метою трансформації системи управлін
ня лісовим господарством України, зокрема розширен
ня можливостей фінансування лісогосподарського ви
робництва в рамках проектного управління на терито
ріальному рівні, є створення відповідних умов для мак
симально можливої ефективності як державного, так і
недержавного регулювання процесів охорони, викори
стання й відтворення лісоресурсного потенціалу, реа
лізація яких практично неможлива без відповідної зміни
структури певної частини об'єктів та суб'єктів охорони
та раціонального використання лісового фонду на рівні
територіальних лісогосподарських комплексів.
Актуальними і перспективними вважаємо подальші
більш грунтовні дослідження питань державнокорпо
ративних відносин в сфері охорони, використання та
відтворення лісоресурсного потенціалу як важливої
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складової стратегічного потенціалу сталого розвитку
соціальноекономічної сфери з метою виявлення й об
грунтування реально можливих стратегічних напрямів
розвитку партнерських відносин у сфері раціонального
природокористування і підтримання на суспільно необ
хідному рівні показників якості навколишнього природ
ного середовища як важливої складової забезпечення
вимог підвищення якості життя населення відповідного
регіону, в першу чергу сільських територій.
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THE ESSENCE AND THE COMPONENTS OF LOCAL COMMUNITIES'
FINANCIAL POTENTIAL
У статті викладено основні результати дослідження економічного змісту та структуризації
фінансового потенціалу територіальних громад. Запропоновано сутність фінансового потен
ціалу розглядати, базуючись на системному (комплексному) підході й, крім ресурсної складо
вої, виділяти інші компоненти, які лише у взаємодії можуть забезпечити максимальне викори
стання фінансових можливостей. Це дозволило зміст фінансового потенціалу територіальної
громади визначити як спроможність органів місцевого самоврядування до оптимального залу
чення та раціонального і ефективного використання фінансових ресурсів з врахуванням мож
ливостей розширення та поповнення їх у довгостроковій перспективі для забезпечення функц
іонування й розвитку територіальної громади.
Доведено, що фінансові ресурси (реальні та потенційно доступні) створюють лише базис
фінансового потенціалу територіальної громади, але самі по собі вони не можуть бути гаран
том досягнення цілей її соціальноекономічного розвитку. Структуру фінансового потенціалу
територіальної громади запропоновано розуміти як поєднання та взаємозв'язок ресурсних мож
ливостей і можливостей системи місцевого самоврядування.
Розвиток наукових підходів до економічного змісту й структури фінансового потенціалу те
риторіальних громад сприятиме максимальному використанню його можливостей, що забез
печить підвищення рівня соціальноекономічного розвитку та фінансової самодостатності
суб'єктів системи місцевого самоврядування.
The article presents the main results of the study of economic content and structuring of local
communities' financial potential. An essence of financial potential is considering based on the system
(comprehensive) approach. It is proposed in addition to resource component to provide another its
components the interaction of which can only ensure maximum use of financial potential. This allowed
defining the content of the financial potential of local communities as the ability of local governments
to optimal attraction and rational and efficient use of financial resources in view of the possibility of
extending and renewal them in the long term for the operation and development of the local
community.
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It was proved that the financial resources (real and potentially available) created the basis of
financial potential of local community, but only they could not guarantee the objectives of social and
economic development. The structure of local communities' financial potential was proposed to
understand as the combination and interconnection of resource capabilities and capacity of local
government.
Development of scientific approaches to economic content and structure of the local communities'
financial potential allows maximizing the use of its facilities which will increase the level of socio
economic development and financial selfsufficiency of the local government system's subjects.
Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальні громади, фінансовий потенціал, бюджетний
потенціал, фінансові ресурси територіальних громад, фінансовий потенціал територіальних громад.
Key words: local government, local communities, financial potential, budgetary potential, financial resources of
local communities, financial potential of local communities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку України функціонуван
ня територіальних громад обумовлено рівнем їх фінан
сового потенціалу та здатністю органів місцевого само
врядування щодо можливостей його формування й ви
користання. Особливого значення набувають питання,
пов'язані з нарощуванням фінансових можливостей
місцевого самоврядування та забезпечення на цій ос
нові соціальноекономічного розвитку територіальних
громад й адміністративнотериторіальних одиниць.
Тому об'єктивно виникає необхідність подальшого роз
витку підходів до визначення сутності та виокремлення
складових елементів фінансового потенціалу терито
ріальних громад.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ ПРОБЛЕМ
Різноманітні аспекти формування й використання
фінансових можливостей системи місцевого самовря
дування досліджують такі науковці, як Є.О. Балацький,
В.Г. Боронос, Г.В. Возняк, В.О. Григоренко, О.І. Де
м'янчук, М.А. Козоріз, А.В. Лучко, Н.С. Панченко,
В.Ю. Стрілець та інші. Вітчизняними вченими розгляда
ються проблеми ресурсного забезпечення системи
місцевого самоврядування, питання формування й ви
користання бюджетного потенціалу, а також фінансо
вого потенціалу адміністративнотериторіальних оди
ниць. Водночас в Україні недостатньо уваги приділено
дослідженням можливостей фінансового потенціалу
саме на рівні територіальних громад, актуальним є роз
в'язання проблемних питань щодо обгрунтування його
складових елементів.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування економічної
сутності фінансового потенціалу територіальних громад
та розвиток наукових підходів до його структуризації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Фінансовий потенціал територіальних громад є ос
новою формування фінансових ресурсів місцевих бюд
жетів, що, у свою чергу, забезпечує сталий соціально
економічний розвиток адміністративнотериторіальних
одиниць. Щоб оцінити вагомість фінансового потенціа
лу територіальних громад, розробити механізми ефек
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тивного управління ним, обгрунтувати напрями його
нарощення необхідно, насамперед, з'ясувати суть цьо
го поняття, а також визначити його основні риси та скла
дові.
Базовим поняттям для визначення змісту фінансо
вого потенціалу є "потенціал". Багато науковців відзна
чають латинське походження цього слова (potentia —
можливості, міць, сила, запаси, засоби, приховані по
тужності, що можуть бути використані). Категорія "по
тенціал" в енциклопедичних виданнях трактується як: су
купність наявних можливостей, сил, запасів, засобів, що
можуть бути використані; наявні в економічного суб'єкта
ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціональ
но використати їх для досягнення поставленої мети;
приховані можливості, сили для якоїнебудь діяльності,
що можуть виявитися за певних умов.
Тлумачення цього поняття лише через наявні або
лише приховані можливості є вузьким і не повністю роз
криває його сутності. На наш погляд, змістовне значен
ня терміну "потенціал" повинно охоплювати сукупність
наведених тлумачень.
Результати дослідження свідчать, що фінансовий
потенціал — це досить складна економічна категорія.
Із позиції філології вона пов'язує дві відомі категорії
"фінанси" та "потенціал". Під фінансами розуміємо фі
нансові відносини, які мають грошову форму виражен
ня та завжди пов'язані з формуванням та використан
ням фінансових ресурсів, тобто грошових коштів, які
утворюються в процесі створення, розподілу та пере
розподілу валового внутрішнього продукту. При цьому
потенціал розглядаємо як сукупність можливостей, які
можуть бути використані для досягнення поставленої
мети. Відповідно, фінансовий потенціал відображає су
купність можливостей, які забезпечують здійснення
фінансових відносин економічного суб'єкта щодо залу
чення та раціонального і ефективного використання
фінансових ресурсів з метою реалізації завдань соціаль
ноекономічного розвитку.
Деякі автори формулюють визначення фінансово
го потенціалу території шляхом перерахування його
складових. На нашу думку, підхід щодо визначення
фінансового потенціалу як суми фінансових потенціалів
його елементів некоректний, оскільки є ймовірність под
війного врахування окремих частин.
Доречно зазначити, що автори при вивченні еконо
мічного змісту фінансового потенціалу спираються на
поняття "фінансові ресурси", оскільки вони становлять
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його основу. Проте фінансові ресурси, що у загально
му вигляді є сукупністю грошових коштів, які знаходять
ся у розпорядженні різних економічних суб'єктів (дер
жави, підприємств, домогосподарств тощо), характери
зують лише одну із складових фінансового потенціалу
— фактично задіяну його частку. Саме нездатність по
няття "фінансові ресурси" відобразити всі можливості
території стосовно генерації потоків грошових коштів і
обумовили, на думку Боронос В. Г., виникнення понят
тя "фінансовий потенціал" [2, с. 140].
Вивчення поглядів вітчизняних науковців на еконо
мічний зміст фінансового потенціалу дозволило систе
матизувати його визначення за такими підходами: ре
сурсний, "можливістний" та системний (комплексний).
Згідно з ресурсним підходом, фінансовий потенціал
є сукупністю фінансових ресурсів, що можуть бути мобі
лізовані та використані для забезпечення соціально
економічного розвитку економічного суб'єкта. Вчені ак
центують увагу на тому, що фінансовий потенціал ста
новить не лише використані фінансові ресурси, а й ті,
що залишаються незадіяними, проте в будьякий час
можуть бути мобілізовані.
Відповідно до "можливістного" підходу, фінансовий
потенціал визначається як сукупність можливостей або
здатність економічних суб'єктів формувати, залучати та
ефективно використовувати потенційні фінансові ресур
си для забезпечення їх соціальноекономічного розвитку.
На наш погляд, оптимальним є системний підхід,
згідно з яким ключовою властивістю та основою фінан
сового потенціалу є поєднання ресурсів та можливостей
економічних суб'єктів. Саме системний або комплексний
підхід розглядає фінансовий потенціал як загальний об
сяг фінансових ресурсів, що можуть бути мобілізовані
за рахунок усіх джерел, й можливостей щодо їх опти
мального використання з метою забезпечення соціаль
ноекономічного розвитку економічних суб'єктів.
У відповідності до основного напряму цього дослі
дження, доречним є вивчення поглядів науковців на
зміст однієї з найважливіших його складових — бюд
жетного потенціалу.
Є. О. Балацький бюджетний потенціал міста розг
лядає як оцінку можливостей надходжень максималь
ного обсягу фінансових ресурсів до місцевого бюдже
ту у майбутньому [1, с. 213—215]. При цьому зміст по
няття "потенціал" автор розглядає лише як невикорис
тані можливості податкових, неподаткових надходжень
і коштів цільових фондів за рахунок різниці між їх фак
тичним значенням та оптимальним рівнем.
Дещо відмінну точку зору щодо сутності бюджетного
потенціалу висловлюють інші науковці. Так, А.В. Лучко
під бюджетним потенціалом фінансової незалежності
органів місцевого самоврядування розуміє сукупність
реальних можливостей забезпечення їх незалежності у
питаннях формування, використання та регулювання
місцевих бюджетів [7, с. 38]. При цьому необхідними його
складовими визначаються бюджетні ресурси та бюджетні
повноваження. В.О. Григоренко під бюджетним потенці
алом розуміє сукупність усіх економічних і нормативно
правових умов, що сприяють отриманню максимально
можливих доходів бюджету для покриття нормативних
витрат регіону [5, с. 129]. Такого ж підходу дотримують
ся науковці, які наголошують на необхідності при дослі

дженні сутності бюджетного потенціалу розглядати ре
сурси у сукупності із структурою управління та зв'язка
ми із середовищем [8, с. 149; 9, с. 16].
Особливістю вищезазначеного підходу є те, що нау
ковці за основу бюджетного потенціалу приймають не
сукупність бюджетних коштів (позиція Є. О. Балацько
го), а сукупність всіх видів ресурсів бюджетної системи
(фінансові, трудові, майнові, нормативні, інформаційні)
і розглядають можливості їх максимального викорис
тання. Фактично, згідно з цим підходом, авторами ото
тожнюються поняття "бюджетний потенціал" та "ресур
сний потенціал бюджетної системи".
Таким чином, у процесі проведеного дослідження
виявлено, поперше, значні розбіжності щодо тракту
вання змісту й ресурсної основи фінансового потенціалу
та його основної складової — бюджетного потенціалу;
подруге, недостатнє вивчення та теоретичне обгрун
тування сутності фінансового потенціалу на рівні пер
винного суб'єкта системи місцевого самоврядування —
територіальної громади.
На нашу думку, розвиток наукових підходів до по
няття "фінансовий потенціал територіальної громади"
та виокремлення її складових дозволить здійснити вимір
наявних та невикористаних можливостей територіаль
них громад, оцінити їх фінансову спроможність й спрог
нозувати перспективи подальшого соціальноекономі
чного розвитку.
Сутність фінансового потенціалу територіальної
громади доцільно розглядати, базуючись на системній
(комплексній) теорії. Відповідний підхід дозволить, з
одного боку, розкрити зміст фінансового потенціалу
через сукупність можливостей місцевого самоврядуван
ня, за допомогою яких здійснюються процеси форму
вання і використання фінансових ресурсів територіаль
ної громади. З іншого боку, системний підхід дасть змо
гу комплексно розглядати проблему забезпечення соц
іальноекономічного розвитку територіальної громади
в єдності її людських, природноресурсних та економі
чних можливостей [6, с. 40—41].
Важливого значення для обгрунтування економіч
ного змісту фінансового потенціалу територіальних гро
мад має його структуризація, тобто виділення складо
вих елементів. До визначення структури фінансового
потенціалу територіальних громад пропонуємо підходи
ти також комплексно, з урахуванням взаємозв'язків між
складовими та результатів їх взаємодії, що вміщують у
собі як невикористані можливості, так і потенційні ре
зерви розвитку, що спроможні забезпечити максималь
не використання можливостей суб'єкта.
Враховуючи вищевикладене, до складу можливос
тей територіальної громади, оптимальне використання
яких дозволить створити необхідні умови для комплек
сного розвитку громад та її адміністративнотерито
ріальних одиниць, слід віднести:
— ресурсні можливості (реальні та потенційно до
ступні фінансові ресурси);
— можливості системи місцевого самоврядування
(організаційні, управлінські, функціональні та інфра
структурні).
Відповідний підхід до структуризації фінансового
потенціалу територіальних громад відображено на ри
сунку 1.
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Складові елементи фінансового потенціалу
територіальних громад

Ресурсні можливості
(матеріальна складова)

Функціональні можливості

Управлінські можливості

Організаційні можливості

Інфраструктурні можливості

Можливості
оптимального
використання
ресурсів

Можливості
розширення
ресурсної
бази

Обсяг втраченого прибутку комунальних
підприємств та інших суб’єктів господарювання

Капітальні інвестиції комунальних підприємств
та інших суб’єктів господарювання

Втрачені бюджетні кошти

Потенційно
доступні
фінансові
ресурси

Обсяг заборгованості із заробітної
плати та обсяг втраченої домогосподарствами
заробітної плати, внаслідок безробіття й
вимушених відпусток

Отримані кредити та прибуток комунальних
підприємств

Доходи місцевого бюджету та місцеві
запозичення

Наявні
фінансові
ресурси

Можливості системи місцевого
самоврядування
(нематеріальна складова)

Рис. 1. Схематичне відображення складових фінансового потенціалу
територіальних громад

Реальні фінансові ресурси у складі фінансового
потенціалу територіальної громади включають фінан
сові ресурси місцевого самоврядування й фінансові ре
сурси комунальних підприємств. Враховуючи, що саме
доходи місцевих бюджетів мають формувати переваж
ну частину реальних фінансових ресурсів територіаль
ної громади, пропонуємо як реальні фінансові ресур
си місцевого самоврядування розглядати доходи
місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних
трансфертів) та обсяги місцевих запозичень. До реаль
них фінансових ресурсів комунальних підприємств зап
ропоновано відносити сукупний обсяг отриманих ними
кредитів та позитивних фінансових результатів. Вра
хування при цьому лише чистого прибутку підприємств
дозволяє уникнути подвійної калькуляції податкових
платежів.
Потенційно доступні фінансові ресурси у складі
фінансового потенціалу територіальної громади — це
грошові кошти, що могли б бути акумульовані органа
ми місцевого самоврядування за умови більш ефектив
ної діяльності економічних суб'єктів адміністративно
територіальних одиниць громади або активнішої їх
участі у соціальноекономічних процесах. До потенцій
но доступних фінансових ресурсів територіальної гро
мади пропонуємо віднести:
— обсяг втрачених бюджетних коштів унаслідок не
цільового, неефективного чи незаконного їх викорис
тання;
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— обсяг капітальних інвестицій комунальних під
приємств та інших суб'єктів господарювання адмініст
ративнотериторіальних одиниць територіальної грома
ди, оскільки капітальні інвестиції є фінансовими ресур
сами, що фактично вилучені з реального грошового
обороту, і підприємство очікує в майбутньому отрима
ти прибуток від їх здійснення;
— розмір втраченого прибутку, тобто фінансового
результату комунальних підприємств та інших суб'єктів
господарювання адміністративнотериторіальних оди
ниць територіальної громади, що отримали збиток у
результаті здійснення ними господарської діяльності.
Врахування втраченого прибутку як елемента потенцій
но доступних фінансових ресурсів обумовлено тим, що
за умови більш ефективного функціонування ці підприє
мства могли отримати позитивні фінансові результати;
— обсяг заборгованості із заробітної плати та об
сяг заробітної плати, втраченої домогосподарствами
внаслідок безробіття й вимушених відпусток. Такий
підхід дозволить максимально повно врахувати ті гро
шові потоки, що можуть бути потенційно акумульовані
домогосподарствами.
Організаційноуправлінські можливості системи
місцевого самоврядування забезпечують максимальну
акумуляцію реальних фінансових ресурсів та ефектив
ну трансформацію потенційно доступних у реальні.
Відповідні можливості відображають рівень результа
тивності роботи органів місцевого самоврядування,
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ефективності витрачання бюджетних коштів, кваліфі
кації персоналу тощо. Функціональноінфраструктурні
можливості сприяють перетворенню акумульованих
фінансових ресурсів у продуктивний капітал та його
оптимальному перерозподілу серед суб'єктів економі
чної системи територіальної громади. Це — рівень роз
витку транспорту, комунікацій та зв'язку, щільність тор
гівельної мережі та ін.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Виходячи із вищезазначеного, під фінансовим по
тенціалом територіальної громади, на нашу думку,
слід розуміти сукупність ресурсного забезпечення
(реальних та потенційно доступних фінансових ре
сурсів), а також можливостей системи місцевого са
моврядування (організаційних, управлінських, функ
ціональних та інфраструктурних) щодо акумуляції
достатнього обсягу фінансових ресурсів, їх перероз
поділу та використання для забезпечення розвитку
територіальної громади та її адміністративнотерито
ріальних одиниць.
Враховуючи, що фінансовий потенціал являє собою
економічну категорію, яка оцінює можливості майбут
нього розвитку, його основою, на наш погляд, є не лише
фактичний обсяг фінансових ресурсів, яким володіє і
розпоряджається на певний момент територіальна гро
мада або від її імені органи місцевого самоврядування,
а і потенційні фінансові ресурси, що можуть бути ними
використані за певних умов, а також необхідні для цьо
го можливості.
Отже, можна стверджувати, що саме фінансовий
потенціал дозволяє оцінити фінансові можливості,
наявні та потенційні фінансові ресурси, які можуть бути
використані для соціальноекономічного зростання як
окремої територіальної громади, адміністративноте
риторіальної одиниці, так і країни, у цілому. З метою
забезпечення збалансування розвитку адміністратив
нотериторіальних одиниць у процесі реалізації сучас
ної бюджетної політики України перспективними на
прямами дослідження є оцінка фінансових можливос
тей територіальних громад, тобто їх фінансового по
тенціалу, та створення моделі ефективного управлін
ня ним.
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SYSTEMIC BANKING CRISIS IN UKRAINE: FEATURES, CAUSES AND CURES
У процесі дослідження з'ясовано особливості прояву та причини банківської кризи, а також виз
начено шляхи її подолання. Зокрема слід виокремити такі основні апекти банківської кризи в Ук
раїні: руйнація довіри як ключового інституту економічного і фінансового розвитку суспільства, си
стемна незахищеність та невизначеність прав власності, структурні диспропорції в економіці, об
меженість монетарного і економічного суверенітету країни, критичне зниження впливу банківської
системи України на розвиток реального сектору економіки, неадекватність монетарного, валютно
го і банківського регулювання умовам поточної кризи. Системний характер вітчизняної банківської
кризи вимагає системних підходів до її подолання.
The study found causes and features of the banking crisis and the ways to overcome it. In particular,
should highlight the following key apekty banking crisis in Ukraine: the destruction of trust as a key
institution of economic and financial development of the society, system vulnerability and uncertainty of
property rights, structural imbalances in the economy, lack of monetary and economic sovereignty, critical
reduce the impact of the banking system of Ukraine for the development of the real sector, the inadequacy
of monetary, foreign exchange and banking regulation given the current crisis. The systemic nature of
the banking crisis requires a systemic approach to overcome it.

Ключові слова: системна банківська криза, причини банківської кризи, особливості та шляхи подолання
кризи, монетарне та банківське регулювання.
Key word: systemic banking crisis, banking crisis causes, characteristics and ways of overcoming the crisis,
monetary and banking regulation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Українська економіка у 2014—2016 роках увійшла в
стан критичного загострення системних ризиків, в якому
поєднались глибокі валютна, банківська та економічна кри
зи. До системних проблем монетарного, валютного і банкі
вського регулювання додались форсмажорні фактори ро
сійської військової агресії, несприятливої зовнішньої кон'
юнктури, що разом призвели до глибоких кризових
наслідків.
Різка та тривала девальвація національної валюти, яка
спровокувала вибухове зростання диспропорцій балансів
банків, їх декапіталізацію та вихід валютних і кредитних
ризиків за критичні межі, прискорила відтік депозитів з бан
ківської системи та призвела до розгортання девальвацій
ноінфляційної спіралі. Галопуюча інфляція у травні сягну
ла 58,4% у річному вимірі, падіння ВВП у середньому за
2015—2016 рр. — "мінус" 15%.
Банківська система зазнала значних втрат: за неповних
півтора року (з початку 2014 р. до кінця травня 2015 р.) об
сяг депозитів у національній валюті скоротився на 74,2 млрд
грн. (18%), в іноземній — на 14,8 млрд дол. (48%); водно
час, залишки за кредитами в гривні зменшились на 97,7 млрд
грн. (16%), в іноземній валюті — на 11,2 млрд дол. (29%).
Більше 70 банків визнано неплатоспроможними, значна
кількість з яких в стадії ліквідації. Це створює надсерйозні
проблеми не тільки для банків і їх клієнтів, а й для держав
них фінансів та реального сектору економіки [1—3].
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКЦІЙ
Дослідженню окремих аспектів та особливостей банкі
вської кризи в Україні, присвячено праці багатьох вітчизня
них економістів. Зокрема, розгляду даної проблематики
приділяли увагу такі науковці: Б.П. Адамик, В.М. Геєць,
А.А. Гриценнко, О.В. Дзюблюк, О.М. Колодізєв, В.В. Козюк,
В.В. Корнєєв, С.А. Кораблін, Т.А. Кричевська, І.О. Лютий,
А.М. Мороз, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, О.І. Петрик,
С.С. Шумська, Н.М. Шелудько, М.Ф. Пуховкіна, Т.Є. Ун
ковська, М.І. Савлук, В.С. Стельмах. Проте, наукових дос
ліджень в яких здійснюється акцент на системному підході
до вивчення причин появи, особливостей протікання та
шляхів подолання банківської кризи в Україні, недостатньо.
ПОСТАНВКА ПРОБЛЕМИ
Внаслідок безпрецедентного з часу запровадження
гривні зростання ризиків гіперінфляції та демонетизації еко
номіки, розгортання глибокої банківської кризи й колапсу
кредитування реального сектору задачі подолання кризо
вих явищ та забезпечення стабільного функціонування бан
ківської системи і економічного зростання стають завдан
нями рівня національної безпеки.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У процесі дослідження з'ясовано особливості прояву та
причини банківської кризи, а також визначено шляхи її по
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долання. Зокрема слід виокремити такі основні апекти бан
ківської кризи в україні.
Руйнація довіри як ключового інституту економічного і
фінансового розвитку суспільства. На фоні позитивного
розвитку нового якісного рівня громадянського суспільства,
волонтерського руху, зростання патріотизму і довіри між
українськими громадянами, внаслідок тривалої системної
кризи на рівні макрорегулювання відбулася катастрофічна
руйнація ключових інститутів соціальноекономічного роз
витку — довіри громадян до влади, зокрема до монетарно
го регулятора, Уряду та Президента, до банківської систе
ми, до національної валюти. Дефіцит довіри обумовлено
також низькими стандартами професійної етики, неналеж
ний рівень якої відноситься до найбільш принизливих вад
вітчизняного суспільства, як в частині ведення приватного
бізнесу, так і його державного регулювання.
Пошук шляхів відродження довіри між суспільством і
владою, а також розвитку професійної етики и забезпечен
ня високих моральних норм, перш за все на рівні державно
го регулювання, потребує наукової соціальноекономічної
проробки и широких національних консультацій. Це стане
підгрунтям зниження системних соціальнополітичних ри
зиків і створення стійкої бази фінансового і економічного
розвитку.
Системна незахищеність та невизначеність прав влас
ності. Перманентна і системна деградація української еко
номіки, її виробничого потенціалу і структури, катастрофіч
не падіння зайнятості, — ці головні економічні виклики за
лишались без відповіді в Україні чверть століття. Основна
економікоправова причина такого стану речей в економіці
криється у неналежному розв'язанні питання власності на
засоби виробництва.
Приватизація державного, профспілкового, ко
мунального майна реалізувалася в Україні в інтересах олі
гархічних груп, яким вдалося трансформувати свою владу у
власність. Цей перерозподіл власності відбувався і відбу
вається у неконституційний спосіб, з порушенням Основно
го Закону країни та Декларації про державний суверенітет.
Звідси витікає непевний правовий статус власності, а пер
манентні політичні та економічні кризи збільшують для
суб'єктів власності ризики її втрати. Правовий захист вла
дою боржника, а не власника, кредитора, інвестора, факти
рекету бізнесу при зміні влади, нерозвиненість фондового
ринку підтверджують цей непевний правовий статус. Про це
свідчать також і безкінечні спроби влади внести зміни в Кон
ституцію, які дозволили б узаконити несправедливий роз
поділ власності.
З невирішення в законний спосіб проблеми зміни влас
ності витікають відсутність довгострокової перспективи
бізнесу, банків, економіки в цілому, втрата внутрішнього
ринку національним власником, економічної і монетарної
самостійності, а також критичне падіння довіри в суспільстві.
Останнє є недопустимим для будьякої держави.
Тому пошук і досягнення суспільного консенсусу в пи
танні узаконення власності і її системної захищеності є са
мим головним питанням для України, яке на часі.
Структурні диспропорції в економіці. Відсутність вива
женої макроекономічної стратегії, зокрема ефективної на
ціональної промислової політики протягом більш ніж двад
цяти років призвели до формування загрозливих економіч
них диспропорцій. Шлях пріоритетного розвитку експорту
сировинної продукції з невеликою часткою доданої вартості
і нарощування імпорту товарів кінцевого споживання має
катастрофічні наслідки для реального сектору, фінансової
і соціальної сфери. Наразі вітчизняна економіка залишаєть
ся переважно сировинноорієнтованою (основні експортні
товари — продукція металургії, хімічної промисловості та
сільського господарства), малою (~ 0,08% світового ВВП),
відкритою (експортноімпортний оборот становить ~ 100%

ВВП) з преддефолтними суверенними рейтингами ("ССС"
за шкалою S&P's). Це жорстко прив'язує основні вітчизняні
виробничі та фінансові цикли до зміни кон'юнктури на
міжнародних ринках сировини, формуючи їх підвищену
вразливість від зовнішніх шоків.
Системними вадами такої моделі є хронічна розбалан
сованість платіжного балансу і державного бюджету, пері
одичні валютні кризи, формування клановоолігархічної
структури власності, зростаюча залежність державних
фінансів від зовнішніх запозичень, загострення нерівномі
рності розподілу доходів у суспільстві та поглиблення
бідності і зубожіння населення, звуження внутрішнього рин
ку та зниження національних конкурентних переваг, при
гнічення середнього класу і падіння зайнятості, посилення
відтоку фінансового та інтелектуального капіталу за кордон,
перманентні ризики економічних спадів, що супроводжують
ся інфляцією і надзвичайним зростанням соціальнополітич
них ризиків.
При цьому створюються непереборні бар'єри для діяль
ності банків як в частині звуження економічної і фінансової
бази формування ресурсів, так зростання ризиковості їх
активних операцій.
Іншим структурним ризиком є висока монополізація
ключових секторів економіки. Рівень якості та прозорості
антимонопольної політики потребує негайного підвищення
задля встановлення дієвого контролю над вітчизняними
монополіями та олігополіями з метою нівелювання їх руйн
івного впливу на стан національної економіки.
На сьогодні ці системні ризики є питаннями національ
ної безпеки, що потребують пильної уваги та консолідова
ної позиції всіх гілок державної влади. Нагально необхід
ною є розробка та запровадження нового економічного кур
су, тобто стратегії, спрямованої на подолання моделі сиро
винного придатку і виходу на траєкторію формування висо
коефективної і високотехнологічної економіки. Випуск про
дукції з підвищеною доданою вартістю забезпечуватиме
інтенсивне економічне зростання, з відповідним зменшен
ням рівня зовнішньої вразливості та формуванням внутріш
ньої основи фінансової стійкості країни, сприятиме змен
шенню вартості кредитних ресурсів та стабілізуватиме кур
сову та цінову динаміку в країні. Одночасно це слугуватиме
стрижнем консолідації інтелектуальних, фінансових та ма
теріальних ресурсів, необхідних для реіндустріалізації ук
раїнської економіки, розвитку виробництва для внутрішнь
ого ринку, запорукою стійкого підвищення доходів бізнесу,
населення та бюджетів всіх рівнів, зростання добробуту
всього суспільства, тобто національного добробуту.
Обмеженість монетарного і економічного суверенітету
країни. Історія української гривні — це історія малої сиро
винної валюти, що емітується країною, економічно, фінан
сово та валютозалежною від зовнішніх ринків, політичних
рішень, що приймаються за її межами, крихкості уподобань
іноземних інвесторів, неочікуваних рухів світових резерв
них валют, високої волатильності потоків капіталу. Це істо
рія країни, економіка якої характеризується низькими су
веренними рейтингами, підвищеними ризиками ведення
бізнесу і несприятливим правовим середовищем для інвес
тицій. За таких умов будьякий монетарний чи валютний
режим не може забезпечити монетарної незалежності краї
ни як окремої складової її економічного суверенітету. Вра
ховуючи, що найбільш стійкими валютами у світі є резервні
валюти індустріальних розвинутих країн (насамперед, США,
країн зони євро, Великої Британії, Японії), досягнення Ук
раїною монетарного суверенітету можливо лише в контексті
національної реіндустріалізації. Адже саме високий попит
на продукцію індустріальних країн лежить в основі сталого
характеру їх національних валют. Формування такого по
питу має виявитися ключовим в розбудові нової економіки
України зі стійкою банківською системою та незалежною
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грошовокредитною політикою. Лише на такій основі зарод
жуються розширене відтворення відносин економіки і
банків, що веде до стійкого економічного зростання.
Разом із ліквідацією непевного характеру власності, і
на цій основі відновлення довіри в суспільстві, політичне
забезпечення реалізації економічного і монетарного суве
ренітету є достатньою умовою початку економічного відрод
ження.
Критичне зниження впливу банківської системи Ук
раїни на розвиток реального сектору економіки. Сучасна
банківська система України пристосована переважно до
обслуговування поточних, перш за все платіжних потреб
економічних суб'єктів і в деякій мірі короткострокових по
треб в обіговому капіталі. Для задоволення інвестицій
них потреб реального сектору українські банки не при
стосовані ні структурно, ні функціонально, внаслідок чого
їх вплив на формування матеріальнотехнічної бази еко
номіки вкрай обмежений. Про це свідчать відсутність в
Україні спеціалізованих інвестиційних банків, відмова від
створення національного банку реконструкції і розвитку
з широкими повноваженнями з організації фінансування
інвестиційних потреб економіки, випереджаюче нарощу
вання обсягів банківських кредитів у сфери особистого
споживання та торгівлі порівняно зі сферою виробницт
ва, незначні обсяги довгострокових депозитних ресурсів
з поступовим зменшенням їх розмірів та частки в ре
сурсній базі банків. Всі ці обставини стримували розви
ток довгострокового кредитування інвестиційних потреб
виробничих підприємств. За період з 2008 р. по 2014 р.
частка банківських кредитів нефінансовим корпораціям
на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості,
будучи мізерною, ще скоротилась з 3,5% до 1,9%.
Кризовий стан державних фінансів. Стан державних
фінансів України характеризується хронічною дефіцитністю
державного бюджету, пенсійного фонду, фінансових ба
лансів основних державних корпорацій, нерівномірністю
розподілу фіскального тягаря між тіньовим і прозорим сек
торами економіки, між високо монополізованими і олігарх
ізованими структурами та малим і середнім бізнесом, над
критичним рівнем державного боргу в т.ч. зовнішнього і ва
лового зовнішнього боргу країни, низькою ефективністю
використання бюджетних коштів через незавершеність ре
формування бюджетної сфери та високий рівень корупції.
З 2014р. з'явився ще один потужний чинник дестабілізації
державних фінансів — фінансування витрат, пов'язаних з
захистом від російської агресії. В таких умовах виконавча
влада не знаходить нічого кращого як посилювати тиск на
банківську систему та валютний ринок з метою проведення
квазіфіскальних операцій НБУ та залучення кредитних ре
сурсів комерційних банків для фінансування бюджетних
витрат. Як наслідок, в Україні перманентно високі деваль
ваційні та інфляційні очікування, ринкова процентна став
ка, ризики ліквідності та кредитоспроможності. Всі ці яви
ща погіршують умови для діяльності банків, обмежують їх
можливості позитивного впливу на реальний сектор еконо
міки.
Неадекватність монетарного, валютного і банківського
регулювання умовам поточної кризи. На початку минулого
року внаслідок високих соціальнополітичних та фінансо
вих ризиків, недостатності міжнародних валютних резервів,
дефіциту поточного рахунку платіжного балансу Національ
ним банком було здійснено відмову від утримання фіксова
ного рівня валютного курсу. Після девальвації національної
валюти до рівня 11,9 грн./дол. у квітні 2014 року поточний
рахунок було практично збалансовано. Помірна девальва
ція при адекватній монетарній політиці могла б спрацювати
як антикризовий захід для підтримки економічного зростан
ня і забезпечення подальшої валютної стабільності. Проте
запровадження режиму гнучкого обмінного курсу було
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здійснено без належних системних заходів щодо переходу
до монетарної політики, яка відповідає такому валютному
режиму. Адекватна операційна зміна монетарної політики і
дотримання принципів ринкового курсоутворення сприяли
б нормальному функціонуванню офіційного валютного рин
ку, позитивному впливу процентних ставок на економіку,
прийнятному рівню девальвації і подальшому утриманню
стійкої динаміки курсу. На жаль, помилки монетарного, ва
лютного і банківського регулювання, які загострилися після
закінчення виборів у парламент, призвели до глибокої ва
лютної кризи, що за ланцюговою реакцією спровокувала си
стемну банківську кризу, розкручування девальваційно
інфляційної спіралі і надзвичайне зниження рівня життя ук
раїнських громадян. Помилкова монетарна політика, яка
базується на принципах аккомодативного регулювання (тоб
то домінуванні операцій постійного доступу) використо
вується і сьогодні, що підсилює системні ризики для моне
тарної сфери, фінансового і реального секторів економіки.
Саме ці ризики було актуалізовано минулого року і не по
долано дотепер.
ВИСНОВКИ
Таким чином, нагально необхідним є виправлення по
милок, що призвели до розвитку і загострення банківської
кризи, розробка й застосування заходів щодо вдосконален
ня монетарної та валютної політики і переходу до системи
ефективного банківського регулювання. Постає невідклад
не завдання розроблення та впровадження стратегії розвит
ку банківської системи та подолання кризи, які б окреслили
середньострокові напрямки грошовокредитної політики та
на їх основі систему ефективних тактичних заходів моне
тарного і валютного регулювання. Системний характер
вітчизняної кризи вимагає системних підходів до її подолан
ня
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання залучення та
впровадження інвестицій більшістю корпоративних
суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки для
свого розвитку супроводжується принаймні двома про
явами взаємопов'язаних, але протилежних за змістом,
проблем. Перший полягає в тому, що, оцінюючи рівень
інвестиційної привабливості корпоративних агроформу
вань, інвестори вважають недостатньо ефективною реа
лізацію господарських та бізнесових процесів і, відпові
дно, інвестиційних проектів для тих із них, де вчасно не
виконані або не виконуються відповідні реструктури
заційні процедури. Отже, вони піддають сумніву ефек
тивність та окупність реалізації в таких корпоративних
агроформуваннях реальних інвестиційних проектів.
Другий блок проблем, навпаки, пов'язаний з тим, що
значна кількість корпоративних суб'єктів господарюван
ня агросфери недооцінює вплив сучасних реорганіза
ційних процедур на підвищення їх власної ділової репу
тації, іміджу, інвестиційної привабливості [8, с. 27]. У
сукупності, враховуючи умови фінансової настебіль
ності, це значно зменшує інвестиційну активність в аг
росфері, а значить, негативно впливає на швидкість
модернізації її корпоративних підприємств, оновлення
основних засобів, впровадження інновацій, прибут
ковість, екологізацію виробництва, енерго і ресурсоз

береження, якість продукції. Як наслідок, основним
джерелом інвестиційної діяльності виступає власний
прибуток агрокорпорацій та агрохолдингів. Проте його
обсяги є не завжди достатніми для здійснення тих або
інших інвестиційних проектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у теорію інвестиційної діяльності,
оцінки ефективності інвестицій та інвестиційної привабли
вості аграрних підприємств зробили І.О. Бланк, С.В. Баш
лай, Ю.В. Буднікова, Н.Ю. Брюховецька, М.С. Гера
симчук, В.О. Калишенко, М.І. Кісіль, О.В. Короткова,
П.А. Лайко, Н.П. Макарій, Л.О.Мармуль, Я.А. Некрасо
ва, О.В. Носова, Л.І. Овдій, Г.М. Підлісецький, А.А. Пе
ресада, П.Т. Саблук, В. . Савчук та інші вітчизняні нау
ковці. Проте визначення їх особливостей, проблем і тен
денцій, перспектив розвитку та удосконалення на рівні
агроформувань потребують подальших обгрунтувань.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є виявлення особливостей інвестицій
ної діяльності та інвестиційної привабливості в умовах
корпоративних агроформувань, чинників, проблем і тен
денцій їх формування, і на цій основі — обгрунтування
перспектив розвитку та удосконалення.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На фінансoвовиробничу діяльність корпоративних
аграрних підприємств здійснює вплив велика кількість
взаємoпoв'язаних oрганізаційних, трудoресурсних, мате
ріальнотехнічних, монетарних, управлінських чинників.
Метoю кoжнoгo з цих суб'єктів гoспoдарювання агросфе
ри є якoмoга ефективніше їх узгодження, врахування та
викoристання. Вплив цих чинників на прoцеси вирoбництва
та відтворення, зрештoю, виявляється у збільшенні обсягів
виробництва, зменшенні собівартості продукції, соціальній
стабільності та відсутності плинності серед працівників,
інноваційності бізнеспроцесів, конкурентоспроможності
загалом. Проте фінансовоекономічний підсумoк
вирoбничoї діяльнoсті корпоративних агроформувань ви
ражається, насамперед, у вартісній фoрмі чистого прибут
ку та показниках фінансовоекономічної стійкості.
Дoсить важливим є тoй факт, щo рівень ефективнoсті
гoспoдарськoї діяльнoсті будьякoгo суб'єкта господарю
вання характеризується фінансoвими результатами, яки
ми мoжуть бути як прибутки, так і збитки [2, с. 112].
Категoрія "фінансoві результати" врахoвує баланс у сис
темі "скільки oтриманo і якoю цінoю дoсягнутo".
Фoрмування та рoзпoділ фінансoвoгo результату (при
бутoк/збитoк) від звичайнoї діяльнoсті дo oпoдаткування
здійснюється у визначенoму пoрядку відповідно до Н(с)БО
або М(с)БО у випадку присутності іноземного капіталу або
функціонування міжнародних корпорацій. Кінцевим
результатoм діяльнoсті корпоративних агроформувань є,
як уже зазначалося, чистий прибутoк — це прибутoк, який
залишається в їх рoзпoрядженні після сплати пoдатків і є
джерелoм фoрмування фoнду спoживання і фoнду
накoпичення, у т.ч. інвестування у подальший розвиток.
Інвестиційна привабливість — це інтегральна харак
теристика корпоративних аграрних підприємств з пoзицій
перспектив рoзвитку, oбсягів виробництва та мoжливoстей
збуту прoдукції, ефективнoсті викoристання активів та їх
ліквіднoсті, стану платoспрoмoжнoсті і фінансoвoеконо
мічної стійкoсті, ділової репутації, конкурентних переваг
та конкурентоспроможності [9, с. 121]. Oцінювання
інвестиційнoї привабливoсті аграрних підприємств, щo є
спoлучнoю ланкoю між етапами моніторингу, аналізу та
прийняття управлінських рішень прo інвестування кoштів,
являє сoбoю інтегральну характеристику oкремих корпо
ративних структур як oб'єктів перспективнoгo інвестуван
ня з пoзицій сталoгo рoзвитку, ефективнoсті викoристання
активів, їх ліквіднoсті та цілoї низки інших індикаторів.
Кoмплексна oцінка інвестиційнoї привабливoсті аграр
них акціонерних товариств, корпорацій та холдингів грун
туються на аналізі кількoх взаємопов'язаних складoвих.
Дo них віднoсяться:
1) аналіз інвестиційнoгo клімату у національному гос
подарстві в цілому (включає дoслідження динаміку
вартoсті валoвoгo націoнальнoгo прoдукту, рівня
зайнятoсті, інфляції, прoцентних кредитних ставoк,
валютнoгo курсу, фіскальнoї і мoнетарнoї пoлітики уряду
та їх впливу на діяльність суб'єктів гoспoдарювання; рівня
корумпованості та тінізації економіки);
2) аналіз інвестиційного клімату регіонів або територій
розміщення агрокорпорацій ( загальна спеціалізація гос
подарства, наявність транспортнологістичних мереж,
особливості та близькість ринків збуту; характер посе
ленської мережі і трудоресурсна забезпеченість; соціаль
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на стабільність, рівень життя населення, криміногенна
обстановка та ін.);
3) аналіз інвестиційнoї привабливoсті агросфери (пе
редбачає якісний та кількісний аналіз її рoзвитку, щo вклю
чає вивчення виробничих та маркетингових циклів в аг
рарній екoнoміці, їх індикатoрів; здійснення класифікації
галузей щoдo рівня ділoвoї активнoсті, спеціалізації та за
стадіями вирoбництва; стан та динаміку аграрних ринків,
експортноімпортних операцій тощо);
4) аналіз інвестиційнoї привабливoсті корпоративних
агроформувань (представляє сoбoю кoмплексну oцінку
ділової репутації, фінансoвoекономічної стійкості та їх
показників; вивчення рівнів капіталізації, прибутковості,
кредитної історії, конкурентоспроможності, ринкових по
зицій, особливостей виробництва та продукції, наявності
обігових коштів, величини статутного капіталу; розуміння
інвестиційних та бізнесових ідей власників та менеджмен
ту та ін. ).
Пiд впливом умов зовнішнього середовища господа
рювання в корпоративних агроформуваннях формується
пірамідальна (багаторівнева) структура iнвестицiйної при
вабливості, яка традиційно складається з кiлькох просто
рових iєрархiчних рiвнiв: iнвестицiйного клiмату країни,
регiону та галузi, у яких функцiонує корпорація, власне
корпоративного агроформування. До цього слід додати
рівні інвестиційної привабливості конкретного виробниц
тва та готової продовольчої продукції як товару. З іншої
сторони, досягнення інвестиційної привабливості агрокор
порацій необхідно для: забезпечення конкурентоспромож
ності продукції та підвищення її якості; структурної пере
будови виробництва та інших бізнеспроцесів; створення
достатньої сировинної бази для ефективного функціону
вання в умовах сезонності; вирішення соціальних проблем;
збереження та сталого розвитку сільських територій [1].
Інвестиції безпосередньо аграрним корпораціям не
обхідні для забезпечення ефективного (прибуткового) й
інноваційного функціонування, ресурсозбереження, по
дальшого розширення та розвитку виробництва; віднов
лення основних виробничих та невиробничих засобів;
підвищення технічного рівня та продуктивності праці;
збільшення капіталізації та представництва, доброї репу
тації на національному і світовому аграрному ринках тощо.
В умовах сучасної фінансової нестабільності, відсутності
фіксованого валютного курсу, значної перебудови банкі
вської діяльності, з однієї сторони, і необхідності великої
кількості обігових коштів, інвестицій, наявності значних
обсягів незавершеного виробництва, великого часового
розриву між капіталовкладеннями і отриманням фінансо
вих результатів, залежності від агрокліматичних умов, з
іншої сторони, щоб аграрне підприємство було інвестиц
ійно привабливим, воно, перш за все, повинно мати кор
поративну форму власності, стабільність або/та зростан
ня показників діяльності й високий рівень корпоративно
го управління.
Це виражається, зокрема, через величину статутного
капіталу, вартість активів, акцій, динаміку їх зростання,
диверсифіковану діяльність. Саме великі агрохолдинги
демонструють відповідність названим чинникам, проте в
суспільстві є суттєві претензії до соціальних, екологічних,
виробничоекономічних наслідків їх діяльності [4]. Адже
великі прибутки та надприбутки не супроводжуються на
лежною корпоративною соціальною відповідальністю
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ня прямим чином впливали на інве
стиційну привабливість агрокорпо
рацій. Нарешті, корпоративне уп
Внутрішні
Зовнішні
равління далеко не завжди означає
надконцентрацію капіталів, вироб
ництва, прибутків, монополізацію
Фінансово-економічна стійкість –
Соціальні – демографічні показники,
ринків та негативних соціальних
основні показники фінансовотрудові ресурси, платоспроможний попит
наслідків господарювання. Воно
економічної діяльності
здійснюється на рівні відкритих або
Фінансово-економічні – бюджетнопублічних акціонерних товариств
податкова,
грошово-кредитна,
цінова,
Безпека вкладень – врахування
середніх розмірів у порівнянні з ве
амортизаційна, валютна, інноваційна
ризиків, можливі гарантії, пільги
ликими агрохолдингами або корпо
політика, нормативно-законодавче
раціями.
регулювання
Виробничо-економічні – ресурси,
Для того, щоб оцінити і здійс
продуктивність праці, рівень розвитку
Конкуренції – стан конкуренції
нювати управління інвестиційною
виробництва, технологій, наявність і
галузевого ринку, наявність
привабливістю корпоративних аг
стан основних засобів, інновацій
конкурентів
рарних підприємств, необхідно
вміти максимально точно ви
Інституціональні – організаційноІнфраструктурні – близькість
значати вплив окремих чинників
правова форма, особливості
споживчого ринку, наявність
функціонування, корпоративний
на інвестиційну привабливість та
транспортно-логістичних мереж
статус, специфіка і якість управління
оцінювати її структуру і складові.
Оскільки в різних наукових дже
релах не існує узгодженого виз
Ринкові – ємність ринку, його динаміка
Інформаційний – моніторинг,
начення чинників впливу на неї [3,
і потенціал, циклічність попиту,
наявність програм для аналізу
с. 196], то необхідно провести
еластичність цін; прибутковість,
фінансово-господарської діяльності,
аналіз, який допоможе встанови
асортимент продукції
оцінки інвестиційної привабливості;
ти саме чітку структуру інвести
веб-сайт в Інтернеті, реклама, торгові
ційної привабливості. Загальну ха
Технологічні – рівень технічних
марки і бренди)
рактеристику зовнішніх та внут
нововведень у галузі, складність
рішніх чинників, що впливають на
продукції і виробництва, капіталоємкість
Ділова репутація – історія
інвестиційну привабливість корпо
і наукоємність продукції
економічної діяльності підприємства
ративних агроформувань, пред
ставлено на рисунку 1.
Рис. 1. Чинники, що впливають на інвестиційну привабливість
Оцінювання інвестиційної при
корпоративних агроформувань та управління нею
вабливості корпоративних агро
(КСВ). Принаймні її обсяги не співставні з тими вигодами, формувань, що є сполучною ланкою між етапом аналізу та
які одержують агрохолдинги.
етапом прийняття управлінських рішень про інвестування
Йдеться про виснаження природної родючості коштів, являє собою їх інтегральну характеристику як
грунтів через вирощування енергоємких культур, але які об'єктів перспективного інвестування з позиції сталого роз
мають ринковий попит; згортання тваринництва як менш витку, ефективності використання активів, їх ліквідності та
рентабельного порівняно з рослинництвом; безробіття цілої низки інших показників. Крім того, повноцінна оцінка
та зубожіння сільського населення; його маргіналіза інвестиційної привабливості повинна здійснюватися на ос
цію; занепад та зубожіння сільських територій загалом. нові абсолютних, відносних та порівняльних індикаторів
Причиною цього є також непослідовна державна аграр соціально та виробничоекономічної діяльності. Відомо
на політика щодо розвитку села та сільського господар безліч методик оцінки інвестиційної привабливості
ства; не належний захист та підтримка вітчизняних ма підприємств [6]. Однак всі вони мають певні недоліки, а саме:
лих та середніх товаровиробників, вітчизняного аграр
— багато методів, що запозичені в іноземних авторів,
ного ринку в умовах проявів міжнародної конкуренції спрямовані, в основному, на фінансові, а не на реальні інве
та тиску. Необхідно вказати й на нерівні конкурентні стиції;
умови функціонування великих агрохолдингів, середніх
— запозичені методи, що стосуються саме реальних
та малих підприємств агросфери, посередників через інвестицій, розроблені для умов стабільної економіки, де
постійне лобіювання своїх інтересів агрокорпораціями чітко проявлені всі економічні закони і не адаптовані до
у законодавчих та інших владних структурах.
вітчизняних економічних умов;
Виходом з цієї ситуації вбачається розвиток товарного
— більшість методів заснована на аналізі безсистем
кредитування й інвестування агрокорпораціями малих і се них сукупностей показників фінансового стану, тобто но
редніх сільськогосподарських підприємств, фермерських і сить ретроспективний характер, тоді як інвестора цікав
особистих сільських господарств населення; приватнодер лять результати майбутньої діяльності;
жавне партнерство з метою стабілізації становища сільських
— багато методів засновано на експертній оцінці і
територій, припинення їх деградації та створення належних мають характер невизначеності як такі, що відображають
умов життєдіяльності для сільського населення [5]. Також суб'єктивну думку експертів.
необхідно створити такі інституційні умови інвестування, щоб
Отже, проблема оцінки інвестиційної привабливості
корпоративна соціальна відповідальність та рівень її здійснен може бути вирішена лише після визначення усіх факторів,
Сукупність чинників
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що впливають на її рівень як зовні, тобто з боку держави,
регіону та галузі, так і з середини, із боку самого підприє
мства. Виходячи із цього, оцінку інвестиційної привабли
вості корпоративних аграрних підприємств треба прово
дити за двома напрямами з урахуванням зовнішніх та
внутрішніх чинників впливу (рис. 1).
Для корпоративних аграрних підприємств важливіши
ми є внутрішні чинники або чинники безпосереднього впли
ву, оскільки саме завдяки їм вони здатне самостійно впли
вати на свою інвестиційну привабливість [7, с. 53]. У свою
чергу, серед внутрішніх чинників найбільшу питому вагу
мають кадровий потенціал, тривалість інвестиційних про
ектів, ресурсозабезпеченість, розмір витрат.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах інвестиційна привабливість корпо
ративних формувань має вагоме значення в активізації
інвестиційних процесів в аграрній сфері економіки. В умо
вах обмеженості бюджетних коштів, власних фінансових
джерел та гострої конкуренції між аграрними підприєм
ствами за одержання ресурсів, насамперед, фінансових,
на перший план виходить питання про створення в інвес
торів уявлення про підприємство як привабливий об'єкт
інвестування. Тобто про його конкурентні переваги та інве
стиційну привабливість. Це означає, що потенційних інве
сторів необхідно переконати в доцільності вкладень за
допомогою реальних економічних показників, які розра
ховуються в процесі їх оцінки та розробки бізнеспланів й
інвестиційних проектів.
Інвестиційна привабливість корпоративних аграрних
формувань є багаторівневою інтегральною характеристи
кою [10, с. 185]. Це економічна категорія, що визначається
комплексом фінансовоекономічних, соціальних, інформа
ційних, технікоорганізаційних та інших показників та інди
каторів. Саме на їх основі можна прийняти об'єктивне рішен
ня про доцільність вкладання коштів у певне корпоративне
підприємство як об'єкт інвестиційної діяльності. Удоскона
лення інвестиційної привабливості корпоративних агрофор
мувань пов'язане, насамперед, з підвищенням їх ділової
репутації, розвитком корпоративної соціальної відповідаль
ності та наданням публічної звітності про її здійснення всім
зацікавленим стейкхолдерам.
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У статті комплексно проаналізовані питання щодо необхідності розширеного відтворення
виробництва в сільськогосподарських підприємствах і невикористаний для цього їх виробни
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Напередодні аграрної реформи більшість науковців
і практиків стверджували, що тотально одержавлена
модель сільського господарства неспроможна забезпе
чити високоефективний і стабільний його розвиток. А
тому вона приречена на крах і демонтаж її неминучий.
Перехід до ринкової моделі сільського господарства не
має альтернативи.
З початку ринкової трансформації аграрного сек
тора економіки України минуло чверть століття. Цей
процес виявився складним і суперечливим. До 2000 р.
він не забезпечив позитивних зрушень в контексті роз
ширення виробництва в сільськогосподарських підприє
мствах і підвищення його ефективності. Навпаки, вироб
ництво валової продукції в сільськогосподарських
підприємствах (у постійних цінах 2010 р.) у 2000 р. ста
новило 58,0 млрд грн., а в 1990 р. 199,2 млрд грн., тоб
то зменшилося в 3,4 рази, а в розрахунку на 100 га
сільськогосподарських угідь в 2,7 рази. Знизився й
рівень рентабельності виробництва сільськогосподарсь
кої продукції з 42,6% у 1990 р. до мінус 1,0 в 2000 р.
Починаючи з 2000 р., у сільськогосподарських
підприємствах України відбулися позитивні органі
заційні зрушення, що дало поштовх їхнього розвитку.
Особливо це стосується продуктивного використання
сільськогосподарських угідь, хоча обсяги валової про
дукції в 2014 р., виробленої в секторі сільськогоспо
дарських підприємств, все ще не досягли цього показ
ника в 1990 р. — відповідно 199,2 млрд грн. і 139,1 млрд
грн. (на 30,2% менше).

Водночас слід зважити на ту обставину, що в 2014
р. площа сільськогосподарських угідь у порівнянні з
1990 р. у секторі сільськогосподарських підприємств
зменшилася на 40,0% і щодо 2000 р. на 31,4%. А тому
показник виробництва валової продукції на 100 га
сільськогосподарських угідь є більш прийнятним щодо
динаміки продуктивного їх використання. В 2014 р. у
розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь аг
рарними підприємствами було вироблено 678,5 тис.
грн., тоді як у 2000 р. 194,0 тис. грн., а в 1990 р. 514,7
тис. грн. Тобто цей показник відповідно підвищився в
3,5 і 1,3 раза. Урожайність зернових і зернобобових
культур у 2014 р. досягла 43,7 ц/га, що в 2,3 рази
більше, ніж у 2000 р. (19,4 ц/га) і на 24,5% у порівнянні
з 1990 р. (35,1 ц/га).
Підвищилася й економічна ефективність сільсько
господарських підприємств. Упродовж 2010—2014 рр.
сектор сільськогосподарських підприємств щорічно був
прибутковим. Обсяг чистого прибутку, отриманого ними
в 2014 р. становив 20,3 млрд грн., що на 17,4% більше
порівняно з 2010 р. Рівень рентабельності всієї діяль
ності в 2010—2014 рр. в розрахунку на рік становив
14,0%. До речі, в 1995—1999 рр. цей показник стано
вив мінус 18,4%, а середньорічні збитки за цей же час
були 1,7 млрд грн. Позитивною є й та обставина, що у
відсотках до загальної кількості сільськогосподарських
підприємств зменшується частка збиткових підприємств
(у 2014 р. вона становила 15,2%, а в 2010 р. — 30,4%).
Отже, сектор сільськогосподарських підприємств із
збиткового перетворився в прибутковий. Здобутки в
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цьому напрямі — очевидні. Саме цей незаперечний факт
визнається як найбільше досягнення аграрної рефор
ми в останні роки в наукових і практичних колах.
Разом з тим, на наш погляд, нині слід акцентувати
увагу не стільки на здобутках, скільки на невирішених
численних проблемах, що притаманні більшості аграр
них підприємств і які гальмують їхній подальший розви
ток. Цілком очевидно, що кожна з них потребує окре
мого дослідження. В запропонованій статті ми зупини
мося на двох питаннях. Поперше, чи є потреба розши
реного відтворення сільськогосподарського виробниц
тва? Адже, як відомо, у деяких економічно розвинених
країнах такої необхідності не існує, спостерігається пе
ревиробництво сільськогосподарської продукції, при
наймні щодо внутрішніх у ній потреб. Подруге, розши
рення виробництва потрібно розглядати в алгоритмі
"необмеженість потреб людей і обмеженість ресурсів
для їхнього задоволення". Саме це і є рушійною силою
розвитку виробництва, підвищення його ефективності
за рахунок мінімізації витрат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика необхідності і можливостей розши
реного відтворення виробництва в сільськогосподарсь
ких підприємствах у сучасних умовах знайшла відоб
раження в працях В.Г. Андрійчука, Ю.Є. Кирилова,
Г.Ф. Мазура, В.Я. МесельВеселяка, О.М. Могильного,
П.Т. Саблука, О.В. Семенди, Н.М. Сіренка та багатьох
інших.
Проте науковим працям з даної проблеми характер
на відсутність системності, деякі питання залишаються
недостатньо обгрунтованими або дискусійними. Не пре
тендуючи на вичерпність запропонованого досліджен
ня, нами поставлена мета на основі узагальнень науко
вих досягнень вітчизняних дослідників і аналізу статис
тичних даних обгрунтувати потребу розширення вироб
ництва в сільськогосподарських підприємствах і визна
чити існуючий для цього потенціал.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є поглиблення теоретикопрактичних за
сад щодо потреб розширення виробництва в сільськогос
подарських підприємствах у контексті вирішення пробле
ми продовольчої безпеки і можливий для цього потенціал.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Між виробництвом та економічними потребами, як
відомо, існує тісний і суперечливий взаємозв'язок. У цьо
му взаємозв'язку домінантною стороною є потреби. Вони
— вихідна умова виробництва, сенс його здійснення. Тоб
то надпервинність потреб — незаперечна. Варто наголо
сити, що діє об'єктивний закон зростання потреб людей.
А це є стимулом розширеного відтворення виробництва,
його удосконалення як основи реального задоволення
потреб, що підвищуються в кількісному і якісному аспек
тах. Виходячи із змісту викладеного вище поставимо пи
тання: чи є потреба в Україні для збільшення обсягів ви
робництва сільськогосподарської продукції? Відповідь на
поставлене питання допоможе нам дати насамперед аналіз
стану продовольчої безпеки в контексті її основи — ви
робництва сільськогосподарської продукції.
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На сьогодні існує багато визначень змісту категорії
"продовольча безпека". Водночас за глибинною сутні
стю вони не відрізняються між собою, а скоріше допов
нюють одне одного. Принаймні альтернативні погляди
тут відсутні. Узагальнення більшості літературних еко
номічних джерел з цього питання, дає підстави сфор
мулювати такі положення.
1. Найбільш узагальнений зміст продовольчої без
пеки — це стабільне, достатнє та гарантоване забезпе
чення населення продуктами харчування, необхідних
для здорового й тривалого життя людей.
2. Продовольчу безпеку можна розглядати в гло
бальному, регіональному і національному вимірах. Ос
танні є складовими першої. Загальновідомо, що в еко
номічно відсталих країнах світу має місце навіть про
блема фізіологічної достатності харчування для абсо
лютної більшості населення. За даними експертів ООН
у понад сорока економічно відсталих країнах з насе
ленням більше 1 млрд людей, більшість населення фак
тично голодає. Варто відмітити, що населення плане
ти до 2050 р. зросте з нинішніх 7 млрд до 9,2 млрд
людей.
При цьому збільшенню виробництва продуктів хар
чування будуть протидіяти такі процеси як глобальні
зміни клімату, нестабільні природнокліматичні умови
ведення сільського господарства (збільшення кількості
ураганів, посух, злив, циклонів тощо), скорочення по
сівних площ, зниження природної родючості грунтів.
Продовольча безпека в Україні характеризується
такими ознаками.
1. Наприкінці 80х років XX ст. стан продовольчої
безпеки в Україні поступався економічно високорозви
неним країнам Заходу, але був більшменш самодо
статнім. За роки незалежності рівень продовольчої без
пеки знизився, особливо щодо споживання основних
протеїномісних продуктів харчування.
Національну продовольчу безпеку характеризують
такі показники. У розрахунку на одну особу в 2014 р. се
редньодобове споживання населення становило 2939
Ккал (граничний критерій становить 2500 Ккал). Нормою
вважається 3500 Ккал. З огляду на ці дані можна стверд
жувати, що з точки зору задоволення потреб людей в Ккал,
на граничному (фізіологічному) рівні продовольча безпе
ка гарантована практично для всіх верств населення. Але
щодо норми споживання, то вона забезпечена на 84,8%.
До речі, у економічно високорозвинених країнах цей по
казник становить 3300 — 3800 Ккал., в Україні у 1990 р.
— 3597 Ккал, тобто на 12,2% більше, ніж у 2014 р.
Більш важливим для характеристики стану націо
нальної продовольчої безпеки, зрозуміло, є відпо
відність фактичного споживання продовольчих про
дуктів науково обгрунтованим нормам. У зв'язку з цим
науковці використовують так званий "індикатор достат
ності споживання" (відношення фактичного споживан
ня на одну особу до раціональних норм споживання),
тобто йдеться про якісний аспект продовольчої безпе
ки. Його стан подано в таблиці 1.
Із даних таблиці можна зробити такі висновки. За
період 1990 — 2014 рр. індикатор достатності спожи
вання харчових продуктів помітно зменшився по м'ясу і
м'ясних продуктах, молоку й молочних продуктах, рибі
і рибних продуктах.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2016
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Таблиця 1. Споживання продуктів харчування в Україні (на одну особу за рік, кг)
Раціональні
норми
споживання*
М’ясо і м’ясні
продукти
Молоко та молочні
продукти (у
перерахунку на
молоко)
Яйця, шт.
Риба і рибні продукти
Цукор
Олія
Картопля
Овочі й баштанові
культури
Фрукти, ягоди та
виноград
Хлібні продукти

Фактичне споживання
1990

2000

2010

Індикатор достатності споживання у %
2014

1990

2000

2010

2014

80,0

68,2

32,8

52,0

54,1

85,3

41,0

65,0

67,6

380,0
290,0
20,0
38,0
13,0
124,0

373,2
272
17,5
50,0
11,6
131,0

199,1
166
8,4
36,8
9,4
135,4

206,4
290
14,5
37,1
14,8
128,9

222,8
310
11,1
36,3
13,1
141,0

98,2
93,8
87,5
131,6
89,2
105,6

52,4
57,2
42,0
96,8
72,3
109,2

54,3
100,0
72,5
97,6
113,8
103,9

58,6
106,9
73,0
95,5
100,8
113,7

161,0

102,5

101,7

143,5

163,2

63,7

63,2

89,1

101,4

90,0
101,0

47,4
141,0

29,3
124,9

48,0
111,3

52,3
108,5

52,7
139,6

32,6
123,7

53,3
110,2

58,1
107,4

*Раціональні норми затверджено МОЗ України "Орієнтовний набір основної продовольчої сировини і харчових продуктів
для забезпечення у середньому на душу населення на 2005—2015 роки".
Джерело: розраховано за даними [9, c. 148].

До позитивних зрушень у динаміці споживання хар
чових продуктів в Україні слід віднести зменшення спо
живання цукру, хлібних продуктів і приближення цих
показників до раціональних норм, а також збільшення
споживання овочів і баштанових культур, олії, яєць.
Відносно відповідності фактичного споживання
продовольчих продуктів до науково обгрунтованих на
борів (норм), то залишається гострою проблема забез
печення населення країни м'ясом та м'ясними продук
тами, молоком і молочними продуктами.
Існує також реальна загроза здоров'ю населення в
зв'язку із значним відхиленням від раціональних норм
по основних "вітамінних" продуктах (плоди, ягоди та
виноград), хоча й у 2014 р. індикатор достатності спо
живання у порівнянні з 1990 р. по них підвищився на 5,4
процентних пункти. Досягнуті показники харчування
населення по найбільш цінним для здоров'я людей про
довольчих продуктах ближчі до мінімальних (граничних)
норм продовольчого споживання, ніж до раціональних
(оптимальних). В Україні споживається втричі менше
м'яса та в 2,5 рази — молока, ніж у країнах ЄС.
Не менш важливим аспектом продовольчої безпеки
в Україні є якість продуктів харчування. І тут Україна
істотно поступається економічно високорозвиненим
країнам світу. Про це в значній мірі свідчить той факт,
що "…в Україні чи не найнижча в Європі тривалість жит
тя, зростає динаміка масових захворювань, падає іму
нітет, особливо у молодого покоління. Одна з ключо
вих причин — низька якість харчових продуктів, питної
води, поганий екологічний стан довкілля у більшості
регіонів країни" [10, с. 72].
Підвищення якості харчових продуктів, зрозуміло,
макроекономічна проблема і відповідно її вирішення
залежить не тільки від сільськогосподарських
підприємств. Але основа, база вирішення проблем про
довольчої безпеки — це аграрне виробництво.
Таким чином, функціонуюча модель сільського гос
подарства поступається зарубіжним і навіть дорефор
меній з точки зору рівня забезпечення продовольчої
безпеки. У економічно високорозвинених країнах ця
проблема вирішена на такому рівні, що абсолютна

більшість людей в будьякий час мають фізичний та еко
номічний доступ до безпечного й повноцінного продо
вольства. Йдеться як про задоволення потреб людей на
фізіологічному рівні, так і за якісним складом раціону
харчування. Такий рівень продовольчої безпеки гаран
тує добробут населення і сталий характер розвитку су
спільства.
Питання продовольчої безпеки багатоаспектне.
У контексті тематики статті важливим є висновок — в
Україні є нагальною потреба в розширеному відтворенні
виробництва в сільськогосподарських підприємствах і
в першу чергу продукції тваринництва, а відповідно і
виробництва кормів.
Важливим аспектом щодо потреби в розширеному
відтворенні сільськогосподарської продукції є її експорт.
Як відомо, найбільш експортоорієнтованим в Україні є
зерновий комплекс. Так, в 2014 р. вона експортувала 33,4
млн т зерна, що становить 52,3% до його валового ви
робництва [9, с. 145]. Але від'ємний торговий баланс,
який має Україна, диктує істотне збільшення експорту
усіх видів сільськогосподарського виробництва.
Отже, є всі підстави стверджувати, що для України
нагальною є потреба розширеного відтворення сіль
ськогосподарської продукції, зрозуміло, на інтенсивно
інноваційних засадах як умови її прибутковості й кон
курентоспроможності на внутрішньому й зовнішньому
аграрних ринках.
Відносно потенціалу, то зауважимо, що саме понят
тя "потенціал" (лат. potentia — сила, потужність) — це
насамперед можливість досягти чогонебудь, якогось
результату. Відповідно виробничий потенціал сільсько
го господарства — це можливість сільськогосподарсь
ких підприємств здійснювати виробництво продукції в
певних обсягах і структурі. У якій мірі ця можливість
буде реалізована на практиці — це вже залежить від
системи факторів, що впливають на економічну ефек
тивність агропідприємств у цілому і стан ринково
підприємницького середовища зокрема.
В економічних дослідженнях, як правило, виника
ють дискусійні питання. Стосовно оцінки природноеко
номічного потенціалу національного аграрного вироб
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ництва, то науковці єдині. При узагальненому підході
всі вказують на ту обставину, що Україна має потужний
виробничий потенціал щодо сільськогосподарського
виробництва. Наводяться при цьому конкретні дані, зок
рема щодо земельних ресурсів, які є "найродючішими"
в світі.
Україна володіє 27 відсотками світових площ кра
щих чорноземів, а клімат сприятливий для розвитку зем
леробства. Країна має майже 34 млн га орної землі, в
той же час як світова житниця — Канада тільки 25 млн
га. Аграрне виробництво становить близько 15% ВВП
країни, а з урахуванням переробної галузі цей показ
ник сягає 33—35%.
Земельний фонд України характеризується наявні
стю грунтів із високою біопродуктивністю, у структурі
яких переважають найбільш родючі землі. Основна база
землеробства України розміщується на чорноземних
грунтах та грунтах чорноземного типу (61,4% площі
орних земель). Тобто в Україні є усі умови, щоб пере
творити агропромислове виробництво в один із локо
мотивів національної економіки й реалізувати ці уні
кальні можливості у взаємозв'язку з сучасними науко
місткими і високотехнологічними галузями, транспор
том, паливноенергетичним комплексом [3; 7].
З огляду на викладене вище можна стверджувати,
що в Україні природнокліматичний потенціал сільсько
го господарства — один із кращих у світі. Усі науковці
єдині й у тому, що він використовується не в повній мірі,
а лише на 60—70%. Із цим можна погодитися. Так, у
Франції площа ріллі становить 18,3 млн га, в Україні 32,5
млн га. Але Франція в середньому впродовж багатьох
років виробляє близько 52 млн т зернових і зернобобо
вих культур при врожайності в 70 ц з 1 га. Кращі резуль
тати в Україні 2013 і 2014 рр. — 63,0 і 63,9 млн т і уро
жайність 39,9 і 43,7 ц з 1 га зібраної площі.
У кінцевому підсумку, виходячи із природнокліма
тичного потенціалу "…питання про гарантування продо
вольчої безпеки взагалі не повинно стояти на порядку
денному. Будьяка інша держава, може таке питання
порушувати, крім України, яка володіє беззаперечними
конкурентними перевагами саме в сільському госпо
дарстві" [6, с. 4].
На жаль, використовує ці переваги далеко не в
повній мірі. У першу чергу це стосується продукції тва
ринництва. Тут ситуація "загрозлива", тобто "…продо
вольча безпека України знизилася до критично небез
печного рівня" [8, с. 48].
Відомо, що в процесі ринкової трансформації одер
жавленого сектора аграрної сфери економіки відбула
ся розбалансованість сільського господарства в аспекті
оптимального поєднання двох його головних галузей —
рослинництва та тваринництва. В Україні за роки її не
залежності відбувся занепад, і навіть руйнація галузі
тваринництва, особливо в секторі сільськогосподарсь
ких підприємств.
З макроекономічних позицій розбалансованість
сільського господарства як цілісної економічної сфе
ри, що споконвіку охоплює галузі рослинництва і тва
ринництва, має негативні наслідки для суспільства і аг
рарного виробництва зокрема:
1. Наявність продовольчої небезпеки по продуктах
тваринництва. Як вже зазначалося, рівень споживання
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м'яса на особу в рік за раціональними нормами має бути
80 кг, а фактичне споживання у 2014 р. 54,1 кг (індика
тор достатності споживання цього продукту становить
67,6%, молока та молочних продуктів відповідно 58,6%).
2. Тваринництво — це постійна й рівномірна зай
нятість селян, джерело їхнього постійного доходу впро
довж року, можливість виробляти органічні добрива,
біогаз.
3. Тваринництво, як правило, поєднуються з виро
щуванням багаторічних трав, що сприяє збереженню і
поліпшенню родючості грунтів.
4. Від розвитку тваринництва значною мірою зале
жить стан та розвиток таких суміжних йому видів вироб
ництва, як виробництво комбікормів і органічне (біоло
гічне) землеробство. Не потрібні особливі розрахунки,
щоб зробити висновок про те, що нам вигідніше було б
значну частку експортованого фуражного зерна направ
ляти на розвиток власного тваринництва.
Причини, які зумовили розбалансованість у співвід
ношенні виробництва рослинницької і тваринницької
продукції, відомі. Головні з них — низькі ринкові ціни
на останню і низька дієвість аграрної політики держа
ви. Так, за період 2012—2014 рр. рівень рентабельності
виробництва великої рогатої худоби на м'ясо в серед
ньому за рік становив мінус 34,7%, свиней відповідно
плюс 2,6 і молока 8,8%. За такого рівня рентабельності,
а тим більше збитковості, агробізнесові структури зай
матися тваринництвом не бажають. Тут необхідне дер
жавне регулювання і підтримка.
У цьому зв'язку можна виділити такі основні напря
ми державного регулювання й підтримки галузі тварин
ництва:
1) цінова політика щодо продукції тваринництва;
2) кредитна політика, пов'язана, перш за все, із до
ступністю довгострокових кредитів для сільськогоспо
дарських підприємств цільового призначення (державні
кредити з низькою ставкою відсотка або компенсація
відсотків державою комерційним банкам);
3) сприяння держави матеріальнотехнічному забез
печенню тваринництва.
Посилення державного регулювання співвідношен
ня двох галузей в сільськогосподарських підприємствах
— це не обмеження їхнього ринковопідприємницько
го суверенітету. Навпаки, зрештою таке регулювання і
підтримка тваринництва відповідає як їхнім, так і су
спільним інтересам.
Відносно потенціалу України щодо експорту сіль
ськогосподарської продукції, то дослідники справедли
во підкреслюють, що Україна може не тільки повністю
забезпечити продовольчу безпеку держави, але й стати
одним із найважливіших гравців на світовому аграрно
му ринку, ситуація на якому останніми роками стрімко
змінюється і є надто сприятливою для розвитку вітчиз
няного аграрного сектору.
На жаль, Україна одна з небагатьох держав світу,
яка, маючи значний експортний потенціал сільського
господарства, не реалізувала його, хоча і входить у
трійку світових лідерів (після США і ЄС) за експортни
ми позиціями деяких видів зернових і технічних культур
та соняшникової олії.
Саме тому надзвичайно актуальною проблемою для
вітчизняних аграріїв, яка вимагає послідовного відсте
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ження, є вихід їх на європейський товарний ринок навіть
за тих невеликих масштабів продажу, які передбачені
квотами ЄС на вітчизняну сільськогосподарську продук
цію і продовольство. Є підстави вважати, що доступ ук
раїнських товаровиробників на ринок ЄС у перспективі
зростатиме, особливо з огляду можливостей постачан
ня вітчизняної органічної продукції, але таке зростання
не може бути значним, оскільки цей ринок перенасиче
ний, він самодостатній та за низкою продуктів, що ви
робляються в Україні, країни ЄС є неттоекспортерами,
або ж мають нульовий баланс [1; 4; 8].

ВИСНОВКИ
Починаючи із 2000 р., у секторі сільськогоспо
дарських підприємств відбулися позитивні зрушення
щодо підвищення продуктивного використання
сільськогосподарських угідь і прибутковості. Але це
не привело до адекватного поліпшення продовольчої
безпеки в контексті доступності продовольства для
всіх людей, його достатність та якість для активного,
тривалого й здорового їхнього життя. Продовольча
безпека України є базовою умовою відтворення та
продуктивного використання трудових ресурсів, доб
робуту усього населення, соціальноекономічного й
політичного стабільного існування держави. Саме тому
необхідним є здійснення цілеспрямованої державної
політики щодо забезпечення на належному рівні про
довольчої безпеки. На сьогодні, на жаль, "У країні не
існує чіткої державної політики в галузі харчування
населення. Відсутня адміністративна структура або
спеціальний міжгалузевий (дорадчий) орган для роз
робки і здійснення комплексних довгострокових про
грам у сфері раціонального та безпечного харчуван
ня" [5, с. 3].
Відповідно, одним із ключових питань сучасного
розвитку сільського господарства України в контексті
забезпечення її продовольчої безпеки і експорту
сільськогосподарської продукції є більш повне викори
стання аграрного потенціалу. А це дасть можливість
гарантувати сталий розвиток агропідприємствам, підви
щити їхню ефективність й прибутковість, а зрештою
добробут селян і всього населення. Для цього треба
привести в дію всю систему факторів (внутрішніх і
зовнішніх), які позитивно впливають на результати гос
подарської діяльності всіх сільськогосподарських
підприємств. У складі внутрішніх чинників одним із до
мінантних є стан менеджменту підприємства, а зовнішніх
— забезпечення еквівалентного міжгалузевого обміну
і ефективна аграрна політика держави.
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EVALUATION OF COMPETITIVE ENVIRONMENT OF AGRICULTURAL AREAS OF ECONOMY
OF UKRAINE
У статті розкрито специфіку формування та розвитку аграрної сфери. Визначено фактори, що зумо
вили поглиблення спеціалізації на регіональному рівні. Проведено аналіз рівня відмінностей економіч
ної активності в регіонах та визначено загальні тенденції в їх розвитку. Економічний розвиток в кожно
му регіоні істотно відрізняється один від одного за абсолютними і відносними економічними показни
ками, що зумовлено спеціалізацією виробництва, розвитком матеріально технічної бази, розвинені
стю ринкової інфраструктури, ринків збуту, природнокліматичних факторів, розвитком конкуренції.
Розглянуто причини низького рівня розвитку конкуренції та запропоновано конкретні шляхи щодо вир
ішення проблем, що перешкоджають розвитку конкуренції. Проведено оцінку конкуренції підприємств
аграрної сфери за структурними і функціональними ознаками розвитку конкуренції та запропоновані
заходи поліпшення економічного середовища функціонування підприємств аграрної сфери.
In the article the specificity of formation and development of the agricultural sector. The factors that led to
the deepening of specialization at the regional level. The analysis of differences in economic activity in the
regions and by the general trend of development. Economic development in each region is very different from
each other in absolute and relative economic performance, due to the specialization of production,
development of material and technical base, development of market infrastructure, markets, climatic factors,
the development of competition. The reasons of the low level of competition and offered concrete proposals
to address the problems hindering the development of competition. The evaluation of competitive enterprises
of agrarian sphere of the structural and functional features of competition and proposed measures to improve
the economic environment of enterprises functioning agricultural sector.

Ключові слова: конкуренція, спеціалізація, ринок, підприємство,конкурентне середовище.
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ВСТУП
Аграрна сфера економіки України була і залишається
однією з провідних галузей народного господарства. В умо
вах глобалізації і євроінтеграційних процесів надзвичайної
актуальності набувають питання пов'язані з пошуком на
прямів підвищення конкурентоспроможності підприємств
аграрної сфери і економіки в цілому.
Країна має значний ресурсний потенціал, що сприяє от
риманню високих економічних результатів в аграрній сфері,
забезпечую населення високоякісною продукцією та продо
вольчу безпеку країни в цілому. Дійсно, ресурси підприєм
ства, багато в чому визначають його потенціал, вирішальним
чином позначаються на ефективності виробничої діяльності
господарюючого суб'єкта та успішності його взаємодії з на
вколишнім середовищем. Стратегічне значення ресурсів по
лягає саме в тому, що їх необхідна кількість дозволяє розро
бити оптимальну для підприємства програму розвитку і
здійснювати необхідний вплив на зовнішнє середовище.
Оскільки пріоритетність аграрної галузі не викликає
сумнівів, то необхідно визначити основні загрози для її під
приємств, а саме, зростання конкурентного тиску, уповіль
нення росту ринку, зниження платоспроможності населен
ня, відсутність мотивації до праці, повільний розвиток рин
кової інфраструктури, поглиблення демографічної кризи,
сезонність виробництва тощо.
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У зв'язку з цим основна вимога, що стоїть перед аграр
ною сферою є утримання стійких конкурентних позицій на
внутрішньому і зовнішніх ринках, що передбачає підвищен
ня рівня конкурентоспроможності виробників. Підприєм
ства аграрної сфери економіки повинні акцентувати увагу
не тільки на результативності виробництва, але й на ефек
тивності господарювання в конкурентному середовищі.
Ефективність адаптації підприємства до умов конкурентно
го середовища характеризує конкурентоспроможність
підприємства. У зв'язку з цим проблема оцінки конкурент
ного середовища підприємства є досить актуальною, що
пов'язано з розробкою системи заходів для зміцнення по
зиції та досягнення конкурентних переваг підприємства та
важливістю вирішення питань конкурентоспроможності аг
рарних підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх
ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні і методологічні аспекти діяльності
підприємства в умовах конкурентного середовища знай
шли відображення в наукових працях Г. Азоєва, В. Анд
рійчук, П. Березівський, І. Вініченко, В. Дієсперов, М. Ма
лік, В. МессельВеселяк й інших вітчизняних і зарубіж
них вчених.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Результати роботи сільськогосподарських
підприємств за регіонами

розвитку аграрної сфери економіки. Стра
тегічна зміна міжнародного вектору розвит
ку країни сприяє не тільки зміні територіаль
Прибуток, (збиток)
Рівень
ної спрямованості фінансових, інвестицій
від реалізації
рентабельності
Кількість
сільсько(збитковості)
них і товарних потоків, а й посиленню регі
підприємств, шт
господарської
сільськоональної диференціації ринків.
продукції та послуг,
господарської
Подруге, визначальну роль у форму
млн грн.
діяльності, %
ванні та розвитку конкурентоспроможності
2005
2014
2005
2014
2005
2014
Україна
57877
42949
1253,2
38289,1
6,8
26,4
аграрної сфери відіграє стан платоспро
Вінницька
2260
2215
28,6
1911,8
2,7
22,1
можного попиту. Особливість розвитку в
Волинська
1215
822
12,8
460,2
4,3
29,1
українській економіці полягає в тому, що
Дніпропетровська
4048
3858
339,5
2348,6
23,3
29,3
вона формувалося в межах істотної дифе
Івано-Франківська
805
644
-1,7
1303,2
-1,1
49,0
….
….
….
….
….
….
….
ренціації регіонів за рівнем споживчого пла
Закарпатська
1604
1079
-0,8
38,8
-1,8
12,2
тоспроможного попиту.
Запорізька
3034
2696
97,0
1263,5
11,0
23,1
Потретє, посилення регіональної спе
Київська
2309
1750
120,0
2619,0
7,5
21,1
ціалізації розвитку аграрної сфери знач
Миколаївська
5214
3963
50,7
1858,8
7,6
31,7
Полтавська
2339
2214
76,3
3291,1
5,6
27,1
ною мірою обумовлено зростаючою ди
Сумська
1274
983
-31,7
1732
-4,6
28,7
ференціацією регіонів за рівнем соціаль
Тернопільська
1248
952
23,2
1114,9
6,0
19,6
ноекономічного розвитку, наявності ма
Хмельницька
2006
1429
6,2
3187,7
0,9
43,8
теріально технічної бази, наявністю та
….
….
….
….
….
…
розвиненістю ринкової інфраструктури,
Чернігівська
1184
908
17,2
713,8
2,6
8,7
фондових, товарних та інших ринків, клі
Джерело: розраховано за даними [10].
матичних і демографічних факторів, куль
Таким чином, звертаючи увагу на динамічні зміни гос турному і освітньому рівню тощо.
подарювання в кризових умовах, актуальним є поглиблене
Почетверте, посилення регіональної спеціалізації,
дослідження оцінки стану конкурентного середовища значною мірою було пов'язано із політикою, яка про
підприємств аграрної сфери економіки України з метою водиться окремими регіонами, спрямованою на збере
формування та підвищення рівня їх конкурентоспромож женням адміністративних важелів регулювання такими,
ності на внутрішньому й зовнішньому ринках.
як контроль за цінами, рухом товарів і ресурсів, аж до
прямої заборони їх вивезення за межі регіону.
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Про це свідчить, зокрема, досить високий рівень
Метою статті є оцінка конкурентного середовища аг відмінностей економічної активності в регіонах, хоча є
рарної сфери економіки та визначення основних завдань й загальні тенденції в їх розвитку (табл. 1).
його розвитку.
Спостерігається зниження з 2005 по 2014 рр. кількості
підприємств в цілому по країні на 25,8 % (на 14928 шт). Така
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ситуація є характерною для кожного регіону, зменшення відбу
ДОСЛІДЖЕННЯ
лося у всіх областях, хоча темпи зростання дещо відрізняють
Розвиток економіки і насичення аграрного ринку спо ся. Так, найбільше зниження кількості підприємств було в За
живчими товарами зумовлюють проблеми, які постають карпатській області на 32,7%, на 22,8% — в Сумській, 24%
перед підприємствами, пов'язані з виживанням, утриманням — в Миколаївській, 23,3% — в Чернігівській, 4,7% в Дніпро
і зміцненням ринкової "ніші" в умовах мінливого внутріш петровській області. Однак зниження кількості підприємств по
нього і зовнішнього середовища, тобто з проблемою кон різному вплинуло на ефективність роботи кожного регіону.
куренції. Запекла конкуренція висуває відповідний критерій Ефективність сільськогосподарської діяльності в регіонах
в оцінці успішності підприємства — конкурентоспро зросла в цілому по Україні на 19,6 в.п. Найбільше зросла ефек
можність, його здатність зберігати високу результативність тивність в ІваноФранківській області на 50,1 в.п., в Сумській
господарської діяльності в умовах конкурентної боротьби. — на 33,3в.п., Миколаївський — 24,1 в.п., Чернігівській — 6,1
Конкуренція регулює пропорції суспільного виробниц в.п., Дніпропетровській — на 6 в.п. Однак результативність
тва, перерозподіляючи капітал між галузями, координує сільськогосподарського виробництва суттєво відрізняється
діяльність учасників ринку, створює можливість максималь значенням самого показника рентабельності виробництва, що
но задовольнити потреби і найкраще використовувати ре зумовлено спеціалізацією виробництва, розвитком матеріаль
сурси національної економіки в цілому [11]. Конкуренцію но технічної бази, розвиненістю ринкової інфраструктури,
можна розглядати за різними критеріями (в залежності від ринків збуту, природнокліматичних факторів тощо. Все це на
конкуруючих суб'єктів, від цін товарів тощо) вони сприяють клало відбиток на процес формування і розвитку аграрної
виникненню особливих її видів та різновидів [2].
сфери економіки країни і окремо кожного регіону, що істотно
В Україні процес формування та розвитку аграрної відрізняється один від одного за абсолютними і відносними
сфери економіки має свою специфіку, яка полягає в її бага економічними показниками.
Водночас країна є органічною частиною світової
тоукладності і багатогалузевому характері та формуванні
ринкового механізму господарювання, що зумовило по спільноти. Тому розвиток економіки в умовах, коли багато
глиблення спеціалізації на регіональному рівні під впливом разів зросла взаємозалежність глобальних соціальноеко
номічних процесів в рамках цієї спільноти, не може здійсню
ряду факторів, а саме.
Поперше, економіки регіони мають різний економіч ватися без урахування змін, які в ній відбуваються. Плану
ний потенціал і різні ресурсновідтворювальні можливості ючи економічні перетворення, необхідно постійно мати на
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увазі те місце, яке країна займає в даний час, стан її конку
рентного середовище і який вона розраховує зайняти в май
бутньому в системі світогосподарських зв'язків [3].
В умовах уповільнення економічного зростання і змен
шення попиту на товари та послуги все більш активною стає
конкурентна боротьба на ринку. Зміцнення гравців призво
дить до збільшення їх можливостей для впливу на ринок
[6]. В останні роки держава приділяє підвищену увагу про
блемам, пов'язаним зі станом конкуренції.
Розвиток конкуренції здійснюється шляхом викори
стання цілого комплексу заходів економічної політики,
спрямованих на залучення нових учасників ринку, що
гальмується відсутністю можливостей та стимулів для
збільшення кількості учасників ринків через високі ба
р'єри вступу та виходу з них [1].
Основними причинами низького рівня розвитку конку
ренції є:
— несприятлива для ефективної конкуренції структу
ра багатьох загальнодержавних та регіональних товарних
ринків;
— недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури,
яка забезпечує доступ суб'єктів господарювання до земель
них ділянок, торговельних площ, фінансових ресурсів, інфор
мації про ринкову кон'юнктуру, засобів рекламування;
— недостатня узгодженість між антимонопольнокон
курентною та промисловою, інноваційною, інвестиційною,
аграрною, зовнішньоекономічною, ціновою політикою і
політикою захисту прав споживачів;
— низька ефективність державного регулювання у
сфері природних монополій та інших монополізованих
ринків, що призводить до недотримання балансу інтересів
споживачів і суспільства, з одного боку, та об'єктів такого
регулювання, з іншого боку, зокрема в частині;
— відсутність, як правило, серед пріоритетів та в пла
нах діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади, державних органів, що здійснюють регулювання в
окремих сферах діяльності, органів місцевого самовряду
вання конкретних завдань щодо розвитку конкуренції;
— неврегульованість на законодавчому рівні питань
щодо реформування системи державної допомоги су
б'єктам господарювання та наближення законодавства про
захист економічної конкуренції до законодавства Євро
пейського Союзу.
Загальнодержавна програми розвитку конкуренції на
2014—2024 роки включає в себе оцінку поточного стану
конкуренції, визначення оптимального варіанта розв'язан
ня проблеми на основі порівняльного аналізу можливих
варіантів та пропонує конкретні пропозиції щодо вирішен
ня проблем, що перешкоджають розвитку конкуренції.
Метою Програми є розвиток конкуренції на товар
них ринках як засобу забезпечення сталого економічно
го зростання, покращення умов для їх ефективного фун
кціонування, удосконалення механізму державного ре
гулювання таких ринків [9].
Реалізація заходів програми забезпечить зниження рівня
монополізації та концентрації товарних ринків, активізує вступ
нових суб'єктів господарювання на товарні ринки, зменшить
негативний вплив на економічну конкуренцію внаслідок по
рушення вимог законодавства про захист економічної кон
куренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та спо
живачів, прийняття рішень з питань економічної політики з
урахуванням цілей і завдань політики розвитку конкуренції,
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гармонізацію законодавства про захист економічної конку
ренції з європейським законодавством у відповідній сфері,
формування у суспільстві позитивного ставлення до еконо
мічної конкуренції як фундаментальної суспільної цінності.
Глобальна фінансова криза, що торкнулася всю світо
ву економіку, ставить перед країною завдання забезпечен
ня стабільності національної економіки та продовольчу без
пеку країни. Сучасні світові тенденції характеризуються
постійними трансформаціями в господарюючих суб'єктах,
значні вливання капіталу з метою надання допомоги фінан
совим інститутам, що здійснюються в усьому світі, сприя
ють злиттю, об'єднанню компаній. Важливим у цьому зв'язку
є проведення політики щодо підтримки розвиток конку
ренції на товарних ринках, яка неминуче пов'язаної з на
данням преференцій національним аграрним товаровироб
никам, з повним дотриманням конкурентних засад [4].
Поточними завданнями конкурентної політики в сучас
них умовах є:
— створення максимально сприятливих умов для ство
рення і виходу на товарні ринки нових високоефективних
підприємств;
— розвиток конкуренції як інструменту підвищення
ефективності економіки, особлива увага приділяється нау
комістким галузями та галузями з високим потенціалом
збільшення продуктивності праці;
— забезпечення дотримання конкурентних засад у про
веденні антикризової політики, яка не повинна обмежувати
інтереси суспільства та бізнесу;
— усунення різноманітних бар'єрів для розвитку гос
подарської діяльності та розвиток системи її інформацій
ної підтримки [5].
Погіршення основних макроекономічних показників
у країні пояснює і зниження ряду індикаторів, що де
монструють інтенсивність конкуренції в економіці. Ра
зом з тим, ряд показників, що характеризують інтен
сивність конкуренції в аграрній сфері свідчить про її
посиленні, що говорить про наявність у ній міцного еко
номічного потенціалу, факторів економічного зростан
ня та конкурентоспроможних підприємств.
Оцінка конкуренції підприємств аграрної сфери на мак
рорівні дозволяє оцінити такі структурні і функціональні
ознаки розвитку конкуренції [7].
Стосовно першої ознаки (структурної) конкуренції, можна
відзначити, щозагальна кількістьпідприємств сільськогосподарсь
ких підприємств, що діялив аграрнійсфері економіки, станом на
кінець 2014р. склало52543 одиниць і зменшилося на 8,1%в по
рівнянні з 2009 р. В структурі діючих сільськогосподарських
підприємств найбільшу питому вагу займають фермерські госпо
дарства 75%на кінець 2014р.,їх кількість з 2009по2014рік змен
шилася на 6,3%. Зниження відбулосяпо всіхвидах сільськогос
подарських підприємств, отже, зменшення загальної кількості
підприємств, свідчить про посиленняконкурентної боротьби.
У цілому стан конкурентного середовища характери
зує все ще високий рівень адміністративних бар'єрів, мит
них тарифів, які нерідко діють навіть тоді, коли вони не слу
жать ні протекціоністським, ні фіскальним цілям. Серйоз
ним бар'єром є також невідповідність темпів і якості роз
витку інфраструктури потребам бізнесу [8]. Однак наявність
позитивних тенденції в динаміці основних показників діяль
ності товарних бірж свідчить про розвиток процесів удос
коналення ринкової інфраструктури та зниженні різноман
ітних бар'єрів для нових учасників.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Характеризуючи другу ознаку, відмітимо, що показ
ник рентабельності сільськогосподарської діяльності в
підприємствах зріс з 13,8% у 2009 р. до 25,8% у 2014 р.
(на 12 в. п.). Посилення конкурентної боротьби в 2014 р.
призвело до певного варіювання показників рентабель
ності, так фермерських господарств (75% від загальної
кількості підприємств) забезпечили в 2014 р. прибутку від
реалізації продукції лише 17% від його загального об
сягу.
З метою поліпшення економічного середовища функці
онування підприємств аграрної сфери необхідно, перш за все
на державному створити сприятливе середовище для веден
ня бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва,
залучати інвестиції, проводити політику спрощення міжнарод
ної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці.
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ВИСНОВОК
Вищенаведений аналіз виявив кілька головних першо
чергових завдань розвитку конкуренції в аграрній сфері
економіки країни, які зумовлені обмеженнями на різних
рівнях господарювання та факторами, які стримують якіс
ну роботу підприємств. Основні складові стратегії в підтрим
ку конкуренції спрямовані на забезпечення рівних можли
востей для всіх підприємств аграрної сфери економіки краї
ни і на поліпшення якості умов господарської діяльності.
До складу пріоритетних завдань розвитку конкуренції вхо
дить створення рівних умов для всіх підприємств аграрної
сфери економіки шляхом реформування податкової сис
теми та усунення інших обумовлених економічною політи
кою бар'єрів на шляху створення нових підприємств, про
ведення реформ державного управління та судової систе
ми на різних рівнях, зниження перешкод (економічних, полі
тичних тощо) для прямих іноземних інвестицій, зменшення
зовнішньо та внутрішньої сегментації ринків шляхом комер
ціалізації та підвищення конкуренції в розвитку ринкової
інфраструктури, впровадження здорової конкуренції,
збільшення доступу малих підприємств до інфраструктури,
фінансів і послуг матеріальнотехнічного постачання тощо.
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FINANCING ENVIRONMENTAL PROGRAMS BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
IN UKRAINE
Розвиток вітчизняної економіки здійснюється в умовах впливу взаємопов'язаних процесів різновек
торного спрямування, зумовлених специфікою сучасного стану функціонування національного госпо
дарства, політикоправовими факторами його формування, інтеграцією України у глобальний економ
ічний простір. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває питання екологізації, що у широкому ро
зумінні пов'язане, передусім, з переходом країни до моделі сталого розвитку як основи функціонуван
ня сучасного світу з урахуванням екологічно безпечних домінант розвитку всіх складових національних
господарств держав світової спільноти. Трансформація економічних процесів у зазначеному напрямі
ускладнюється, насамперед, необхідністю пошуку джерел фінансування екологічного виробництва,
розподілу та споживання. Важлива роль у цьому належить інструментам зовнішнього фінансування,
зокрема, інвестиційним ресурсам міжнародних організацій. У статті досліджено специфіку фінансу
вання екологічних програм міжнародних організацій в Україні. Обгрунтовано пріоритетні напрями співро
бітництва країни з міжнародними організаціями в сфері екологобезпечного господарювання.
The development of the domestic economy is under the influence of interrelated processes due to the
specifics of the current conditions of the national economy functioning, political and legal factors of its
formation, integration of Ukraine into the global economy. In this context, particular relevance is the question
of ecologization, which broadly associated primarily with the country's transition to the sustainable
development model as the functioning of the modern world on the basis of environmentally safety ideas of
development of all components of the national economies of the world community countries.
The accumulation of industrial capacity, increase of production volumes in the global economic environment
leads to pollution of natural resources and the consequent deterioration of the ecological conditions. Close
interlacing of economic and environmental parts of development of the international community requires
finding ways of optimization of production and business activities taking into consideration their safety for the
environment. In particular, in this context it becomes important searching of tools of financing the
environmental projects.
The economic processes transformation in Ukraine in the direction of formation of ecological foundations
of the national economy becomes complicated by the need of finding sources of financing ecological
production, distribution and consumption. An important role in this belongs to external financing instruments,
including investment resources of international organizations. In the article the specificity of financing
environmental programs of international organizations in Ukraine is researched. The priority directions of
cooperation of our country with international organizations in the area of ecologically safe management.

Ключові слова: екологізація, екологічні програми, міжнародні екологічні ініціативи, фінансування еколо
гічних програм.
Key words: ecologization, environmental programs, international environmental initiatives, financing environ
mental programs.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку світового господар
ства, що характеризується інтенсифікацією глобалізацій
них процесів, поглибленням міжнародного поділу праці
та міжнародної кооперації виробництва, все більшого
значення набуває проблема взаємодії суб'єктів еконо
мічних відносин з природним середовищем. Нарощен
ня промислового потенціалу, зростання обсягів вироб
ництва продукції у глобальному економічному просторі
призводять до забруднення природних ресурсів і, як
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наслідок, погіршення екологічного стану у планетарних
масштабах.
Тісне переплетення економічної та екологічної скла
дової розвитку країн світової спільноти вимагає прий
няття спільних рішень щодо оптимізації виробничої та
господарської діяльності з урахуванням їх безпечності
для навколишнього середовища. Зокрема в цьому зв'яз
ку важливого значення набуває розробка програм та ме
тодів фінансування екологічних проектів на міжнарод
ному рівні.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розробку питань екологізації роз
витку національного та світового господарства зроби
ли сучасні вітчизняні та західні науковці. Серед них слід
виділити роботи Андреєвої Н., Андерсона К., Веклич О.,
Гринів Л., Дейлі Г., Есті Д., Ерліха П., Карінцевої О., Купі
нець Л., Лебединського Ю., Мельника Л., Семенюка Е.,
Синяєвої Л., Синякевича І., Степанюк Н., Туниці Ю., Уол
тера І., Фарлея Дж., Харичкова С. та ін. Проте питання
пошуку джерел фінансування екологічних ініціатив та
оптимізації участі в цьому міжнародних організацій по
требують більш грунтовного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні пріори
тетних напрямів фінансування екологічних програм
міжнародних організацій в Україні. Це передбачає ви
конання наступних завдань: визначення особливостей
залучення іноземних інвестиційних ресурсів та їх вплив
на розвиток екологізації національного господарства,
обгрунтування пріоритетів фінансування екологічних
ініціатив в Україні, визначення передумов залучення іно
земного фінансування у розвиток екологічно безпечних
засад функціонування національного господарського
комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наявність спільних екологічних проблем є підгрун
тям для інтенсифікації міжнародного співробітництва в
сфері формування безпечних для навколишнього сере
довища засад економічного розвитку. Нині здійснюєть
ся постійний пошук нових і вдосконалення наявних тех
нологічних, економічних, адміністративних, правових та
політичних інструментів глобальної природоохоронної
системи та перехід до моделі сталого екологобезпеч
ного соціальноекономічного розвитку країн світу.
Міждержавна співпраця в цьому напрямі розпочалася
ще в ХІХ столітті з прийняттям АвстроУгорщиною та
Італією декларації про охорону птахів та укладенням
Росією, США і Японією угоди про охорону і спільне ви
користання морських котиків у Тихому океані. Важли
ве значення в цьому зв'язку мало також проведення у
1913 році вченими з 18 держав Міжнародної конфе
ренції з охорони природи у Швейцарії. Після Другої
світової війни у Франції було організовано Міжнарод
ний союз по захисту природи, основна увага якого спря
мовувалась на збереження і раціональне використання
природних ресурсів. У 1956 році цю організацію було
перейменовано у Міжнародний союз охорони природи
і природних ресурсів, який протягом багатьох років очо
лював світову природоохоронну діяльність [8]. Вагома
роль у формуванні парадигми екологізації міжнародних
економічних відносин належить також ООН. Її діяль
ність в цьому напрямі спрямована, передусім, на пошук
нових спільних шляхів розв'язання глобальних проблем
охорони навколишнього середовища та раціонального
природокористування; встановлення єдиних міжнарод
них екологічних стандартів; проведення конкретних за
ходів щодо обмеження скорочення біологічного різно
маніття; зменшення негативного впливу виробничої
діяльності людини на природне довкілля та розвиток

альтернативної енергетики. Крім того, під безпосе
реднім керівництвом ЮНЕП в останні два десятиліття
розроблені Всесвітня стратегія охорони природи, Все
світня кліматична програма, Міжнародна програма з
безпеки хімічних сполук та ін. Завдяки зусиллям цієї
організації підписано ряд міжнародних договорів і кон
венцій, в тому числі Конвенцію ООН з морського права,
Конвенцію про біологічне різноманіття, Конвенцію з
контролю за транскордонним перенесенням небезпеч
них відходів та їх використанням та ін. Окрім ЮНЕП, у
системі ООН функціонує низка спеціалізованих установ,
які координують міжнародне співробітництво у приро
доохоронній сфері, а саме: ЮНЕСКО, Всесвітня орга
нізація охорони здоров'я, Міжнародне агентство з ядер
ної енергетики тощо. Поряд з цим до системи ООН вхо
дить ряд організацій та установ, діяльність яких опосе
редковано пов'язана з вирішенням екологічних про
блем. Це, зокрема, регіональні економічні комісії ООН,
Міжнародний банк реконструкції та розвитку, які спри
яють захисту глобального навколишнього середовища
і реалізації екологічно спрямованих заходів [4, с.128].
Для України важливим напрямом вдосконалення
державної політики залучення іноземних інвестицій для
фінансування екологічних програм є подальший розви
ток співпраці з міжнародними організаціями в цій сфері.
Це вимагає розгляду основних напрямів їх діяльності та
прикладів вже реалізованих проектів. Слід зауважити,
що переважна частка програм спрямована на підвищен
ня енергетичної ефективності виробництва як вагомої
складової забезпечення екологічних засад господарю
вання [2]. Так, ЄБРР є міжнародною фінансовою уста
новою, яка фінансує проекти у 29 країнах від Централь
ної Європи до Центральної Азії, і є найбільшим одноос
ібним інвестором у цьому регіоні. Основними формами
прямого фінансування, які можуть надаватися ЄБРР, є
кредити, фінансування шляхом випуску акцій та надан
ня гарантій. Діяльність ЄБРР у рамках Східного парт
нерства здійснюється в тісному співробітництві з Євро
пейським інвестиційним банком та у співпраці з Євро
пейською комісією. Загальний обсяг інвестицій ЄБРР в
Україні становить близько 750 млн євро, з яких до 20—
30% вкладено у проекти, спрямовані на підвищення
енергоефективності. ЄБРР здійснює Програму фінан
сування альтернативної енергетики в Україні (USELF)
та реалізує Українську програму підвищення енергое
фективності 2 (UKEEP2).
У 2009 році ЄБРР надав кредит у розмірі 11,7 млн
євро міському комунальному підприємству ІваноФран
ківська на підтримку його програми зменшення енерго
витрат і зниження споживання газу та електроенергії.
Завдяки заходам із підвищення енергоефективності
викиди CO2 буде знижено орієнтовно на 90 000 тонн.
Європейський інвестиційний банк є фінансовою уста
новою Європейського Союзу. За останні 5 років банк
інвестував в Україну понад 5 мільярдів євро. Діяльність
банку у рамках Східного партнерства здійснюється в
тісному співробітництві з Європейським банком рекон
струкції та розвитку і у співпраці з Європейською комі
сією. Інвестиції в Україну здійснюються через інстру
мент фінансування проектів у рамках Східного партнер
ства. У 2010 році Європейський інвестиційний банк схва
лив кредит на суму 200 млн євро для реалізації проекту
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з оновлення устаткування та модернізації 21 енерго
блоків звичайних та гідроакумулюючих електростанцій
на шести електростанціях на річці Дніпро в Центральній
Україні, що дозволяє підвищити їх надійність та змен
шити експлуатаційні витрати.
Глобальний екологічний фонд об'єднує зусилля
урядів 182 державчленів у партнерстві з міжнародни
ми організаціями і приватним сектором для вирішення
глобальних екологічних проблем. У даний час фондом
виділяються найбільші кошти на фінансування проектів
з глобального покращення стану навколишнього сере
довища. Партнерство Фонду складається з 10 установ,
у тому числі, Європейського банку реконструкції та роз
витку, Програми розвитку ООН, Програми Організації
Об'єднаних Націй з навколишнього середовища, Орга
нізації Об'єднаних Націй з промислового розвитку, Аф
риканського банку розвитку та Світового банку [1]. На
даний момент в Україні за сприяння Фонду було реалі
зовано велику кількість проектів, спрямованих на бо
ротьбу зі змінами клімату та збереження біорізномані
ття, наприклад, проект на суму 2 млн доларів зі змен
шення викидів парникових газів завдяки великомасш
табному підвищенню енергоефективності комунально
го теплопостачання в місті Рівне.
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО),
міжнародна фінансова установа, заснована у 1990 році
п'ятьма країнами Північної Європи: Данією, Фінляндією,
Ісландією, Норвегією і Швецією, фінансує широке коло
екологічних проектів в країнах Центральної та Східної
Європи, включаючи Україну, зосереджуючись на про
грамах, що забезпечують економічно ефективне покра
щення стану навколишнього середовища у регіоні. Зок
рема в Україні, у місті Львів Корпорація фінансувала
проект переходу від низьковольтної мережі до електрич
ної мережі високої напруги з метою скорочення втрат
електроенергії і зменшення споживання вугілля на за
воді "Іскра".
У свою чергу, Північний інвестиційний банк здійснює
кредитування як у своїх країнахчленах: Данії, Естонії,
Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Норвегії та Швеції, так
і на ринках, що розвиваються, в тому числі в Україні [6].
Екологічні кредити надаються, зокрема, через спе
ціальні засоби кредитування: Фонд для фінансування
проектів, пов'язаних зі зміною клімату, енергозбере
женням і використанням відновлюваних джерел енергії
(CLEERE) та Природоохоронний кредит, орієнтовані на
країни Східної Європи. У 2008 році Банк надав кредит у
розмірі 28 млн євро Алчевському металургійному ком
бінатові для забезпечення його самостійності в елект
ропостачанні та скорочення його викидів парникових
газів.
Важливе значення у напрямі фінансування еколо
гічних програм має також E5P, багатосторонній до
норський фонд під керівництвом ЄБРР, який було ство
рено з ініціативи уряду Швеції під час головування цієї
країни у Європейському Союзі (угода про створення E5P
була ратифікована українським парламентом у липні
2011 року). Фонд покликаний сприяти інвестиціям в
енергоефективність, в тому числі в Україні.
Слід зауважити, що з точки зору фінансової взає
модії в сфері екологічних проектів України з міжнарод
ними організаціями слід особливо виділити два напря
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ми співпраці, які, на нашу думку, мають вирішальне зна
чення. Поперше, співпраця України з організаціями
структури Світового банку [5, с. 30]. Варто відмітити,
що Світовий банк є одним із найважливіших продуцентів
фінансової і технічної допомоги країнам, що розвива
ються. В травні 2011 року Світовий банк схвалив фінан
сування Програми підвищення енергоефективності в
сумі 200 млн доларів для сприяння підвищенню енерго
ефективності.
Подруге, співпраця в контексті Угоди про Асоціа
цію України з ЄС. Питання залучення іноземних інвес
тицій для реалізації екологічних програм є важливою
складовою природозбережного розвитку всіх країн
світу і, зокрема, України, особливо в контексті підпи
сання нею Угоди про асоціацію з ЄС. Європейський
Союз висуває для учасників високі екологічні вимоги. В
цьому зв'язку питання іноземної фінансової підтримки
для нашої держави набуває важливого значення. Тому
в межах першого напряму важливе значення має підпи
сання в березні 2015 року Угоди між Україною і Євро
пейським Союзом про участь України у Рамковій про
грамі ЄС з наукових досліджень та інновацій "Горизонт
2020". Для України доступ до програми "Горизонт 2020"
означає доступ до всього спектру, який фінансується у
рамках цієї програми. Україна може приєднатись до
декількох завдань стратегії Європи, серед яких важли
ве значення для розвитку екологічної складової має
напрям "sustainable growth", що включає в себе скла
дові сталого розвитку, ефективне використання ре
сурсів тощо.
З метою покращення фінансування науководос
лідницької сфери програма передбачає використання
3 % від ВПП країнучасниць. Рамкова програма "Гори
зонт2020" зосередить фінансування на різних, взаємо
доповнюючих пріоритетах ЄС. Ці пріоритети відповіда
ють пріоритетам, визначеним в програмі "Європа 2020"
та Інноваційним Союзом. Особлива увага буде приділя
тись інформаційнокомунікаційним технологіям, нано
технологіям, біотехнологіям тощо. На реалізацію вка
заних в Рамковій програмі завдань передбачаються на
ступні витрати (рис. 1).
Метою програми є запровадження інновацій у різних
сферах, у тому числі у сфері сталого екологічного роз
витку.
Зауважимо, що продовження співпраці з міжнарод
ними організаціями, інтеграційними об'єднаннями, гро
мадськими ініціативами в сфері розробки та впровад
ження спільних екологічних проектів та програм знач
ною мірою залежить від покращення інвестиційного
клімату України. Ряд позитивних кроків у цьому напрямі
вже здійснено. Поперше, на території України до іно
земних інвесторів застосовується національний режим
інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяль
ності з вітчизняними інвесторами [3]. Іноземні інвестиції
в Україні не підлягають націоналізації. Подруге, для
підвищення захисту іноземних інвестицій ратифікована
Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирі
шення інвестиційних спорів між державами та інозем
ними особами [7]. Потретє, підписано та ратифіковано
Верховною Радою України міжурядові угоди про
сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж
70 країнами світу. Зокрема у 2015 році підписано Угоду
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між Україною та Японією про сприяння та захист інвес
тицій.
Почетверте, Урядом та Президентом України здійс
нюються кроки щодо створення якісно нових умов ве
дення бізнесу, що мають забезпечити відбудову еконо
міки України, сприятимуть її стабільному розвитку та
активізації інвестиційної діяльності. Поп'яте, забезпе
чено медіапідтримку формування позитивного інвести
ційного іміджу України.
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ВИСНОВОК
У цілому слід відзначити, що фінансування еколо
гічних програм міжнародними організаціями має пози
тивні економічні наслідки, які мають свій прояв у зрос
танні продуктивності виробництва за рахунок застосу
вання екологічних технологій; підвищенні конкуренто
спроможності суб'єктів господарювання за рахунок зни
ження витрат виробництва з урахуванням вищого рівня
енергоефективності; зменшенні загального негативно
го впливу на навколишнє середовище.
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SCORECARD OF THE LIQUIDITY OF AN ENTERPRISE SYSTEM
У статті досліджено питання формування системи показників аналізу ліквідності підприєм
ства. Розглянуто варіанти наборів показників, які пропонуються науковцями для оцінки
ліквідності. Встановлено необхідність формування системи показників ліквідності.
З огляду на ієрархічну залежність понять ліквідності підприємства, балансу та активів, а та
кож враховуючи існуючі підходи до обгрунтування й визначення показників ліквідності, обгрун
товано систему аналітичних показників ліквідності підприємства, що включає в себе блоки по
казників ліквідності: підприємства, балансу, активів. Дана система враховує сутнісні характе
ристики поняття ліквідності та дає можливість підвищити об'єктивність результатів аналізу та
ефективність управлінського впливу.
Досліджено економічний зміст та порядок розрахунку показників ліквідності. Виявлено не
узгодженості формулювання назв, алгоритмів розрахунку, обгрунтування нормативних значень
деяких показників ліквідності. Наведено переваги і недоліки використання окремих показників
ліквідності підприємства.
Summary: this article is being conducted to explore the subject of the formation of scorecard to
analyse the liquidity of an enterprise. Different types of indicators was considered, as proposed by a
scientists to analyse the liquidity of an enterprise. The need for a formation of a scorecard for liquidity
of an enterprise is being developed.
Justifications for the analytic system of the liquidity of an enterprise, including indicators of the
liquidity blocks: enterprise, liquidity and assets being overviewed from the hierarchical concept of
dependency of the liquidity of an enterprise, its balance and assets, taking into consideration acting
approaches to justify indicators of the liquidity.This system, despite the characteristics of the term
of liquidity, is taking into consideration and also have an ability to raise the objectivity of the results
of the analysis and effectiveness of the administration input.
Economic content and accountability order of the indicators of the liquidity is being explored.
Inconsistencies in a name formulation, algorithm of the calculation and justification of the regulatory
values of some indicators of the liquidity is being discovered. The advantages and disadvantages of
the use of some indicators of liquidity of an enterprise is being submitted.
Ключові слова: ліквідність, система показників, підприємство, баланс, активи.
Key words: liquidity, scorecard, enterprise, balance, assets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах пошук можливостей зміцнення
фінансового стану та підвищення фінансової стійкості
стає пріоритетним завданням господарюючих суб'єктів,
вирішенню якого має сприяти комплексний системний
аналіз діяльності підприємства. Його результати дозво
ляють ідентифікувати стан досліджуваного об'єкта, ви
явити можливості та загрози функціонування підприє
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мства, дієво реагувати на зміни зовнішнього і внут
рішнього середовища, вчасно приймати раціональні
управлінські рішення у сфері фінансового забезпечен
ня. Одним із критеріїв ефективності таких рішень є
рівень ліквідності, за яким оцінюється відповідний імідж
підприємства в діловому світі, рівень інвестиційної при
вабливості, здатність забезпечувати нормальний хід
господарської діяльності.
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Поняття ліквідності конкретизується у формі показ ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ників ліквідності, систематизація яких забезпечить ціліс ДОСЛІДЖЕННЯ
При визначенні ліквідності підприємства як об'єкта
не відображення досліджуваного об'єкта (ліквідності
аналізу необхідно розглядати її як сукупність аспектів
підприємства).
та ознак, які деталізуються доти, доки не будуть безпо
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
середньо представлені у вигляді показників. "Таким
І ПУБЛІКАЦІЙ
чином формальна модель перетвориться в логічну і об
Питання щодо формування системи показників ана грунтовану систему показників ліквідності, які необхід
лізу ліквідності підприємства знайшло своє відображен но і достатньо характеризують сам об'єкт досліджен
ня у працях Л.А. Бернстайна [1], М.Д. Білик [2], О.М. Іва ня, що забезпечить узгодженість теорії та методології
шевської [3], Р.О. Костирка [4], Л.А. Лахтіонової [5], аналізу" [7, с. 315].
Слушно зауважує Л. Т. Гіляровська, що показники
О.В. Павловської [2], Г.В. Савицької [6] та ін. Високо оці
нивши праці науковців, вважаємо за необхідне зазначити, для аналізу мають бути не набором, а системою. Це оз
що в даний час для оцінки ліквідності підприємства викори начає, що вони повинні: не суперечити один одному; не
стовуються різні набори показників (які включають від 2 до дублюватися; відображати найбільш суттєві сторони
14 показників); різні назви окремих показників ліквідності, досліджуваних процесів і явищ [8, с. 264—265]. Тобто
немає єдності в методиках розрахунку показників, проблем система показників аналізу ліквідності повинна склада
тися з показників, які дають можливість сформувати
ним залишається питання їх нормативних значень.
цілісне уявлення про рівень ліквідності підприємства.
При дослідженні варіантів наборів показників, які
ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданнями статті є систематизувати показники, які використовуються в процесі аналізу ліквідності, наве
використовуються в процесі аналізу ліквідності для дених різними науковцями (табл. 1), встановлено, що
підвищення результативності аналітичної функції в си на даний момент не існує однозначно визначеної систе
стемі управління підприємством.
ми показників аналізу ліквідності.
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Показники ліквідності
підприємства

Показники
ліквідності балансу

Показники ліквідності
активів

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Показники ліквідності окремих груп активів
Частка простроченої і нереальної до стягнення дебіторської
заборгованості у загальній сумі дебіторської заборгованості.
Частка готової продукції у запасах.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у днях.
Коефіцієнт оборотності запасів у днях
Показники ліквідності активів підприємства
Індекс ліквідності.
Частка оборотних активів у активах.
Коефіцієнт маневреності оборотних активів.
Частка дебіторської заборгованості в оборотних активах.
Частка запасів у оборотних активах.
Тривалість операційного циклу
Абсолютноліквідні активи (А1).
Швидколіквідні активи (А2).
Середньоліквідні активи (А3).
Важколіквідні активи (А4)

Термінові зобов’язання (П1).
Середньострокові зобов’язання (П2).
Довгострокові зобов’язання (П3).
Постійні зобов’язання (П4)

Загальний коефіцієнт ліквідності балансу
Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт швидкої ліквідності.
Коефіцієнт загальної ліквідності

Власні оборотні засоби (ВОЗ).
Коефіцієнт забезпеченості ВОЗ

Комплексний показник ліквідності
Показники фінансової гнучкості:
- інвестиційної привабливості,
- кредитоспроможності,
- рентабельності.
Тривалість фінансового циклу

Рис. 1. Система показників аналізу ліквідності
Джерело: розробка автора.

При наведенні показників ліквідності підприємства
науковці порізному підходять до даного питання. З
метою вирішення цієї проблеми у результаті досліджен
ня ієрархічної залежності понять ліквідності активів,
ліквідності балансу і ліквідності підприємства та різно
манітності показників, що характеризують ці поняття,
враховуючи принципи й критерії створення системи по
казників, сформовано систему показників аналізу лік
відності (рис. 1), яка складається з трьох взаємопо
в'язаних підсистем:
1. Показники ліквідності активів.
2. Показники ліквідності балансу.
3. Показники ліквідності підприємства.
У межах блоку "Показники ліквідності активів" ви
ділено дві підгрупи "Показники ліквідності окремих груп
активів" та "Показники ліквідності активів підприєм
ства".
Ліквідність окремих видів активів (дебіторської за
боргованості, запасів) залежить від їх якості та швид
кості обертання в процесі господарської діяльності. До
показників, що характеризують ці властивості активів
належать: частка простроченої і нереальної до стягнен
ня дебіторської заборгованості в загальній сумі дебі
торської заборгованості; частка готової продукції у за
пасах; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгова
ності у днях (тривалість обороту дебіторської заборго
ваності); коефіцієнт оборотності запасів у днях (три
валість одного обороту запасів).
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До показників ліквідності активів підприємства на
лежать: індекс ліквідності; показники питомої ваги обо
ротних активів у загальній сумі активів підприємства та
структури оборотних активів (частка оборотних активів
у активах; коефіцієнт маневреності оборотних активів;
частка дебіторської заборгованості в оборотних акти
вах; частка запасів у оборотних активах).
Л.А. Бернстайн зазначає, що величина індексу є
обернена до міри ліквідності оборотних активів. Цей
індекс не має нормативних значень, тому оцінювати його
потрібно в динаміці (або в просторі) [1, с. 419].
Показник частки оборотних активів у майні підприє
мства характеризує мобільність активів, відображає
питому вагу оборотних активів у загальній величині ак
тивів підприємства. Межі цього показника визначають
для кожного підприємства індивідуально залежно від
ступеня оборотності його активів і рівня прибутковості
діяльності.
Показники структури оборотних активів відобража
ють питому вагу абсолютно, швидко та середньолік
відних активів у загальній величині оборотних активів.
Їх значення залежить від стадії виробничого циклу
підприємства. Більш ліквідними є активи того підприє
мства, для якого характерне зростання частки грошо
вих коштів і дебіторської заборгованості у складі обо
ротних активів.
Наступну групу формують показники, що викорис
товують в процесі аналізу ліквідності балансу: показ
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ники, що відображають величину груп активів і пасивів,
виділених за ознаками міри ліквідності активів і термі
новості погашення зобов'язань, та загальний коефіцієнт
ліквідності балансу.
Показники величини груп активів і пасивів, виділе
них за ознаками міри ліквідності активів та терміновості
погашення зобов'язань, використовують при складанні
балансу ліквідності. До таких показників належать: А1
— абсолютноліквідні активи, А2 — швидколіквідні ак
тиви, А3 — середньоліквідні активи, А4 — важколіквідні
активи, П1 — термінові зобов'язання, П2 — середньос
трокові зобов'язання, П3 — довгострокові зобов'язан
ня, П4 — постійні зобов'язання.
Загальний коефіцієнт ліквідності балансу викорис
товують для комплексної оцінки ліквідності балансу. Він
характеризує співвідношення суми усіх оборотних ак
тивів та суми всіх платіжних зобов'язань з урахуванням
їх ліквідності та терміновості погашення відповідно. Цей
показник дає можливість порівнювати баланси
підприємств за різні періоди, баланси різних підпри
ємств та визначати найбільш ліквідні баланси [9, с. 241
242]:
К лзаг =

А1 × α1 + А2 × α 2 + А3 × α 3
,
П1 × β1 + П2 × β 2 + П3 × β 3

де αі — питома вага відповідних груп активів у ва
люті балансу; βі — питома вага відповідних груп зобо
в'язань у валюті балансу.
Третій блок показників ліквідності — це показники
аналізу ліквідності підприємства. До них належать
власні оборотні засоби (ВОЗ), коефіцієнти ліквідності
та показники фінансової гнучкості підприємства.
Власні оборотні засоби — показник, що характе
ризує величину перевищення оборотних активів над
короткостроковими зобов'язаннями, що теоретично дає
можливість підприємству погасити всі або більшу час
тину своїх поточних зобов'язань та продовжити працю
вати [9, с. 243].
Перевищення оборотних активів над поточними
зобов'язаннями показує спроможність підприємства
платити за поточними зобов'язаннями, а також наявність
чи відсутність надійного фінансового "тилу" у вигляді
фінансових ресурсів [9, с. 245]. Це — головна ознака
ліквідності. Чим більшим буде дане перевищення, тим
сприятливішим є фінансовий стан підприємства з по
зицій ліквідності [12, с. 89].
У літературних джерелах наводяться кілька назв
показника власних оборотних засобів: робочий капітал,
функціонуючий капітал, чистий оборотний капітал, чис
тий робочий капітал, власний оборотний капітал, обо
ротний капітал, чисті оборотні активи. Цей факт свідчить
про відсутність термінологічної однозначності, що може
призвести до різного тлумачення економічного змісту
даного показника.
Важливість показника власних оборотних засобів
визначається багатьма обставинами. Теоретично (інко
ли і практично) можлива ситуація, коли величина корот
кострокових пасивів перевищує величину оборотних
активів. З позиції теорії така ситуація неприйнятна, ос
кільки в цьому разі одним із джерел покриття основних
засобів та інших необоротних активів є короткостроко
ва кредиторська заборгованість, що суперечить прави

лам фінансування. Фінансовий стан підприємства в цьо
му випадку розглядається як нестійкий, що потребує
невідкладних дій щодо його зміцнення. Варто зазначи
ти, що тут йдеться про балансові оцінки, якщо перейти
до ринкових цін, то висновки стосовно показника влас
них оборотних засобів можуть кардинально змінитися
[14, с. 158].
За інших однакових умов величина власних оборот
них засобів зазвичай збільшується зі зростанням обсягів
виробничої діяльності. Основним і постійним джерелом
збільшення власних оборотних засобів є прибуток [2,
с. 291; 14, с. 158].
Щодо нормативного значення показника, то О.Я. Ба
зілінська вважає, що величина власних оборотних за
собів повинна перевищувати 30% загального обсягу
оборотних активів підприємства [12, с. 89], Б.Т. Кузнє
цов зауважує, що значення показника повинно бути
додатним [15, с. 58], а Ф.Ф. Бутинець вважає, що воно
повинно бути на рівні середньогалузевого [9, с. 243].
Показнику власних оборотних засобів властиві певні
недоліки:
1. За своєю суттю він є аналітичним і яким би не був
алгоритм для його розрахунку, величину власних обо
ротних коштів можна розрахувати тільки з певною час
ткою умовності [14, с. 158]. Умовність пояснюється, по
перше, тим, що лише у разі ліквідації підприємства по
гашаються всі поточні зобов'язання, подруге, балан
сова вартість оборотних активів на певну дату може
відрізнятися від їх справедливої вартості [3, с. 137].
2. Відсутність можливості оцінити склад власних
оборотних засобів, адже вони мають цінність лише тоді,
коли можуть бути перетворені на грошові кошти. На
явність у складі власних оборотних засобів неліквідних
активів може розцінюватися як відволікання грошових
коштів і, як наслідок, — загроза платоспроможності.
3. Менеджери деяких підприємств, що бажають по
казати поточний стан підприємства у найкращому ви
гляді, розширюють перелік елементів, що входять до
складу поточних активів і поточних зобов'язань, тому
при їх вивченні аналітик повинен керуватися своєю точ
кою зору [4, с. 133].
Для збільшення аналітичних можливостей показни
ка власних оборотних засобів додатково можна розра
ховувати коефіцієнт забезпеченості власними оборот
ними засобами, який характеризує питому вагу оборот
них активів, що залишаться після покриття поточних
зобов'язань, у загальній величині оборотних активів.
Особливість власних оборотних засобів полягає в
тому, що це абсолютний показник, тобто не пристосо
ваний до просторовочасових порівнянь [2, с. 290; 4, с.
134; 14, с. 158]; не існує ніяких орієнтирів щодо величи
ни чи бажаності динаміки, хоча цілком реальним буде
зробити припущення, що із зростанням обсягу вироб
ництва величина власних оборотних засобів зросте.
Для того, щоб мати можливість порівняти міри лік
відності рівновеликих підприємств, були розроблені від
носні показники — коефіцієнти ліквідності [14, с. 158].
До них належать коефіцієнт загальної, швидкої та аб
солютної ліквідності. Використання цих коефіцієнтів
ускладнюється через варіацію назв, різні алгоритми
розрахунку; розбіжності в обгрунтуванні нормативних
значень [16].
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Коефіцієнти ліквідності характеризують міру по
криття поточних зобов'язань групами оборотних ак
тивів, сформованих за ступенем ліквідності.
Показники ліквідності не тільки різнобічно харак
теризують стійкість фінансового стану підприємства
за різної міри врахування ліквідних засобів, але й
відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів
фінансової інформації. Так, для постачальників то
варів (робіт, послуг) найбільш інформативним є ко
ефіцієнт абсолютної ліквідності. Банк, що кредитує
підприємство, більше уваги приділяє коефіцієнту
швидкої ліквідності. Потенційні та нинішні акціонери
підприємства більшою мірою оцінюють платоспро
можність підприємства за коефіцієнтом загальної
ліквідності. Усі ці коефіцієнти прогнозно характери
зують платоспроможність підприємства [17, с. 348—
349].
Розглядаючи показники ліквідності, слід мати на
увазі, що величина їх досить умовна, оскільки
ліквідність активів і терміновість зобов'язань за бух
галтерським балансом можна визначити доволі при
близно. Так, ліквідність запасів залежить від їх обо
ротності, частки дефіцитних, залежаних матеріалів і
готової продукції. Ліквідність дебіторської заборгова
ності також залежить від швидкості її оборотності,
частки прострочених і нереальних для стягнення пла
тежів. Збільшення частки неліквідних запасів, простро
ченої дебіторської заборгованості, прострочених век
селів свідчить про погіршення ліквідності активів. Че
рез ці причини підприємство може мати високий ко
ефіцієнт ліквідності, а насправді бути неплатоспро
можним. Тому радикального підвищення точності оці
нки ліквідності досягають у процесі внутрішнього ана
лізу на основі даних аналітичного бухгалтерського
обліку [6, с. 611].
Знаючи темпи росту коефіцієнтів ліквідності мож
на розрахувати комплексний показник ліквідності, як
корінь степеня n добутку темпів росту коефіцієнтів
ліквідності:
Комплексни й показник ліквідност і = n ∏ Т р ( К і ),
де ТР (Кі) — темп росту іго коефіцієнта ліквідності,
і = 1,…,n [8, с. 279].
Варто зазначити, що коефіцієнти ліквідності — по
казники відносні й протягом деякого часу не змінюють
ся, якщо пропорційно зростають чисельник і знаменник
дробу. Проте за цей час фінансовий стан підприємства
істотно змінюється: можуть знизитися обсяг прибутку,
рівень рентабельності, коефіцієнти оборотності. Тому
для більш об'єктивної оцінки ліквідності Л.А. Лахтіоно
вою [18, с. 186] змодельовано коефіцієнт загальної
ліквідності так:

Коефіцієнт загальної ліквідності =

А1 + А2 + А3
×
П

П
= Х1 × Х 2 ,
П1 + П 2
де П — прибуток, грн; Х1 — показник вартості обо
ротних активів на 1 грн. прибутку; Х2 — показник, що
свідчить про здатність підприємства погасити свої бор
ги за рахунок результатів своєї діяльності та характе
ризує стабільність фінансів.
×
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Показники фінансової гнучкості характеризують
здатність підприємства протистояти несподіваним зат
римкам потоків грошових коштів через непередбачувані
причини, тобто здатність залучати (генерувати) грошові
кошти з різних джерел, регулювати рівень і напрями
діяльності, так щоб вони відповідали обставинам, що
змінилися. До них належать показники інвестиційної
привабливості, кредитоспроможності, рентабельності.
Особливість показників цієї групи полягає в тому, що
прийнятні показники інвестиційної привабливості та кре
дитоспроможності є однією з умов залучення додатко
вих коштів із зовнішніх джерел, а високі показники рен
табельності — це запорука отримання прибутку, який є
основним джерелом збільшення величини власних обо
ротних коштів.
Інвестиційна привабливість підприємства характери
зується: виробничою базою; технічною базою; номен
клатурою продукції, що виробляється; виробничою по
тужністю, можливістю нарощування обсягів виробниц
тва; місцем підприємства в галузі, на ринку; рівнем мо
нопольності підприємства; дирекцією; схемою управлі
ння; чисельністю персоналу та його структурою, заро
бітною платою; зареєстрованим капіталом, власниками
підприємства; номінальною та ринковою ціною акцій;
структурою витрат на виробництво та рентабельністю
основних видів продукції; обсягом прибутку та його ви
користання у звітному періоді; фінансами підприємства
[19, с. 47].
Кредитоспроможність є здатністю і готовністю
позичальника виконати свої зобов'язання по кредит
ному договору [20, с. 163]. Достовірний висновок
про кредитоспроможність підприємства можна зро
бити тільки на основі комплексного аналізу різних
аспектів його фінансовогосподарської діяльності
[20, с. 162].

ВИСНОВКИ
Отже, існуючі підходи до формування системи по
казників ліквідності характеризується низкою супереч
ностей. Для усунення деяких з них пропонуємо для оц
інки ліквідності підприємства використовувати систему
показників ліквідності, яка складається з трьох підсис
тем: "показники ліквідності підприємства", "показники
ліквідності балансу", "показники ліквідності активів",
що конкретизує оцінку й управлінські рішення з підви
щення ліквідності на різних ієрархічних рівнях її про
яву.
Використання досліджених показників при аналізі
ліквідності підприємства створить систему критеріїв для
прийняття виважених науково обгрунтованих управлі
нських рішень у сфері фінансової та інвестиційної діяль
ності підприємства та його контрагентів.
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THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE JUSTIFICATION OF TAXPAYERS MONITORING
SYSTEM
У статті здійснено спробу обгрунтувати систему моніторингу стану платників податків. Пропоно
вана система моніторингу платників податків складається з наступних параметрів: ціль моніторин
гу стану платників податків; суб'єкти моніторингу стану платників податків; система показників ста
ну платників податків; інструменти оцінювання стану платників податків; оцінки стану платників по
датків за класифікаційними групами та загалом. Структура системи моніторингу платників податків
формується на таких рівнях, як: ініціативний, організаційний, системоутворюючий, інструменталь
ний, методологічний. Система показників, що характеризують стан платників податків, складаєть
ся із наступних категорій: показники стану платників податків економічного змісту; показники стану
платників податків податкового змісту; показники стану платників податків контрольноперевіроч
ного змісту; показники стану платників податків інституційного змісту; показники стану платників
податків ризикового змісту. Соціальнопсихологічну складову стану платників податків запропоно
вано оцінити на основі проведення тематичного модульного опитування за наступними питаннями:
згода на сплату податків; ставлення та наявність довіри до уряду контролюючих органів; оцінка спра
ведливості оподаткування (щодо уряду та інших платників податків); сприйняття ризику ухилення
від сплати податків; звичаї, норми, цінності, традиції щодо сплати податків окремих соціальних груп
(наприклад, за рівнем доходів). Перспективою подальших досліджень є реалізація системи моні
торингу стану платників податків.
The article attempts to justify state taxpayers' monitoring system. The proposed system consists of
monitoring the taxpayers of the following: the purpose of monitoring the status of the taxpayer; subjects
of monitoring the status of the taxpayer; Scorecard state taxpayers; state taxpayers assessment tools;
assessment of the status of taxpayers by classification groups and as a whole. The structure of the taxpayer
monitoring system is formed at such levels as: proactive, organizational, strategic, instrumental,
methodological. The system of indicators characterizing the state of the taxpayers, consists of the
following categories: indicators of the economic content of the taxpayers; indicators of the tax content
of the taxpayers; indicators of the taxpayer checkout content; indicators of the taxpayer institutional
content; indicators of the taxpayer risk content. Sociopsychological component of state taxpayers asked
to assess on the basis of the case of the modular survey on the following: consent to the payment of
taxes; and the availability of trust in the government and regulatory authorities; assessment of fairness
of taxation (relative to government and other taxpayers); perception of the risk of tax evasion; customs,
norms, values and traditions to pay taxes of certain social groups. Prospects for further research is the
implementation of state taxpayer monitoring system.

Ключові слова: моніторинг, стан, платник податків, показники, категорії, оцінка, ризик, інститут, податки.
Key words: monitoring, state, taxpayer, performance, category, rating, risk, institute taxes.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідженням податкової поведінки в країнах з розви
неною ринковою економікою приділяється значна увага.
Загалом, поведінкові аспекти прийняття рішень досліджу
ються поведінковою економікою, теоретикометодологічні
засади якої в межах питань ухилення від сплати податків
базуються на двох підходах, а саме: неокласична теорія,
зокрема, теорія очікуваної корисності; та теорія соціальної
взаємодії, що враховує соціальні ефекти в контексті взає
модії окремих соціальнокультурних груп, тобто, на прий
няті рішення впливають соціальнокультурні норми, цінності,
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традиції. Отже, стан платників податків як оціночний показ
ник може стати принципово новим підходом у досліджен
нях їх поведінки, оскільки характеризує стан на певний мо
мент, а сукупність моментних показників стану платників по
датків формує загальну траєкторію поведінки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Питання стану платників податків досліджували у свої
наукових працях такі провідні вчені, як: В. Андрущенко [1],

Інвестиції: практика та досвід № 8/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
РІВНІ СИСТЕМИ

СТРУКТУРА СИСТЕМИ

Зважаючи на те, що система верти
кальноінтегрована із розгалуженими
Уряд
лінійними зв'язками, наведемо графіч
Ініціативний
но структуру системи моніторингу ста
ну платників податків (рис. 1).
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соціальної політики та
мується на кількох рівнях: ініціативний,
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організаційний, системоутворюючий,
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Пояснимо зазначене: на ініціативно
му рівні формується ініціативна група,
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Обґрунтування факторів
Систематизація факторів
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Інструментальний
Класифікація
Реєстри
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моніторингу (в контексті завдання дос
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заторів доречно навести Державну
Методологічний
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Рис.1. Структура системи моніторингу стану
платників податків), Державну службу
платників податків
статистики України (статистика соціаль
Джерело: розробка автора.
ноекономічного розвитку держави та
В. Вишневський [4], Т. Єфименко, Ю. Іванов, Т. Калінеску регіонів), Центр перспективних соціальних досліджень
[3], А.Крисоватий, Т. Меркулова [6], О. Покатаєва, А. Соко Міністерства соціальної політики та НАН України (соціо
ловська, В. Суторміна, В. Федосов, Л. Шаблиста, С. Юрій та логічні дослідження), що відповідатимуть за якість та
багато інших. Віддаючи належне отриманим науковим ре вчасність представленої інформації.
зультатам та їх практичній значимості, необхідно зауважити,
На системоутворюючому рівні здійснюється обгрунту
що питання моніторингу стану платників податків залишаєть вання та систематизація показників, які на інструменталь
ся частково розробленими. На наш погляд, саме відкриті ре ному рівні набувають кількісного вимірника, класифікують
зультати моніторингу стану платників податків є детермінан ся та формуються у вигляді реєстрів. Отримані реєстри да
тою формування обсягів податкових надходжень та індика ють змогу співставляти статистичну інформацію як у часі,
тором податкової поведінки, і це зумовлює актуальність, те так і в межах класифікаційних ознак.
оретичну і практичну значущість даної роботи.
З метою стандартизації та поширення інформації щодо
платників податків використовуються наступні основні кла
МЕТА СТАТТІ
сифікації: класифікація видів економічної діяльності (КВЕД);
Метою статті є обгрунтування системи моніторингу ста класифікація організаційноправових форм господарюван
ну платників податків.
ня (КОПФГ); класифікатор об'єктів адміністративнотери
торіального устрою України (КОАТУУ); класифікація
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
органів державного управління (КОДУ); класифікатор сис
ДОСЛІДЖЕННЯ
теми позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО);
У ході провідних досліджень виникає об'єктивна потре класифікатор професій (КП).
ба у формуванні системи моніторингу стану платників по
Для формування сукупностей одиниць з метою
датків, що формуватиметься на основі двох принципових здійснення організації державних статистичних спостере
груп показників: ті, що універсально характеризуватимуть жень щодо стану платників податків використовуються за
платника податків з дохідної сторони, та ті, що обумовлю писи реєстру статистичних одиниць (РСО), статистичний
ють їх індивідуальні соціальнокультурні та психологічні реєстр підприємств (СРП), статистичний реєстр фізичних
обмеження. Реалізація такого підходу дає можливість уза осібпідприємців (СРФОП), єдиний державний реєстр
гальнити показники стану платників податків, прогнозува підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), реєстри плат
ти їх та оцінювати в контексті міждержавних досліджень,
ників податків (реєстр платників податку на додану вартість,
оскільки база моніторингу буде уніфікованою.
державний реєстр фізичних осіб — платників податків,
Формалізований вигляд пропонованої системи моніто
реєстр платників єдиного податку, реєстр платників акциз
рингу платників податків наведемо у вигляді кортежу на
ного податку з реалізації пального, реєстр великих плат
ступних параметрів:
ників податків та інші).
(1),
M =< C M , S M , PM , I M , OM >
За стандартам Державної служби статистики України
де M — система моніторингу стану платників податків; якість інформації характеризується наступними критерія
CM — ціль моніторингу стану платників податків;
ми: відповідність; точність; своєчасність і пунктуальність;
S M — суб'єкти моніторингу стану платників податків;
доступність і зрозумілість інформації; послідовність і
PM — система показників стану платників податків;
зіставність [7]. На наш погляд, не менш важливим є критерій
I M — інструменти оцінювання стану платників податків; достовірності статистичної інформації, дотримання якого
OM — оцінки стану платників податків за класифікацій сприяє підвищенню якості статистичних спостережень та на
їх результатах подальших аналітичних досліджень.
ними групами та загалом.
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Таблиця 1. Категорія стану платників податків економічного змісту
Категорія платника податків

№
1
2
3

Юридичні особи

4
5
6
7
№
8
9
10

Фізичні особи

11
12
13
14
15
16
17

Найменування показника
Активні
Банкроти
Новоутворені
Не звітують
кількість суб’єктів господарювання за ознакою розміру суб’єктів господарювання та видами
економічної діяльності
обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг за ознакою розміру суб’єктів господарювання та видами
економічної діяльності
собівартість виробленої продукції, наданих послуг за ознакою розміру суб’єктів господарювання та
видами економічної діяльності
середня кількість зайнятих працівників за ознакою розміру суб’єктів господарювання та видами
економічної діяльності
середня кількість зайнятих працівників за ознакою розміру суб’єктів господарювання та видами
економічної діяльності у неформальному секторі економіки
фінансовий результат до оподаткування за ознакою розміру суб’єктів господарювання за видами
економічної діяльності
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за ознакою розміру суб’єктів
господарювання та видами економічної діяльності
Активні
Банкроти
Новоутворені
Не звітують
середня кількість найманих працівників за ознакою розміру суб’єктів господарювання та видами
економічної діяльності
середня реальна заробітна плата за ознакою розміру суб’єктів господарювання та видами економічної
діяльності
заборгованість із виплати заробітної плати за ознакою розміру суб’єктів господарювання та видами
економічної діяльності
одержані доходи від власності
сплачені доходи від власності
прибуток та змішаний дохід
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти
наявні доходи населення
реальні наявні доходи населення

Джерело: пропозиції автора.

Отже, концептуальною основою формування сис
теми моніторингу стану платників податків виступати
муть показники, що характеризують відношення су
б'єкта до платника податків. Враховуючи значні дороб
ки в зазначених питаннях провідними вітчизняними та
закордонними вченими наведемо формалізований виг
ляд системи показників, що характеризують стан плат
ників податків:
(2),
PM =< E P , PP , K PR , I P , RP >
де E P — категорія стану платників податків економіч
ного змісту;
PP — категорія стану платників податків податкового
змісту;
K PR — категорія стану платників податків контрольно
перевірочного змісту;
I P — категорія стану платників податків інституційного
змісту;
R P — категорія стану платників податків ризикового
змісту.

В свою чергу, категорія стану платників податків еко
номічного змісту E P включають наступні показники, (табл.
1).
У таблиці 1 показники характеризують структуру до
ходів на різних етапах їх формування та джерел утворення
окремо для юридичних та фізичних осіб за поділом на такі
групи: активних платників податків, банкротів, новоутворе
них та тих, що не звітують. Зазначений поділ платників по
датків дає змогу оцінити їх економічні результати в контексті
активності діяльності та статусу суб'єкта господарювання.
Показники стану платників податків PP податкового
змісту наведені в таблиці 2.
У таблиці 2 наведені показники, що характеризують
обсяги податкових платежів, сформованих з урахуванням
податкової бази та пільг, що дає дослідникам змогу оціни
ти реальний податковий тиск та віддачу, а також, частково
податкову лояльність держави. Показники стану платників
податків контрольноперевірочного змісту K PR наведено у
таблиці 3.

Таблиця 2. Категорія стану платників податків податкового змісту
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника
Активні
Банкроти
Новоутворені
Не звітують
кількість платників податків у розрізі фізичних та юридичних осіб за окремими податками та зборами
рівень податкового навантаження на платників податків (відношення обсягів сплачених податків до доходів)
рівень податкової віддачі (відношення обсягів сплаченого податку на прибуток до податкової бази)
обсяги податкової бази фізичних та юридичних осіб за окремими податками та зборами за видами економічної діяльності
співвідношення загальних обсягів податкової бази фізичних та юридичних осіб за видами економічної діяльності до їх доходів
відповідно
обсяги сплачених податків та зборів фізичних та юридичних за окремими податками та зборами за видами економічної діяльності
частка платників податків за окремими податками та зборами за видами економічної діяльності, що добровільно сплачують
податкове зобов’язання в їх загальному обсязі
кількість пільговиків за окремими податками та зборами за видами економічної діяльності
обсяги пільг, наданих фізичним та юридичним особам за окремими податками та зборами за видами економічної діяльності
частка обсягів наданих пільг фізичним та юридичним особам за видами економічної діяльності в загальному обсязі податкових баз
відповідно

Джерело: пропозиції автора.
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Таблиця 3. Категорія стану платників податків контрольно перевірочного змісту
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника
кількість здійснених контрольно-перевірочних робіт на рік за ознакою розміру суб’єктів господарювання та видами економічної
діяльності
сума донарахованих грошових зобов'язань у ході планованої перевірки, яка підлягає погашенню в за ознакою розміру суб’єктів
господарювання та видами економічної діяльності
сума донарахованих грошових зобов'язань у ході позапланованої перевірки, яка підлягає погашенню за ознакою розміру суб’єктів
господарювання та видами економічної діяльності
кількість виявлених злочинів у сфері податкової діяльності
надійшло справ (адміністративних та кримінальних) за звітній період по видам правопорушень митного та податкового
законодавства
кількість розглянутих справ (адміністративних та кримінальних), по яких винесено постанови (рішення) за звітній період по видам
правопорушень митного та податкового законодавства
залишок справ (адміністративних та кримінальних), нерозглянутих на кінець звітного періоду по видам правопорушень митного
та податкового законодавства
накладено адміністративних стягнень на кінець звітного періоду по видам правопорушень митного та податкового законодавства
накладено сум штрафу на кінець звітного періоду по видам правопорушень митного та податкового законодавства
сплачено добровільно сум штрафу на кінець звітного періоду по видам правопорушень митного та податкового законодавства

Джерело: пропозиції автора.

Таблиця 4. Категорія стану платників податків інституційного
У таблиці 3 наведено показ
змісту
ники контрольноперевірочної
роботи фіскальних органів, які
№
Найменування показника
доповнено показниками адмініст
1
загальна ефективна ставка
ративних та кримінальних право
2
витрати часу на дотримання податкового законодавства
порушень в сфері оподаткування.
3
кількість податкових платежів на рік
4
обсяг витрат по виконанню вимог податкового та митного законодавства платниками податків
Показники стану платників по
5
частка платників податків, що декларують доходи
датків інституційного змісту I P
6
кількість органів фіскальної служби України за регіонами
наведено у табл. 4.
7
ймовірності виявлення випадків ухилення від сплати податків та неплатежів
Інституційне середовище опо
Джерело: пропозиції автора.
даткування представлено показ
— ставлення та наявність довіри до уряду контролюю
никами відомого рейтингу податкового тиску на бізнес Total
Tax Rate та методології ключових показників (Key чих органів;
— оцінка справедливості оподаткування (щодо уряду
Performance Indicators) модернізації державної податкової
служби України, які доповнено свідомою активністю плат та інших платників податків);
— сприйняття ризику ухилення від сплати податків;
ників податків щодо декларування доходів та кількості
— звичаї, норми, цінності, традиції щодо сплати податків
фіскальних інститутів. Показники стану платників податків
окремих соціальних груп (наприклад, за рівнем доходів).
ризикового змісту RP наведено у таблиці 5.
Для здійснення самооцінювання стану платників по
Зважаючи на закритість інформації фіскальних органів
із об'єктивних причин щодо платників податків, вважаємо датків рекомендовано використати методологію проведен
за доречне, демонструвати результуючу структуру платників ня самооцінювання домогосподарств Державної служби
податків в контексті сумлінності сплати податків та дисцип статистики України [7], в основу якої лягло використання
лінованості. Динаміка зазначених показників дає змогу ви тематичного модульного опитування в рамках квартально
го інтерв'ю із застосуванням спеціальної анкети. Також ме
явити основні тенденції податкової поведінки.
Отже, зазначена система показників стану платників по тодологія моніторингу стану платників податків заснована
датків характеризує їх з фінансовоекономічної, контрольно на організації державних статистичних спостережень її інди
перевірочної, інституційної точки зору та з позиції податко каторів з подальшим інтегральним оцінюванням.
Метою державного спостереження виступають збиран
вого ризику. Проте соціальнопсихологічну складову, яку
відзначають як одну із пріоритетних, доречно досліджувати ня, розроблення, узагальнення та поширення даних щодо
стану платників податків. Державні статистичні спостере
на основі проведення самооцінок платників податків.
Враховуючи вітчизняні та закордонні результати досл ження щодо платників податків мають такі основні харак
іджень [1—6], узагальнено основні пріоритетні питання, що теристики (табл. 6).
Зауважимо, що в умовах динамічного розвитку соці
обумовлюю характер поведінки платників податків, а саме:
альноекономічної системи держави виникає об'єктивна
— згода на сплату податків;
потреба у систематичному пере
Таблиця 5. Категорія стану платників податків ризикового змісту
гляді показників, їх критеріїв сис
тематизації та класифікації, ме
№
Найменування показника
тодів оцінювання поточних стати
1
кількість платників податків, що відносяться до сумлінних платників податків
2
кількість платників податків, що відносяться до платників податків із середнім рівнем ризику
стичних індикаторів з метою вра
3
кількість платників податків, що відносяться до платників податків із високим рівнем ризику
хування нових чинників впливу.
4
кількість платників податків, що підвищили рівень податкового ризику
Складним питанням зали
5
кількість платників податків, що знизили рівень податкового ризику
шається
обгрунтування методу
6
кількість платників податків, що відносяться до активних платників
інтегрального оцінювання стану
7
кількість платників податків, що відносяться до платників-банкрутів
8
кількість активних платників податків, що в поточному році віднесено до платників-банкрутів
платників податків. На наш по
гляд, генеральна сукупність стати
Джерело: пропозиції автора.
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Таблиця 6. Основні характеристики державних статистичних спостережень
щодо стану платників податків
Найменування характеристики
Види державних статистичних спостережень
Організаційна форма державних статистичних спостережень
Спосіб державних статистичних спостережень
Одиниці державних статистичних спостережень
Респонденти державних статистичних спостережень
Органи, які здійснюють проведення державних статистичних
спостережень

Місце проведення державних статистичних спостережень

Суть характеристики
За ступенем охоплення одиниць: суцільні; за часом реєстрації даних:
поточні
Статистична звітність
Документальний облік, анкетування
Населення, суб’єкти господарювання
Фізичні та юридичні особи
Центральний орган виконавчої влади в галузі статистики,
територіальні органи державної статистики, Державна фіскальна
служба України, територіальні органи Державної фіскальної служби
України, Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства
соціальної політики та НАН України
Регіони України

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання джерел [7].

стичних даних має розподілитися на дві групи факторів, що
покращують та погіршують стан платників податків. Зважа
ючи на кількісноякісне статистичне забезпечення означе
ного питання, пропонуємо використовувати логістичну рег
ресію з метою визначення стану платників податків (по
гіршується або покращується) за окремими категоріями.
Тоді інтегральний показник стану платників податків за і
тої категорії визначимо наступним чином:

5. Звіт про виконання науководослідної роботи за те
мою "Моделювання поведінки платників податків з ураху
ванням економічних та соціальнопсихологічних факторів
їх мотивації" № 0111U010203 / За керівництвом д. е. н.,
проф. О.Б. Жихор. — Х.: Університет банківської справи
Національного банку України (м. Київ) — Харківський інсти
тут банківської справи, 2014. — 56 с.
6. Меркулова Т.В. Оцінка впливу параметрів подат
1
кового
контролю на раціональну поведінку платників по
fi =
,
f
∈
[
0
,
1
]
(3),
i
1 + e−X
датків (рос. мовою) / Т.В. Меркулова, А.В. Капітанчук
(4),
X = β 0 + β1 x1 + β 2 x 2 ...β n x n
// Економіка і прогнозування. — 2005. — № 4. — С.
де x1 , x 2,..., x n — незалежні змінні (показники стану плат 127—140.
ників податків за ітою категорією);
7. Офіційний сайт публікації документів Державної
β 0 , β 1 , β 2,..., β n — коефіцієнти лінійної регресії.
Служби Статистики України [Електронний ресурс]. — Ре
жим доступу: http://ukrstat.org/uk

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єктивно вивчаючи питання стану платників податків, не
має сенсу здійснювати будьякі емпіричні дослідження без на
явної та практичної їх реалізації. Без системи моніторингу ста
ну платників податків будьякі реформи здійснюватимуться
наосліп та не враховують головного — людського фактора.
Адже на будьякі податкові перепони в умовах низького рівня
життя платник податків завжди буде керуватися прагматич
ним помислом в прийнятті рішень, що підкріплюватиметься со
ціальною думкою. Загалом система моніторингу стану плат
ників податків забезпечить можливість попереднього оціню
вання соціальноекономічної ефективності та доцільності по
даткових реформ та характеризуватиме податкову поведін
ку. Перспективою подальших досліджень виступає реалізація
системи моніторингу стану платників податків.
Література:
1. Моральноетичні імперативи податків та оподатку
вання (західна традиція): монографія / В.Л. Андрущенко;
Т.В. Тучак. — К.: Алерта, 2013. — 384 с.
2. Kirchler Erich. The Economic Psychology of Tax Behaviour,
Cambridge University Press. — New York, 2014, 264 р.
3. Причини та тенденції ухилення від сплати податків
[Електронний ресурс] / Т.В. Калінеску, А.Ю. Ширяєва. //
Наукові вісті Далівського університету. — 2013. — № 10.
— Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nvdu_2013_10_7
4. Вишневский В. Уклонение от уплаты налогов и ра
циональный выбор налогоплательщика / В. Вишневский,
А. Веткин // Вопросы экономики. — 2004. — № 2 . — С.
96—108.

46

References:
1. Andruschenko, V.L. (2103), Moral'noetychni
imperatyvy podatkiv ta opodatkuvannia (zakhidna tradytsiia)
[Moral and ethical imperatives taxes and tax (western
tradition)], Alerta, Kyiv, Ukraine.
2. Kirchler, E. (2014), The Economic Psychology of Tax
Behaviour. Cambridge University Press, New York, USA.
3. Kalinesku, T.V. and Shiryaeva, A.Y. (2013), "Causes and
trends in tax evasion", Naukovi visti Dalivs'koho universytetu,
vol. 10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nvdu_2013_10_7 (Accessed 10 April 2016).
4. Vishnevsky, V. and Vetkin, A. (2004), "Tax evasion and
rational choice of the taxpayer", Voprosy jekonomiki, vol. 2,
рp. 96—108.
5. Zhyhor, O.В. (2014), Zvit pro vykonannia naukovo
doslidnoi roboty za temoiu "Modeliuvannia povedinky platnykiv
podatkiv z urakhuvanniam ekonomichnykh ta sotsial'no
psykholohichnykh faktoriv ikh motyvatsii" № 0111U010203
[Report on the research work on "Modeling the behavior of
taxpayers, taking into account economic, social and
psychological factors of motivation" № 0111U010203],
University of Banking of National Bank of Ukraine  Kharkiv
Institute of Banking, KyivKharkiv, Ukraine.
6. Merkulova, T.V. and Kapitanchuk, A.V. (2005),
"Assessing the impact of tax control parameters of the rational
behavior of taxpayers", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 4,
рp. 127—140.
7. State Statistics Service of Ukraine (2016), Statistical
information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
(Accessed 10 April 2016).
Стаття надійшла до редакції 15.04.2016 р.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.2

Л. В. Козарезенко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, ДВНЗ "ПереяславLХмельницький
ДПУ імені Григорія Сковороди", м. ПереяславLХмельницький

ВПЛИВ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
L. Kozarezenko,
PhD (Economics), Associate Professor, Pereyaslav(Khmelnitsky State Pedagogical University,
Pereyaslav(Khmelnytsky, Ukraine

THE INFLUENCE OF DIRECT TAXES ON HUMAN DEVELOPMENT
У статті досліджено вплив прямих податків на розвиток людського потенціалу. Доведено, що запору
кою економічного розвитку в умовах глобалізації є координація міжнародних відносин щодо усунення
бар'єрів та обмежень на шляху інвестицій та економічної співпраці, переважно у форі міжнародних дого
ворів щодо уникнення подвійного оподаткування. Розглянуто податковий кредит як основну форму по
даткового стимулювання розвитку науководослідної діяльності. Виявлено, що крім цієї форми уряди
застосовують прямі бюджетні субсидії та механізми прискореної амортизації щодо основних фондів, які
використовуються у науководослідній діяльності. Узагальнено, що політика податкового стимулювання
в країнахчленах Євросоюзу охоплює підприємства, що знаходять ноухау, отримують патенти, розроб
ляють нові технологічні проекти, винаходять формули чи процедури для випуску нових популярних то
варів, а на додаток до податкових стимулів у країнахчленах Євросоюзу широко застосовується механізм
прискореної амортизації для основних фондів, що використовуються у сфері науководослідницької діяль
ності.
The article researches the influence of direct taxes on human potential development. The author has proved
that coordination of international relations regarding elimination of barriers and restrictions in the way of
investments and economic collaboration, mainly in the form of international treaties on avoiding double taxation,
is a guarantee of economic development under conditions of globalization. The author has considered the tax
credit as the main form of tax stimulation of development of the scientific and research activity. The author has
indicated that, besides the mentioned form, the governments apply direct budget subsidies and mechanisms of
accelerated depreciation for fixed assets used in the scientific and research activity. The author has summarized
that the policy of tax stimulation in the EU member countries encompasses enterprises, which make inventions,
obtain patents, develop new technological projects, invent formulas or procedures for production of new popular
commodities. The mechanism of accelerated depreciation for fixed assets applied in the scientific and research
activity is widely used in the EU member countries together with the other tax incentives.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Податки на прибуток корпорацій, заробітну плату
та інші прямі податки мають високу значущість для
існування єдиного європейського ринку і є предметом
координації для урядів країнчленів ЄС. Така коорди
нація в економічних відносинах між країнами Євросою
зу та з іншими країнами проявляється в усуненні бар'єрів
та обмежень на шляху інвестицій та економічної
співпраці. Однією з форм координації є система міжна
родних договорів щодо уникнення подвійного оподат
кування. Ці договори, укладаються відповідно до мо
дельних конвенцій1 та, окрім сприяння прямим інозем
ним інвестиціям, формують умови для стимулювання
розвитку людського потенціалу.
____________________________

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі
складові державної фінансової політики в контексті
розвитку людського потенціалу активно досліджують
ся вітчизняними науковцями. В даному контексті вплив
податків на розвиток людського потенціалу вивчали
Швабій К.І., Огонь Ц.Г., Калінеску Т.В., Вишневський
В.П., Липницький Д.В., Соколовська А.М.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Подвійне оподаткування виникає тому, що одна
країна претендує на право оподатковування на підставі
факту реєстрації або громадянства платника податків,
а інша — на підставі одержання доходу на її території.
Держави, що експортують капітал, укладають такі до
говори з метою створення сприятливих умов щодо опо

1
Існує два основних види модельних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, які уряди різних країн використову
ють у двосторонніх відносинах — модель ОЕСР та модель ООН. Модельні конвенції забезпечують використання єдиної терміно
логії і дозволяють одноманітно тлумачити їх зміст. Типова конвенція ОЕСР в основному враховує інтереси промислово розвине
них країн, особливо експортерів капіталу.
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даткування для діяльності своїх фізичних і юридичних
осіб в приймаючих країнах. Такі двосторонні і багато
сторонні договори встановлюють відповідні правові ме
ханізми, які забезпечують узгоджений розподіл подат
кових зобов'язань між цими країнами.
Масштаб системи міжнародних договорів з питань
уникнення подвійного оподаткування є достатньо знач
ний. Приблизна кількість двосторонніх договорів в світі
становить близько 10 тис. При цьому слід зазначити, що
розвинуті країни мають більшу кількість таких договорів
ніж країни, що розвиваються. Наприклад, Україна має
72 договори, Болгарія — 71, Чехія — 77, а Данія — 88.
Основним принципом, що визначає зміст зазначе
них договорів є податкова нейтральність щодо пере
міщення капіталу. Ці міжнародні правові інструменти
сприяють інвестиційним процесам інвестування шляхом
зменшення податкових бар'єрів, що перешкоджають
вільному міжнародному обміну товарами і послугами.
Договори про уникнення подвійного оподаткування
визначають коло осіб, до яких застосовуються їхні нор
ми, об'єкти оподаткування, що виникають в результаті
здійснення такої діяльності в різних країнах, методи усу
нення подвійного оподаткування: звільнення, кредиту
вання, податкові відрахування, знижені податкові став
ки та погоджувальні процедури, що передбачають різні
форми взаємодії представників держав з питань забез
печення ефективності усунення подвійного оподаткуван
ня, вирішення спірних проблем, проведення консультацій.
Для стимулювання розвитку наукової, культурологіч
ної, спортивної та інших складових державної політики,
пов'язаної з людським розвитком, модельні конвенції
містять відповідний варіант формулювання, який вклю
чається то тексту міждержавних договорів про уникнення
подвійного оподаткування. Ці формулювання є ідентич
ними як у моделі ООН, так і у моделі, розробленої фахів
цями ОЕСР. Так, відповідно до положень модельних кон
венцій доходи студентів, діячів культури та спортсменів не
підпадають під подвійне оподаткування. Разом з цим, ре
алізація зазначених норм на практиці в стосунках різних
держав може дещо відрізнятися від рамкових.
Наприклад, відповідно до норм конвенції про уник
нення подвійного оподаткування між Німеччиною та Ве
ликобританією виплати, отримані з іншої країни і при
значені на проживання та отримання освіти іноземним
студентом, що прибув на навчання, проведення дослід
жень в університеті, школі, музеї або іншого культур
ного або освітнього закладу на термін, що не переви
щує двох років, не будуть оподатковуватися в країні,
де такий студент перебуває. Положення конвенції між
Мексикою та США передбачають, що доходи особи, яка
тимчасово перебуває на території однієї договірної дер
жави і є студентом, вченим, практикантом не будуть опо
датковуватися в іншій договірній країні.
Амбітна програма Європейського Союзу Горизонт
20202, що фінансується за рахунок бюджету ЄС, передба
чає вирішення проблемних питань, де роль науки та дослід
жень відіграватиме значну роль. Серед основних напрямів
цієї програми: здоров'я, демографічні зміни, продовольча
безпека, стале сільське господарство, біоекономіка, без
____________________________

печна, чиста і ефективна енергетика, зелений транспорт,
ефективність використання ресурсів і сировини.
Країничлени Євросоюзу беруть активну участь у
впровадженні завдань Горизонту та реалізації цілей дер
жавної політики, які забезпечують розвиток людського
потенціалу. Наприклад, в Австрії законодавством перед
бачено широкий спектр інструментів щодо підтримки
науководослідницької діяльності. Серед таких інстру
ментів, податкові стимули є одними з основних, оскіль
ки, впливають на фінансовий стан підприємств та нада
ють можливість збільшити рівень фінансування цього
напряму. Австрійське законодавство при сплаті подат
ку на прибуток передбачає 10 відсотковий кредит щодо
витрат, які було здійснено на проведення наукових дос
ліджень. Таким чином, компанія, яка протягом року
здійснювала витрати, пов'язані з проведенням наукових
досліджень, у річній декларації вона може зменшити
базу оподаткування податку на прибуток на 10 відсотків.
Гранти та державні субсидій не оподатковуються, а
до доходів, отриманих від ліцензійних платежів, пов'я
заних з власними розробками інтелектуальної власності,
ставка податку зменшується на половину і становить 12,5
відсотка. При цьому однією з умов для зменшення по
даткової ставки є те, що науководослідницька діяльність
повинна проводитися на території Австрії, а підрядники
та субпідрядники — на території Європейського Союзу.
Ставка податку на прибуток підприємств у Франції
становить 34,43 відсотка, що є достатньо високою у по
рівнянні з іншими країнами. Тому зменшення рівня опо
даткування на наукову діяльність та дослідження, є ва
гомим стимулом для юридичних осіб — платників по
датків Франції. Згідно з французьким законодавством,
податковий кредит на вказану діяльність складає 30
відсотків на перші 100 млн євро витрат, здійснених на
забезпечення наукових досліджень, здійснених протягом
року. Додатково передбачено збільшення податкового
кредиту на 5 відсотків на будьяку суму витрат, що пере
вищує 100 млн євро.
Починаючи з 1 січня 2013 року, у Франції запровад
жено новий податковий інструмент, що має назву "Інно
ваційний податковий кредит". У першу чергу це є подат
ковим стимулом для нових пілотних проектів і стосуєть
ся він лише малого та середнього бізнесу, до якого
відносяться підприємства де працюють не більше 250
співробітників, а обсяг продаж не перевищує 50 млн
євро. Інноваційний податковий кредит передбачає став
ку у 20 відсотків для обсягу витрат, що дорівнює або є
більшим ніж 400 тис. євро.
Вигідно з точки зору економії на сплаті податків
отримувати доходи від ліцензування або продажу за
патентованих технологій. За таких умов ставка податку
для отриманого прибутку становитиме 15 відсотків.
Однак отримати цю пільгу можливо, якщо патент нале
жить французькій компанії, якнайменш 2 роки.
Природа стимулів для наукових досліджень у Німеч
чині не має окресленого податкового характеру. В ос
новному підтримка здійснюється за рахунок грошових
субсидій з бюджету, які, як правило, становлять 50 від
сотків від вартості проекту. Пріоритетними для підтрим

2
HORIZON 2020 — рамкова програма Європейського Союзу з фінансової підтримки інноваційного розвитку. Є ініціативою
ЄС, що виділяє кошти на конкурсній основі на підтримку розвитку і впровадження інновацій, в тому числі у підприємництві і про
мисловості. Загальний фонд програми HORIZON 2020 складає 80 млрд. євро.
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ки з боку держави є проекти у галузі енергоефектив
ності, скорочення викидів СО2, а також поновлюваних
джерел енергії.
Податкове стимулювання для здійснення наукової
діяльності та досліджень у Хорватії виглядає достатньо
значущим. Згідно з законом про вищу освіту у разі реа
лізації проекту з фундаментальних наукових дослід
жень, база оподаткування податком на прибуток може
бути зменшена на 250 відсотків від обсягу витрат на вка
заний проект. За результатами реалізації дослідниць
ких науковоприкладних проектів знижка може склада
ти 225 відсотків, проектів розвитку — 200 відсотків, а
проектів технічного спрямування — 175 відсотків [2].
Підприємства малого та середнього бізнесу можуть
отримувати податкові вирахування за окремими проек
тами на рівні 75 відсотків, а для великих компаній на рівні
65 відсотків. Загалом, податкові вирахування за підсум
ками звітного періоду для малого бізнесу можуть стано
вити 50 відсотків від усього обсягу видатків, пов'язаних
з науководослідницькою діяльністю (НДД), а для
представників великого бізнесу — не більше 40 відсотків.
Оцінка податкових пільг, які застосовуються у Хор
ватії для підтримки наукових досліджень засвідчили
їхню ефективність для отримання інноваційного продук
ту. В рамках такої оцінки було досліджено дані 96 ком
паній, які підтвердили збільшення їхніх витрат на про
ведення досліджень, а також виявлено неоднорідність
бенефіціарів [3]. Так, найбільшу долю серед отриму
вачів підтримки мали підприємства, що належать до се
реднього та малого бізнесу, але найбільшу питому вагу
щодо отриманих фінансових ресурсів мали великі ком
панії. З точки зору галузевого розподілу пільг на НДД
найбільшу частку мали підприємства сфери електроні
ки та комунікацій: у 2008 р. — 22,0 відсотка, а у 2009 р.
— 44,8 відсотка від загального обсягу наданих пільг.
Інституціональну підтримку та координацію розвит
ку прикладних наукових досліджень у цій країні
здійснює Хорватський науковий фонд. Метою діяль
ності цієї організації є відбір проектів, які грунтуються
на результатах НДД, мають конкурентний потенціал на
міжнародному рівні та можуть принести практичну ко
ристь.
У Фінляндії обсяг фінансування НДД в середньому
становить 3,55 відсотка від ВВП. Основним інструмен
том підтримки для наукових досліджень є кошти дер
жавного бюджету у вигляді прямих субсидій. Спектр
податкового стимулювання цього напряму достатньо
вузький і складається в основному лише у зменшенні
рівня оподаткування заробітної плати працівників, які
безпосередньо здійснюють науководослідну діяль
ність. Цільова група для використання таких пільг скла
дається головним чином з невеликих компанії, що
здійснюють свою діяльність у сфері промисловості [1].
Підтримка НДД у Франції складає близько 2,9
відсотка від ВВП, при цьому пряма фінансова підтрим
ка від держави становить 0,12 відсотка від ВВП. Вико
ристання податкових інструментів почалося з 2007 року,
коли було запроваджено податковий кредит у вигляді
30 відсотків на перші 100 млн євро кваліфікованих ви
трат на проведення наукових досліджень. На обсяг вит
рат, що перевищував вказану суму, надавалося ще 5 від
сотків податкового кредиту.

Для збереження високої ефективності податкових
пільг, відповідними органами регулярно здійснюється
моніторинг результатів діяльності компаній, які прово
дять такі дослідження та впроваджують отримані ре
зультати у практичній площині. Французькі експерти
вважають, що ефект від реалізації наукових досягнень
забезпечує додаткове зростання економіки на рівні при
близно 0,3—0,6 відсотка ВВП. У період 2007—2011 рр.
кількість компаній, що здійснювали НДД та використо
вували податкові стимули у Франції збільшилась з 9,8
тис. до 19,7 тис. [3].
Відносні показники фінансування сфери наукових
досліджень в Італії є меншими, порівняно із Францією —
частка у ВВП становить близько 1,27 відсотка, при цьо
му пряме державне фінансування складає 0,04 відсотка
від ВВП, а за рахунок податкових пільг забезпечується
фінансова допомога на рівні 0,003 відсотка ВВП.
Посилення ефективності податкової підтримки НДД в
Італії заплановано за рахунок надання 50відсоткового
кредиту, що надаватиметься італійським компаніямрези
дентам та філіям іноземних компаній. Щоб отримати по
даткові пільги компанії повинні здійснити витрати на мен
ше 50 тис. євро. Структура таких витрат може включати
видатки на персонал, витрати на дослідження, проведе
ними з іншими науководослідними центрами та універси
тетами, аутсорсингове дослідження, технічну діяльність і
патенти. У разі виявлення порушень, до підприємства мо
жуть застосовуватися штрафні фінансові санкції.
Для отримання кваліфікації, персонал повинен мати
науковий ступінь доктора, або залучатися виключно для
проведення науководослідної діяльності. Для малого
та середнього бізнесу строк залучення персоналу не
повинен бути меншим двох років, у той час для інших
компаній, цей показник не може бути менше трьох років.
Обсяг витрат на НДД у Нідерландах дорівнює 2,16
відсотка ВВП, з яких за рахунок пільг для податків підтрим
ка становить 0,15 відсотка ВВП. Система податкового сти
мулювання складається з двох основних елементів. Пер
ший стосується сплати податку на заробітну плату та має
дві підгрупи. Для першої — ставка податкового кредиту
становить 35 відсотків при умові, що витрати на НДД
здійснено в обсязі не менше 250 тис. євро. У другій, по
датковий кредит застосовується для новостворених ком
паній, а ставка податкового кредиту становить 50 відсотків.
Другий елемент стимулювання торкається податку
на прибуток корпорацій та застосовується шляхом змен
шення бази оподаткування на 60 відсотків у разі здійс
нення витрат на НДД. Також до пакету податкових сти
мулів входять знижки у разі, якщо підприємства самі
розробляють нематеріальні активи, що пройшли патен
тний захист. У цьому разі податкова знижка становить
80 відсотків.
Дослідження, що було здійснено в Нідерландах
підтвердили позитивний вплив податкових пільг для НДД
на розвиток економіки і, особливо, для стартапів [3].
За рахунок податкових пільг на НДД у Польщі вит
рачається 0,9 відсотка ВВП. Пряма підтримка з бюдже
ту складає лише 0,03 відсотка ВВП. Компанія, що
здійснює вироблення новітніх технологій за витратами
у цьому напрямі, можуть отримати податкове відраху
вання в розмірі 50 відсотків від бази оподаткування по
датком на прибуток.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
З початку формування та застосування на практиці
механізм податкової підтримки НДД у Польщі не мав
широкого поширення. Відповідно до звіту Міністерства
фінансів Польщі в середньому на рік цим користували
ся близька 30 компаній. Після заходів щодо популяри
зації цих інструментів, що було здійснено з боку органів
державної влади і, в основному, з боку Міністерства
економіки, використання податкових стимулів значно
зросло. Також додатковим стимулом стала участь
польських підприємств у наукових програмах Євро
пейського Союзу, що фінансуються за рахунок євро
пейських цільових фондів. Так, сума податкових пільг,
надана у 2010 році становила 33,0 млн євро, у 2011 році
— 270 млн євро, а у 2012 році — майже 440 млн євро.
Серед факторів, що призводили до гальмування
розвитку інструментів підтримки НДД у Польщі у по
рівнянні з іншими, більш успішними країнами, були:
слабка інформаційна політика та високий ступінь фінан
сових ризиків, оскільки, як правило, впровадження на
укових розробок не гарантує швидких доходів.
Рівень підтримки НДД у Португалії складає близько 1,5
відсотка ВВП. За рахунок податкових стимулів забезпе
чується 0,09 відсотка ВВП, а пряма бюджетна підтримка
складає 0,03 відсотка ВВП. Системний підхід у застосуванні
інструментів підтримки за рахунок податків, виник після
реформи податкової системи, що відбулася у 2012 році.
Зміни до податкового кодексу передбачали надання подат
кового кредиту за ставкою 32,5 відсотка протягом річного
податкового кредиту для операцій, пов'язаних з проведен
ням наукових досліджень. При цьому для новостворених
компаній ставка кредиту могла бути збільшена до 42,5
відсотків від обсягу податку на прибуток, що нараховував
ся за річний період. У випадку, коли кваліфікаційний обсяг
витрат на НДД перевищував 1,5 млн євро, ставка податко
вого кредиту збільшується до 50 відсотків.
Згідно з законодавством Португалії, до проведен
ня НДД належать витрати на розробку та експлуатацію
родовищ з метою отримання нових або вдосконалених
сировинних продуктів та виробничих процесів.
До податкового кредиту відносять 55 відсотків від
обсягу витрат на заробітну плату персоналу, що працює
у сфері новітніх наукових технологій. Додатково до
суми податкового кредиту може бути додано ще 20
відсотків для працівників, які мають вчену ступінь.
Отриманий податковий кредит може бути перене
сений на термін, що не перевищує шість років.
Витрати на здійснення НДД в Румунії становлять
0,42 відсотка ВВП. Вперше механізм податкового сти
мулювання у цій країні було застосовано у 2003 році,
але широкого поширення він набув у 2010 році. Протя
гом цього часу румунський уряд значне полегшив про
цедуру подачі заявки на отримання податкових пільг.
Після удосконалення податкових норм в країні діє став
ка податкового кредиту для витрат на НДД у розмірі 50
відсотків, хоча до цього вона дорівнювала 20 відсотків.
Окрім податкових стимулів, у Румунії застосовуєть
ся механізм прискореної амортизації щодо для основ
них фондів, що використовуються у сфері НДД. Так, про
тягом першого року використання може бути списано 50
відсотків вартості таких фондів. Решта, як правило, амор
тизується протягом строку корисного використання ак
тиву або протягом наступних двох років використання.
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Хоча з боку уряду Румунії достатньо часто лунала інфор
мація про готовність розширити спектр податкових
інструментів щодо підтримки НДД, однак, це не знайш
ло відповідної реалізації у практичній площині.
Достатньо відчутним є рівень підтримки НДД у Словенії.
Витрати на проведення науководослідної діяльності ста
новлять близько 2,8 відсотка від ВВП цієї країни. За раху
нок податкових пільг рівень стимулювання наукової сфери
становить 0,06 відсотка ВВП, а пряма підтримка з держав
ного бюджету оцінюється на рівні 0,28 відсотка ВВП.
Податкові пільги для НДД уряд Словенії почав ви
користовувати з 2012 року. Ставка за податковим кре
дитом становить 100 відсотків і стосується не тільки вит
рат на матеріали і місцевий персонал, а й витрат на нау
ковців, що працюють за кордоном відповідно до укла
дених контрактів з аутсорсингу. Отриманий податковий
кредит, можливо використати протягом п'яти років.
Словенія пропонує також використовувати інструмент
прискореної амортизації на рівні 33,3 відсотка від вартості
основних фондів, що використовується в НДД. Якщо сло
венське підприємство отримує роялті, то база оподатку
вання за цим напрямом буде зменшена на 10 відсотків.
Рівень витрат на формування та реалізацію науково
дослідної діяльності в Іспанії складає 1,3 відсотка від ВВП.
При цьому з бюджету цей напрям отримує обсяг коштів,
що складає 0,12 ВВП, а податкове стимулювання стано
вить 0,03 відсотка ВВП. Уперше податкові стимули в Іспанії
було застосовано у 2004 році, а останні зміни до системи
оподаткування запроваджено у 2013 році. Згідно з нор
мами законодавства іспанський уряд пропонує 25відсот
ковий податковий кредит за поточними витратами на НДД.
Оцінка результатів податкового стимулювання і Іс
панії підтвердила його позитивний вплив на розвиток су
часного технологічного виробництва. Особливо це про
явилося для малих та середніх підприємств. Це пояс
нюється спрощеним порядком оформлення податково
го кредиту, яким можуть користатися підприємства, що
не мають у своєму штаті багато юристів та бухгалтерів.
Податкові пільги доступні для підприємств, що зна
ходять ноухау, отримують патенти, розробляють нові
технологічні проекти, винаходять формули чи процеду
ри для випуску нових популярних товарів. Так, для них
можливо скористатися інноваційним податковим креди
том, що може зменшити рівень витрат на НДД — ставка
за таким кредитом складає 12 відсотків.
Серед країнчленів Євросоюзу Швеція має один із най
більших показників підтримки НДД. Рівень співвідношення
витрат у цьому напрямі до ВВП країни становить 3,41 відсот
ка, а державний бюджет виділяє на ці цілі 0,12 відсотка ВВП.
Швеція є однією з перших країн у Європі, яка за
провадила інструмент податкового стимулювання. У пер
іод 1973—1983 рр. ця країна використовувала спеціаль
ний інструмент податкової підтримки щодо витрат на НДД,
але через проблеми адміністрування, його використання
не набуло широкої популярності. У подальшому, система
підтримки НДД у Швеції проходила низку удосконалень.
Після 2013 року політика підтримки науководослі
дної діяльності розділена між двома основними відом
ствами — Міністерством підприємництва і енергетики
та Міністерством освіти. Також у Швеції створено спе
ціальне агентство з інноваційних систем, яке підтримує
інновації та прикладні дослідження.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Сучасна система підтримки розвитку науки та інновацій
у Швеції створює рівні умови для усіх приватних компанії
в будьяких галузях економіки. Інструмент швецького по
даткового кредиту у сфері НДД є доповненням до систе
ми державних субсидій, при цьому вона не застосовуєть
ся до виплат із заробітної плати. Механізм податкового
стимулювання застосовується щомісячно, відповідно до
заявок, які оформлюють відповідні підприємства, які не
можуть бути перенесені на інший строк.
Система, створена у Сполученому Королівстві доз
воляє забезпечувати підтримку розвитку НДД на рівні
1,72 відсотка від ВВП. За рахунок податкових пільг
здійснюється підтримка наукових досліджень на рівні
0,08 відсотка, а прямі витрати з державного бюджету
становлять 0,09 відсотка ВВП.
У системі оподаткування цієї країни є інструменти
підтримки НДД безпосередньо для підприємств малого
та середнього бізнесу. Згідно з законами Великобри
танії до цієї категорії відносяться компанії, штат яких
не перевищує 500 співробітників та які мають оборот
не більше 100 млн євро на рік.
Для великих компаній схема податкового стимулю
вання для НДД є аналогічною, як і для малого та серед
нього бізнесу. Проте, на відміну від МСП, податкові сти
мули для великого бізнесу не проявляють помітного
впливу щодо розширення науководослідної діяльності,
оскільки крупні компанії використовували податкові
пільги для підтримки венчурних проектів.
У Сполученому Королівстві для будьяких за роз
міром компаній, що реалізують наукові та дослідні про
екти, активно використовується норма щодо прискоре
ної амортизації. Така норма передбачає амортизацію у
розмірі 100 відсотків на апаратуру та обладнання, яке
використовується для НДД.
Витрати на НДД у Сполучених Штатах, у порівнянні
з багатьма країнами Євросоюзу, мають достатньо ви
сокий рівень — 2,67 відсотка від ВВП. Однак, підтрим
ка НДД за рахунок податкових стимулів є не значною
— лише 0,06 відсотка від ВВП, а пряма державна
підтримка за рахунок бюджетного фінансування скла
дає 0,26 відсотка від ВВП.
Згідно з нормами податкового кодексу США, по
датковий кредит можливий у разі, якщо компанія
здійснює витрати на НДД у поточному періоді більше,
ніж у попередньому. Невикористаний податковий кре
дит може переноситися протягом 15 років.
Схеми щодо стимулювання НДД за рахунок подат
кових пільг у США відрізняються у відповідності від
норм, що діють у тому чи іншому штаті. Основні
відмінності стосуються визначення та переліку "квалі
фікаційних витрат" при цьому ставки за податковим кре
дитом застосовуються в діапазоні від 1,9 до 24 відсотків.

ВИСНОВКИ
Запорукою економічного розвитку в умовах глобалі
зації є координація міжнародних відносин щодо в усуненні
бар'єрів та обмежень на шляху інвестицій та економічної
співпраці. Однією з форм такої координації є система
міжнародних договорів щодо уникнення подвійного опо
даткування. До сфери впливу зазначених договорів відно
ситься оподаткування доходів студентів, діячів культури,
мистецтва та спортсменів. Україна на початок 2016 року

має 72 таких двосторонніх договорів, як з розвитими краї
нами, так і з країнами, що розвиваються. Система міжна
родних договорів щодо уникнення подвійного оподатку
вання налічує близько 10 тис. двосторонніх документів,
що свідчить про її велике значення у питаннях стимулю
вання розвитку людського потенціалу.
Основною формою податкового стимулювання роз
витку науководослідної діяльності є податковий кре
дит. Окрім цієї форми уряди можуть застосовувати
прямі бюджетні субсидії та механізми прискореної
амортизації щодо основних фондів, які використову
ються у науководослідній діяльності.
Серед останніх податкових нововведень у сфері
підтримки НДД є ініціатива уряду Франції — "Іннова
ційний податковий кредит", який у першу чергу спрямо
ваний на розвиток нових пілотних проектів для
підприємств малого та середнього бізнесу. Найбільший
рівень підтримки серед країнчленів ЄС за рахунок норм
податкового законодавства спостерігається у Бельгії —
0,18 відс. до ВВП, Франції — 0,26 відсотка, Ірландії —
0,14 відсотка та Нідерландів — 0,15 відсотка до ВВП.
Серед інших країн світу найбільші обсяги податкового
стимулювання відносно ВВП зафіксовано у США — 0,26
відсотка та Канаді — 0,21 відсотка.
Політика податкового стимулювання в країнах Євросо
юзу охоплює підприємства, що знаходять ноухау, отриму
ють патенти, розробляють нові технологічні проекти, вина
ходять формули чи процедури для випуску нових популяр
них товарів. Окрім податкових стимулів, у країнах ЄС ши
роко застосовується механізм прискореної амортизації для
основних фондів, що використовуються у сфері НДД.
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PROBLEMS AND WAYS TO INCREASE BANK CAPITALIZATION IN UKRAINE

Для підвищення рівня капіталізації банків України необхідно провести комплексний аналіз
проблем, сучасних тенденцій банківського сектору, а також запропонувати шляхи вирішення
даних проблем, які можуть бути реалізовані у межах країни. Більшість методів підвищення рівня
капіталізації не можуть бути використані в Україні, зважаючи на особливості вітчизняної фінан
сової системи. Саме тому ми пропонуємо ті методи, які грунтуються на досвіді зарубіжних країн
та мають усі шанси бути призвичаєними в Україні. Ці методи дають можливість підвищити рівень
прибутку за рахунок активних операцій та розробці такої системи дивідендної політики, яка є
вигідною для діючих інвесторів та для залучення нових. Комплексне виконання запропонова
них методів мають усі підстави задля досягнення поставленої мети, а саме: збільшення влас
ного капіталу банків.
To increase the capitalization of banks in Ukraine should conduct a comprehensive analysis of the
problems of modern trends in the banking sector and propose solutions to these problems that can
be implemented within the country. Most methods of increasing the level of capitalization can not be
used in Ukraine, because of the peculiarities of the domestic financial system. That's why we offer
the methods based on the experience of foreign countries and have every chance of being
accustomed in Ukraine. These methods make it possible to increase the level of profit from its lending
operations and the development of the system's dividend policy, which is beneficial for existing
investors and to attract new ones. Comprehensive implementation of the proposed methods have
reasons to achieve goals such as increasing banks' equity.

Ключові слова: активні операції, банки, власний капітал, дивіденди, конкурентоспроможність.
Key words: active transactions of banks, equity, dividends, competitiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ускладнюють певні недоліки у фінансовій системі.
За сучасних обставин в країні банкам доводиться Саме тому формування власного капіталу є актуаль
функціонувати у складних умовах, викликаних кризою, ним питанням, від якого залежить успішність та резуль
політичною нестабільністю, війною, а також розвиток тативність діяльності банків. Перераховані проблеми
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Таблиця 1. Основні показники діяльності банків України за 2012—2015 рр.
Назва показника (млн грн.)
Кошти в Національному банку України
Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших
банках
Кредити надані
Частка простроченої заборгованості за кредитами у
загальній сумі кредитів, %
Резерви за активними операціями банків (з
урахуванням резервів за операціями)
Активи банків, усього

01.01.2012
31,310

01.01.2013
33,740

01.01.2014
47,222

01.01.2015
27,554

78,395

99,472

78,106

99,752

825,320

815,327

911,402

1,006,358

9,6

8,9

7,7

13,5

157,907

141,319

131,252

204,931

1,054,280

1,127,192

1,278,095

1,316,852

Джерело: [8].

зумовлюють ряд наступних, серед яких відсутність дос
коналої нормативної бази та прозорості у діяльності
банків, постійні обмеження та втручання у діяльність
банків. Зважаючи на це, посилюється увага до ефек
тивного розподілу власного капіталу, процесів його ви
користання, вирішення проблем та пошуку способів
підвищення ефективного формування власного капі
талу.
Актуальність даного питання полягає в тому, що
в умовах сучасної вітчизняної економіки банківські
установи ризикують недотриманням нормативного
розміру власного капіталу, що може спричинити ще
більшу недовіру клієнтів до них.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Варто зазначити, що дане питання вивчали
відомі вчені, серед яких А.В. Васюренко, Б.Л. Іва
сів, А.М. Мороз, А.А. Пересада, Л.О. Примостка. В
той же час недостатньо дослідженими залишають
ся питання управління формуванням власного кап
італу банку в умовах ринкової економіки та не з'я
совані особливості збільшення власного капіталу
банківських установ.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз теоретичних засад,
особливостей формування та контролю власного ка
піталу на прикладі діяльності банків України, обгрун
тування основних проблем та пошук способів підви
щення ефективності використання власного капіта
лу.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день удосконалення та розви
ток діяльності банків повинні стати головною метою
на шляху створення дієвого ринкового механізму в

країні. Зважаючи на те, що за останні два роки курс
гривні до американського долара збільшився більше
ніж в три рази, це призвело до збільшення кредит
ного портфелю банків на фоні зниження його якості,
тобто збільшення проблемних кредитів.
Вітчизняний і зарубіжний досвід показав, що ос
новною проблемою в процесі формування власного
капіталу банку, необхідного для нормальної діяль
ності банківських установ, є не нарощування капіта
лу, а встановлення його оптимальної величини —
нормативів — для конкретного банку з урахуванням
таких факторів, як ризиковість розміщення активів,
специфіка пасивних операцій, структура власності,
галузева приналежність клієнтів.
Економічні нормативи діяльності банків — це по
казники, встановлені Національним банком України
з метою регулювання банківської діяльності на ос
нові безвиїзного нагляду для здійснення моніторин
гу діяльності окремих банків і банківської системи в
цілому.
Варто відзначити, що до економічних нормативів
відносять:
1. Нормативи капіталу: мінімального розміру ре
гулятивного капіталу — Н1 (500 млн грн.); достат
ності (адекватності) регулятивного капіталу — Н2 (не
менше 10%).
2. Нормативи ліквідності: миттєва ліквідність —
Н4 (не менше 20%); поточна ліквідність — Н5 (не
менше 40%); короткострокова ліквідність — Н6 (не
менше 60%).
3. Нормативи кредитного ризику: максимально
го розміру кредитного ризику на одного контраген
та — Н7 (не більше 25%); великих кредитних ризиків
— Н8 (не має перевищувати 8кратний розмір регу
лятивного капіталу банку.); норматив максимально
го розміру кредитного ризику за операціями з по
в'язаними з банком особами — Н9 (не має переви
щувати 25 відсотків).

Таблиця 2. Основні показники діяльності банків України
за 2012—2015 рр. у динаміці
Назва показника
Кошти в Національному банку України
Кореспондентські рахунки, що відкриті в
інших банках
Частка простроченої заборгованості за
кредитами у загальній сумі кредитів, %
Резерви за активними операціями банків
(з урахуванням резервів за операціями)
Активи банків, усього

2011-2012 рр.
млн
%
грн.
2,43
1,08

2012-2013 рр.
млн
%
грн.
13,482
1,40

2013-2014 рр.
млн
%
грн.
-19,668
0,58

2014-2015 рр.
млн
%
грн.
-0,16
0,99

21,077

1,27

-21,366

0,79

21,646

1,28

29,76

1,3

-0,7

0,93

-1,2

0,87

5,8

1,75

8,6

1,64

-16,588

0,89

-10,067

0,93

73,679

1,56

116,37

1,57

72,912

1,07

150,903

1,13

38,757

1,03

-62,47

0,95

Джерело: [8].
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Таблиця 3. Показники нормативних значень капіталу за період
2012—2015 рр. та зміни у структурі за 2014—2015 рр.
Назва показника

2013

2014

2015

178,454

178,909

204,976

188,949

2014-2015
млн грн.
%
-16,027
91

18,9

18,06

18,26

15,6

-2,66

2012

Регулятивний капітал, млн грн.
Достатність (адекватність)
регулятивного капіталу (Н2), %

85,4

Джерело: [8].

4. Нормативи інвестування: інвестування в цінні
папери окремо за кожною установою — Н11 (не
більше 15%); загальної суми інвестування — Н12 (не
більше 60%) [1].
Отже задля того, щоб зупинити негативні тен
денції у сучасній банківській системі, необхідно про
вести комплексне редагування діючих нормативів
НБУ та законодавчої бази, які будуть пристосовані
до сьогоднішніх реалій.
Для кращого розуміння та аналізу впливу власно
го капіталу, пропонуємо дослідити головні тенденції,
які відбулися у банківській системі у період 2012—2015
рр. в цілому та по окремо взятим банкам (табл. 1).
За даними НБУ зобов'язання банків у листопаді 2015
р. зросли на 29.4 млрд грн., переважно за рахунок впли
ву курсової різниці. При цьому кошти фізичних осіб в
національній валюті за листопад зросли на 2.8 млрд грн.
Таке зростання відбулось за рахунок збільшення на 2.1
млрд грн. обсягу короткострокових коштів.
Регулятивний капітал діючих банків за листопад
зменшився на 5.4 млрд грн. Скороченням обсягу ре
гулятивного капіталу привело і до незначного зни
ження нормативу адекватності регулятивного капі
талу — з 11.70% до 11.13%.
У той же час, статутний капітал по системі збіль
шився на 14.2 млрд грн. внаслідок докапіталізації од
ного банку з іноземним капіталом.

Також за листопад 2015 р. фінансовий резуль
тат діючих банків зменшився до (1.0) млрд грн. про
ти — (3.7) млрд грн. у жовтні. Отримані розрахунки
наведені у таблиці 1. У таблиці 2 наведені результа
ти діяльності банків України у динаміці, що дозво
ляє нам побачити збільшення або зменшення основ
них показників.
Дані таблиці 2 показують, що активи банків ма
ють тенденцію до збільшення, а окремі, показники
за період 2014—2015 рр. мають значний приріст, а
саме: кореспондентські рахунки, що відкриті в інших
банках; кредити надані; частка простроченої забор
гованості за кредитами у загальній сумі кредитів; ре
зерви за активними операціями банків (з урахуван
ням резервів за операціями). Побідне зростання
відбулося за рахунок того, що були зменшені кошти
в НБУ майже у двічі (19,668 млн грн., або 48%), а
також значно зменшилася вартість гривні до інозем
них валют [6].
Варто проаналізувати зміни у структурі норма
тивів капіталу Н1 та Н2, які наведені в таблиці 3.
Відповідно до отриманих розрахунків можна
відзначити, що нормативні значення капіталу банків
за останній рік зменшилися, що свідчить про нега
тивні явища у фінансовій системі країни та слугує
сигналом до прийняття рішень з їх вирішення, на
приклад, переглядом нормативних значень на адек

ПАТ
«Укрсоцбанк»

ПАТ «Пром- АТ «Ощадінвестбанк»
банк»

АТ
«Укрексімбанк»

ПАТ
«ПриватБанк»

Таблиця 4. Склад і структура власних активів банків України
у період 2013—2015 рр.
Назва показника
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу

2013
14897555
157424
1250569
18300761
172428712
16446818
31111
146233
17856194
87948878
15537900
1242899
126499
18118147
85995536
5298715
-2181314
0
5273397
41318058
1814515
-28932
2163895
7657085
38829858

2014
15829632
1556645
157187
20449927
110756551
16352079
2221386
1326567
20791059
196128529
15829632
482167
151203
18159054
105739342
8217092
-4030386
2108426
6300432
48944901
2456937
149243
2332221
8544256
46123706

2015
18100740
882089
1445109
22696359
204585003
16689042
-9644125
162926
13536221
125999827
18302480
-8561390
259992
22749157
128103752
8212007
-8358847
0
6075543
52656224
2468023
-2413482
2332221
6238628
48258327

Джерело: [8].
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Таблиця 5. Динаміка власних активів банків України
у період 2013—2015 рр.
2013-2014
тис. грн.
%
932077
106
1399221
98,9
-1093382
13
2149166
112
-61672161
64
-94739
99
2190275
71,4
1180334
90,7
2934865
116
108179651
223
291732
102
-760732
39
24704
120
40907
100
19743806
123
2918377
155
-1849072
185
2108426
0
1027035
119
7626843
118
642422
135
178175
-5,16
168326
108
887171
112
7293848
119

ПАТ
«Укрсоцбанк»

ПАТ «Промінвестбанк»

АТ
«Ощадбанк»

АТ
«Укрексімбанк»

ПАТ
«ПриватБанк»

Назва показника
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу

2014-2015
тис.грн.
%
2271108
114
-674556
57
1287922
91,9
2246432
111
93828452
185
336963
102
-11865511
-4,34
-1163641
12
-7254838
65
-70128702
64
2472848
116
-9043557
-17,76
108789
172
4590103
125
22364410
121
-5085
100
-4328461
207
-2108426
0
-224889
96
3711323
108
11086
100
-2562725
-16,17
0
100
-2305628
73
2134621
105

Джерело: [8].

ватність у поточних ринкових умовах та розробки
програм, які б дали змогу банкам покращити резуль
тати.
Дослідивши структуру власного капіталу украї
нських банків загалом, варто проаналізувати ді
яльність окремих банків, а саме: ПАТ "ПриватБанк",
АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "Пром
інвестбанк" та ПАТ "Укрсоцбанк".
З табл. 4, видно, що ПАТ "ПриватБанк" та АТ "Ощад
банк" єдині банки, які незважаючи на кризові явища
змогли досягти збільшення статутного капіталу на 14%
та 16% відповідно у 2015 р. Інші банки залишили ста
тутний капітал на незмінному рівні. Стосовно забов'я
зань в цілому та власного капіталу лише ПАТ "Приват
Банк" та АТ "Ощадбанк" істотно збільшили показники
— 85% та 21% відповідно у 2015 р. Щодо АТ "Укрекс
імбанк", то простежується зниження на 36% у 2015 р.
Інші банки результати не змінювали у 2015 р.

Щодо дослідження структурної будови власно
го капіталу банків виявлено, що показники в умо
вах кризи змінюються, деякі банки вдало прово
дять антикризові заходи та уникають зменшення
власного капіталу, іншим це не вдається. Поясни
ти це можна тим, що кожний банк має індивідуаль
ну структуру та підхід до керування капіталом в умовах
кризи.
Лідерські позиції на ринку утримують банки, що
змогли поповнити резервні фонди та збільшити влас
ний капітал, це також допомогло їм зменшити непок
риті збитки [6].
Пропонуємо виявити рівень ефективного викори
стання банком власного капіталу. Для цього розра
хуємо основні коефіцієнти.
Важливим є коефіцієнт, що характеризує прибут
ковість власного капіталу, якій розраховується за фор
мулою.

Таблиця 6. Аналіз динаміки основних коефіцієнтів ефективності використання власного
капіталу банків у 2014—2015 рр.
2014

Назва банку

ПАТ
«ПриватБанк»
АТ «Ощадбанк»
АТ
«Укрексімбанк»
ПАТ
«Промінвестбанк»
ПАТ
«Укрсоцбанк»

2015

Відхилення

Відхилення

Абсолютне

Абсолютне

%

0,02

9,87

0,004

10,65

-0,02

0,78

1,08

-0,45

6,33

-0,40

11,57

0,05

5,24

1,83

0,03

6,26

-0,37

6,16

-0,40

-0,10

0,98

0,17

8,19

-1,04

9,20

-1,22

1,01

1,12

-0,18

5,26

-0,18

6,91

0,00

1,64

1,31

Джерело: [8].
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(1),
де П — сума отриманого прибутку банку за пер
іод, тис. грн.;
ВК — середньорічний обсяг власного капіталу
банку за період, тис. грн.
Щ е одним пока з ником , що ха ра кте риз у є
здатність власного капіталу банку генерувати акти
ви є мультиплікатор власного капіталу, якій розра
ховується за формулою:
(2),
де А — активи банку, тис. грн.;
ВК — власний капітал; тис. грн.
Капітал банку являє собою гарантійний фонд по
криття можливих витрат. З цього випливає, що чим
вище числове значення мультиплікатора капіталу,
тим істотнішим є потенційний ризик втрат банку. Для
середнього банку мультиплікатор капіталу становить
14 — 15 %, а для великого банку — 20 — 25 %.
Щодо коефіцієнту прибутковості власного капіталу,
то воно має нормативне значення більше 0,2.
З наведеної таблиці 5 можна зробити висновок, що
провідні українські банки не відповідають нормативним
значення. Це означає, що українські банки характери
зуються незадовільним рівнем використання власного
капіталу, що створює певні перепони на шляху до опти
мізації та покращення діяльності банків загалом. Зага
лом саме капітал відіграє важливу роль у проведенні ак
тивних операцій, що спрямовані на розміщення та ви
користання наявних у банку власних та залучених ре
сурсів з метою одержання прибутку при раціональному
розподілі ризиків за окремими видами операцій та
підтриманні необхідного рівня ліквідності. Ці операції
є найбільш дохідними та разом з тим найбільш ризико
вими. Тому банки зобов'язані підтримувати оптимальну
структуру своїх активів i залежно від економічної си
туації змінювати її або на користь кредитів, або на ко
ристь інвестицій.
Необхідною умовою підвищення конкурентосп
роможності в банківській системі є збільшення рівня
капіталізації, а також посередницьких функцій
банків. Безальтернативною потребою у розвитку
банківської сфери є поновлення та прискорення
темпів збільшення власного капіталу.
Задля того, щоб банківська система змогла про
тистояти негативним внутрішнім і зовнішнім факто
ри, першочерговою задачею повинна стати зміна
існуючих вимог до якості, достатності та прозорості
капіталу банків. Такі заходи допоможуть переосмис
лити довгострокову стратегію розвитку банківської
системи та створять додаткові можливості для реа
лізації стійких фінансових інституцій.
Через це постає необхідність пошуку нових на
дійних джерел, які збільшать банківський капітал.
Такими джерелами можуть бути прибуток від банкі
вської діяльності, кошти акціонерів та субординова
ний борг. Проте є певні проблеми, що не дозволя
ють залучити кошти з перерахованих джерел.
Це можна пояснити тим, що за останні роки
діяльність банків несе збитки, а банківська сфера має
загальноекономічні проблеми, що спричинені кризою.
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Отже, пропонуємо проводити нарощення влас
ного капіталу за рахунок:
1. Підвищення рівня прибутковості активних опе
рацій.
2. Проведення оптимальної дивідендної політи
ки (максимізація ринкової вартості через направлен
ня до 80% прибутку на сплату дивідендів).
Ми вважаємо, що саме проведення оптимальної
дивідендної політики має можливість зберегти дію
чих інвесторів, а також залучити нових. Більше того,
дана стратегія має змогу виправдати себе в сучас
них умовах на ринку банківської сфери.
Недостатня ефективність використання активів
позбавляє банки змоги нарощувати власний капітал
шляхом збільшення прибутку. Тому ми вважаємо до
цільним збільшувати власний капітал шляхом банкі
вських злиттів, поглинань, створення холдингів та
альянсів. Дані методи характерні для закордонної
практики та створюють додаткові конкурентні пере
ваги [4].
Такі фактори, як: співвідношення між прибутком,
ризиком і ліквідністю, повинні стати визначальними
задля вибору джерела збільшення власного капіта
лу. Ризики впливають як на рівень прибутку, так і на
рівень ліквідності. Тому для прийняття оперативних
управлінських рішень в умовах невизначеності необ
хідно використовувати економікоматематичні мето
ди та комп'ютерну техніку, щоб отримати експертну
оцінку власного капіталу банку [5].
Вибір того чи іншого джерела збільшення влас
ного капіталу і їх структура визначаються сукупні
стю факторів, найважливішими із яких є оптималь
не с п ів відноше ння м іж прибу тком , риз иком і
ліквідністю. Ризики впливають як на рівень прибут
ку, так і на рівень ліквідності. В умовах невизначе
ності, використання економікоматематичних ме
тодів нечіткої логіки та комп'ютерної техніки дає
можливість з достатньо високою мірою вірогідності
здійснювати постійну експертну оцінку власного ка
піталу банку (в межах інтервалу можливих його зна
чень) і впливу факторів на фінансовий його стан для
прийняття оперативних рішень. При цьому визнача
ються варіанти приведення у відповідність співвідно
шень між прибутком, ризиком і ліквідністю [5].
Варто відз начити, що проблема складності
структури власного капіталу банків та процесу його
формування характерна для українських банків.
Отже, вирішення проблем власного капіталу
банків може бути досягнуте за рахунок наступних
кардинальних змін загальноекономічних факторів:
легалізації капіталу; суттєвої зміни рівня корпора
тивного управління; створення привабливих подат
кових та фінансових умов для інвестицій у банківсь
кий сектор економіки; зниження рівня діючих в Ук
раїні ризиків; підвищення рейтингу України.
Важливим є те, щоб вирішення даних проблем мож
ливе за рахунок: нормативного врегулювання НБУ ви
мог до капіталізації банківських установ; внутрішніх
резервів банківської системи (створення банківських
об'єднань, груп, консорціумного кредитування); наро
щування прибутку банків; зменшення витрат вітчизня
них комерційних банків; випуску фінансових інстру
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ментів капіталізації банків (депозитних сертифікатів,
облігацій, єврооблігацій, привілейованих акцій);
збільшення капіталу державних банків або їх корпо
ратизації; створення ресурсної бази для нарощування
інвестицій у фінансові інструменти банківської систе
ми; збалансованості та стабільності дивідендної пол
ітики; злиття та поглинання, проте цей напрям потрібно
застосовувати обережно та зважено, не допускаючи
процесів монополізації у банківському секторі.

ВИСНОВКИ
Проведене нами дослідження виявило, що існує
ряд проблем щодо формування власного капіталу
банків, а саме: нестабільний курс гривні, зниження
якості кредитного портфелю банків, неактуальні на
сьогоднішній день нормативи НБУ, неефективне ви
користання власного капіталу, відсутність нових
джерел поповнення власного капіталу.
Це дає нам змогу стверджувати, що на сьо
годнішній день банківська сфера знаходиться у не
сприятливих умовах для розвитку, оскільки великий
вплив на неї здійснюють кризові явища. Проведені
розрахунки підтверджують це. Основні показники
діяльності банків за 2012—2015 рр. значно знизи
лися, що вплинуло на отримані фінансові результа
ти. Нормативні значення капіталу банків зменшили
ся та сигналізують про негативні тенденції у фінан
совій системі. Недостатня ефективність використан
ня активів зумовлює складності у нарощенні влас
ного капіталу. Саме тому важливим є налагодження
та оптимізація підходу прийняття управлінських
рішень з керування капіталом.
Задля вирішення даних проблем, ми пропонує
мо провести наступні заходи. Поперше, необхідно
підвищити рівень прибутковості активних операцій.
Банкам варто підвищити якість кредитних операцій,
проводити якісну інвестиційну політику, яка буде
спрямована на отримання максимального прибутку
при помірних ризиках, а також оптимізувати обліко
вокредитну діяльність. Подруге, переглянути диві
дендну політику. Пошук оптимального розподілу
прибутку між акціонерами та коштів, які залишили
ся після сплати дивідендів, які можуть бути спрямо
вані на проведення активних операцій.
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THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF ESSENCE OF STATE REGULATION
OF HEALTH SPHERE OF PROTECTION

Держава формує політику охорони здоров'я в Україні та забезпечує її реалізацію. Проблема
впливу держави на зміст і форми економічних ринкових відносин та його адекватного правово
го забезпечення була і залишається центральною для правової та економічної науки. В статті
розглянуто необхідність державного регулювання сфери охорони здоров'я. Досліджено тео
ретичні засади державного регулювання медичної галузі. Обгрунтовано необхідність держав
ного втручання в галузь охорони здоров'я в умовах становлення ринкових відносин. Проаналі
зовано та систематизовано різні наукові підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визна
чення категорій "державне регулювання" та "державне регулювання сфери охорони здоров'я".
Запропоновано авторське визначення сутності поняття "державне регулювання сфери охоро
ни здоров'я".
The state forms a policy of public health services in Ukraine and provides its realisation. The problem
of influence of the state on the maintenance and forms of economic market relations and its adequate
legal support was and remains central for a legal and economic science. In article necessity of state
regulation of sphere of public health services is considered. Theoretical bases of state regulation of
medical branch are investigated. Necessity of the state intervention for public health services in the
conditions of formation of market relations is proved. Various scientific approaches of domestic and
foreign scientists to definition of categories "state regulation" and "state regulation of sphere of
public health services" are analyses and systematised. Author's definition of essence of concept"
state regulation of sphere of public health services" ss offered.

Ключові слова: охорона здоров'я, державне регулювання, державне регулювання сфери охорони здо
ров'я, методи державного регулювання, інструменти державного регулювання.
Key words: health care, government regulation, regulation, health care sphere, methods of the regulation, tools
of the state regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

системи регулювання якості життя і є головним суб'єк
Охорона здоров'я — один із пріоритетних напрямів том його здійснення.
державної діяльності. У соціально орієнтованій еко
Перехід охорони здоров'я України на ринкові відно
номіці держава відіграє домінуючу роль у формуванні сини зумовлений об'єктивними економічними змінами
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в суспільстві, однак цей процес відбувається дещо сти
хійно та є недостатньо упорядкованим та регульовани
ми. Проте перехід охорони здоров'я як важливої части
ни соціальної сфери до ринкових відносин повинен пе
редбачати серйозну підготовчу роботу.
Охорона здоров'я як галузь, яка є соціально орієн
тованою, не може повністю спиратися тільки на ринкові
відносини, вплив ринкових законів в охороні здоров'я
має бути обмеженим. Погляди вчених щодо ролі дер
жави в регулюванні ринкових законів у системі охороні
здоров'я та характеру їх дії дуже відрізняються. Тому
дослідження теоретикометодологічних аспектів дер
жавного регулювання економіки сфери охорони здо
ров'я в сучасних ринкових умовах є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичними дослідженнями сутності державне
регулювання сфери охорони здоров'я займалися такі
вчені, як: З.Н. Іжаєва, Я.Ф. Радиш, В.М. Пашков, Н.Б. Мє
зєнцева Л.О. Буравльов, Л.В. Бондарева, Ю.В. Воронен
ко, М. Шутов та інші. Однак чіткого визначення поняття
"державне регулювання" стосовно охорони здоров'я
України сьогодні не існує.
У той же час, аналіз суспільнополітичного стану
України свідчить, що зараз виникла необхідність більш
уточненого розуміння суті державного регулювання. В
тому числі існує потреба подальшого дослідження по
няття "державного регулювання сфери охорони здоро
в'я", тому що сьогодні медицина знаходиться в кризо
вому становищі та вимагає реформування. Проблеми
державного регулювання сфери охорони здоров'я обу
мовили необхідність проаналізувати наукові тлумачен
ня основних категорій, понять і термінів, які складають
його категорійнопонятійний апарат.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз існуючих підходів до розумі
ння категорії "державне регулювання" та уточнення ви
значення "державного регулювання економіки сфери
охорони здоров'я" для подальшого застосування цьо
го терміну у дослідженні питань вдосконалення еконо
мічного механізму медичної галузі.

ВИКЛАД ДОСЛІДЖЕННЯ
Державний контроль над галуззю охорони здоро
в'я в умовах ринкових трансформацій є необхідним з
таких причин: стан здоров'я населення відноситься до
категорії суспільних благ, ринок э не здатним забезпе
чити належне фінансування медичної галузі.
Необхідність державного втручання в економіку
обумовлена дефектами ринкового саморегулювання,
пошуком ефективніших неринкових варіантів задово
лення потреб у суспільних благах, усуненням зовнішніх
недоліків. Ефективність державного регулювання зале
жить від того, наскільки ефективно використовуються
економічні, правові та адміністративні можливості при
реалізації економічної політики [3].
Державне регулювання має забезпечувати розвиток
сфери охорони здоров'я в Україні шляхом сприяння
ефективному використанню наявних ресурсів охорони
здоров'я для досягнення максимально можливого рівня

задоволення суспільних потреб у сфері охорони здо
ров'я [1].
У вітчизняній та закордонній науковій літературі
існує багато формулювань поняття "державне регулю
вання" економіки взагалі та сфери охорони здоров'я
зокрема.
Розрізняють державне управління та державне ре
гулювання, як два окремих види діяльності влади [2].
Державне управління передбачає прямий вплив на об'єк
ти управління з використанням адміністративних та
владних повноважень, з обов'язковими для виконання
вказівками. Державне регулювання ж визначає лише
певні обмеження діяльності об'єктів, в яких вони функ
ціонують та спрямоване не тільки на об'єкт управління,
а й на його середовище.
Саніахметова Н.О. розглядає державне регулюван
ня як діяльність держави, що спрямована на забезпе
чення публічних інтересів шляхом використання засобів
впливу на підприємницькі відносини і поведінку суб'єктів
підприємництва. При цьому прямі адміністративні мето
ди є комплексом обов'язкових для виконання вимог і
розпоряджень держави, а непрямі — допускають вплив
держави на економічні інтереси. Адміністративні мето
ди обмежують економічну свободу, але існують такі
сфери діяльності, як охорона здоров'я, де адміністра
тивні методи досить ефективні [14].
Сучасні дослідники визначення "державне регулю
вання" розглядають як цілеспрямований вплив держа
ви на об'єкти і процеси шляхом встановлення правил для
господарюючих суб'єктів із метою досягнення еконо
мічного розвитку або змін у потрібному напрямку.
На думку Третяк Г.С., державне регулювання еко
номіки — це вплив держави на діяльність суб'єктів гос
подарювання та ринкову кон'юнктуру з метою забезпе
чення нормальних умов функціонування ринкового ме
ханізму. Це — складний процес, до якого належить про
цедура розробки економічної політики, обгрунтування
її положень, вибір засобів та методів її проведення [3].
В енциклопедії державного управління термін дер
жавне регулювання трактується як ефективний набір
інструментів, які допомагають державі за допомогою
законів та розпоряджень ставити вимоги до господарю
ючих суб'єктів та домогосподарств, в умовах ринкової
економіки — це вплив держави на економічну систему,
спрямований на досягнення цілей її економічної політи
ки. Це заходи державних підрозділів, спрямованих на
контроль за діяльністю цих суб'єктів [6].
Оболенський О. Ю. визначає державне регулюван
ня як комплекс заходів організаційноекономічного ха
рактеру у сфері суспільних відносин, які мають на меті
вдосконалити правила поведінки господарюючих су
б'єктів та не допустити появу негативних явищ у країні
[4].
Шишкин С. М. у своєму дослідженні також відмічає,
що державне регулювання економіки це сукупність за
кріплених у законодавстві заходів економічного право
вого, організаційного впливу на економіку, в тому числі
шляхи державної підтримки та захисту суб'єктів підприє
мницької діяльності. Основи державного регулювання
економіки являють собою систему цілей, принципів,
методів та форм державного регулювання економіки.
Загальна мета державного регулювання — забезпечен
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ня раціонального господарювання, реалізація та захист
громадських інтересів таких, як оборона країни та за
хист прав і свобод людини, належне здійснення соціаль
ної функції держави [17]. Добровольська В. наголошує,
що саме громадські організації та державні структури
мають контролювати виконання суб'єктами господарю
вання законів та правил [5].
На думку О. Комякова, державне регулювання не
обхідно розглядати як сукупність організаційноеконо
мічних методів та інструментів, за допомогою яких ви
конуються функції забезпечення безперервної та ефек
тивної дії держави на підвищення функціонування еко
номіки [8].
Малиновський В.Я. вважає, що "державне регулю
вання — це один із економічних методів державного
управління, який є системою заходів держави законо
давчого, виконавчого і контролюючого характеру.
Відповідні державні органи та громадські організації
здійснюють ці заходи з метою стабілізації та пристосу
вання існуючої соціальноекономічної системи до сучас
них умов" [9]. Рудий В.М. розглядає поняття "державне
регулювання" як одну з форм функції управління, як
контроль [13].
Бодров В. зауважує, що державне регулювання еко
номіки — сукупність заходів, інструментів, методів і
механізмів координації економічних взаємовідносин у
суспільстві, суб'єктом якої є держава з властивими їм
можливостями впливу на перебіг господарських про
цесів [6].
З точки зору Тихомирова Ю. А., державне регулю
вання служить для забезпечення державою загальних
правил поведінки суб'єктів суспільних відносин і корек
тування їх залежно від обставин [16]. Стосовно охоро
ни здоров'я в Україні, то автор вважає, що державного
регулювання доречно розуміти діяльність держави з
метою збереження та підвищення існуючого рівня здо
ров'я населення, запобігання негативним суспільним
явищам та хворобам.
Смирнова Е.М. в своєму дослідженні розглядає дер
жавне регулювання галузі охорони здоров'я як систе
му методів, за допомогою яких держава забезпечує
ефективне функціонування всієї економічної системи та
підтримку процесів і явищ які відбуваються в економіч
ному житті країни [15].
Основними характеристиками державного регулю
вання в галузі охорони здоров'я Іжаєва З. Н. вважає:
системний характер галузі, як об'єкта регулювання, що
пов'язано з наявністю структури, єдністю зв'язків між
елементами та відособленості від зовнішнього середо
вища; пріоритетну роль держави, як основного суб'єк
та регулювання; формування державногромадського
управління охороною здоров'я; регулювання через за
ходи організаційноадміністративного та економічно
правового характеру [7].
На думку Гладун З.С., державне регулювання сфе
ри охорони здоров'я передбачає встановлення правил
та порядок здійснення медичної діяльності, відповідаль
ності за дотримання цих правил, включає вплив держа
ви на діяльність органів і закладів охорони здоров'я.
Державне регулювання здійснюється, в основному, че
рез прийняття відповідних законодавчих актів, тому він
розглядає його як державноправове регулювання. Крім
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правових, активно використовуються й інші засоби ре
гулювання — організаційні, фінансові, кадрові [2].
Мєзєнцева Н.Б. поділяє державне регулювання охо
рони здоров'я на: "державне регулювання медичної
діяльності", яке розглядає як вплив з боку держави,
спрямований на забезпечення права на охорону здоро
в'я населення України, що полягає у створенні норма
тивноправової бази, формуванні, ефективному вико
ристанні ресурсів та "державне регулювання суспільних
відносин у галузі охорони здоров'я" — вплив з боку
держави, що спрямований на забезпечення медичної
діяльності з метою реалізації державної політики
України в сфері охорони здоров'я [10]
Плєсовський П.А. у своєму дослідженні вказує, що
основними напрямами державного регулювання мають
бути: створення громадських медичних послуг, висока
якість медичних послуг, розвинена система ліцензуван
ня медичної діяльності, проведення антимонопольної
політики, тому що захист принципів вільної конкуренції
в процесі створення медичних послуг можуть бути ви
конані тільки державою, підтримка малого підприємниц
тва в охороні здоров'я, підтримка науки та високих тех
нологій, тому що поява великих винаходів є істотним
чинником інновацій в охорону здоров'я [11].
Проаналізувавши наведені визначення ми бачимо,
що переважна більшість науковців сходяться на думці,
що державне регулювання сфери охорони здоров'я є
системою заходів держави економічного, організацій
ного, законодавчого, виконавчого та контролюючого
характеру, які передбачають встановлення правил
здійснення медичної діяльності, та спрямовані на конт
роль за діяльністю суб'єктів господарювання. За допо
могою цих заходів виконуються, перш за все, функції
забезпечення безперервної дії держави для підвищен
ня ефективного функціонування економіки.
Та слід зазначити, що запропоновані трактування
досліджуваного поняття державне регулювання сфери
охорони здоров'я не повною мірою відображають ве
лике значення соціальної функції держави. Соціальна
функція держави виявляється в обов'язках влади підтри
мувати рівність у правах для всього суспільства в ціло
му і для кожного окремого індивідуума, а також сприя
ти економічному і суспільному прогресу всіх громадян.
У соціально орієнтованій економіці держава відіграє
домінуючу роль у формуванні системи регулювання
якості життя і є головним суб'єктом його здійснення. В
основних визначеннях не розкрито соціальне призна
чення держави в регулюванні охорони здоров'я, а саме
покращення, відновлення і збереження здоров'я люди
ни. В умовах ринкової економіки тільки держава може
надати соціальну Спрямованість всім економічним пе
ретворенням які відбуваються в медичній галузі. Тому
при здійсненні державного регулювання сфери охоро
ни здоров'я слід активно впроваджувати соціальні ме
тоди та інструменти.
Тут варто погодитися з думкою вченого Полікарпо
ва П.Б., який розглядає систему охорони здоров'я як
одну з підсистем соціальної політики суспільства яка
знаходиться у тісному взаємозв'язку з багатьма інши
ми підсистемами та інститутами соціуму. Вона являє
собою відносно самостійну цілісну багаторівневу струк
туровану сукупність взаємопов'язаних елементів, що
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знаходяться у відносинах координації, ієрархії, субор
динації, має свої внутрішні і зовнішні функції, спрямо
вані на розробку і реалізацію заходів щодо зниження
захворюваності, інвалідності, смертності населення. У
процесуальному контексті це передбачає цілеспрямо
ваний, планомірний, безперервний суб'єктнооб'єктний
вплив загальних і спеціалізованих інститутів влади на
установи сфери охорони здоров'я заради забезпечен
ня громадян гарантованим правом на отримання без
коштовної, якісної професійної медичної допомоги [12].
Таким чином, охорону здоров'я слід вважати не
від'ємною сферою, яка впливає на рівень і якість жит
тя, відіграє важливу роль в економічному розвитку дер
жави, забезпечує виробництво і якість трудових ре
сурсів, створює базу для соціальноекономічного зро
стання.
Отже, скориставшись підходом Тихомирова Ю.А.,
Смирнової Е.М., Шишкина С.Н. до розуміння дефініції
"державне регулювання" та Радиша Я.Ф. та Мєзєнце
вої Н.Б. до тлумачення словосполуки "держане регулю
вання медичної діяльності", викладемо власний підхід
до визначення терміну "державне регулювання сфери
охорони здоров'я", який, на відміну від раніше відомих,
враховує важливість здійснення соціальних заходів дер
жави поряд з економічними, адміністративними та пра
вовими при здійсненні регулювання медичної галузі в
умовах ринкових перетворень.
На нашу думку, державне регулювання галузі охо
рони здоров'я доцільно розглядати, як послідовну та
скеровану дію держави, що направлена на забезпечен
ня надання якісної, доступної медичної допомоги гро
мадянам України, яка передбачає створення належних
економічних, адміністративних, правових, а також со
ціальних інструментів.
Держава повинна контролювати, щоб економічні
перетворення в галузі охорони здоров'я мали соціаль
ну спрямованість. Механізм державного регулювання
сфери охорони здоров'я повинен містити вбудовані со
ціальні методи та інструменти, а саме: державні соціальні
програми та гарантії, соціальне страхування, надання
інформації в вигляді проведення семінарів та консуль
тацій, залучення громадян до участі в управлінні галуз
зю, взаємні зобов'язання між виробниками та спожи
вачами медичних послуг, соціальна адаптація та реабі
літація, соціальний розвиток.
Таким чином, аналіз літературних джерел вітчизня
них та зарубіжних авторів свідчить про те, що сутність
державного регулювання охорони здоров'я пов'язана
з необхідністю втручання держави в регулювання ме
дичної галузі в ринкових умовах, для того, щоб усунути
недоліки ринкових відносин в охороні здоров'я. Дер
жавне регулювання сфери охорони здоров'я в Україні
повинне забезпечувати її розвиток за рахунок ефектив
ного використання наявних ресурсів для досягнення
задоволення потреб суспільства у медичній допомозі.
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IFRS IMPLEMENTATION IN UKRAINE AS A FACTOR INCREASING THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF REGIONS
Мета статі полягає в дослідженні динаміки процесу імплементації Міжнародних стандартів фінан
сової звітності суб'єктами економіки в Україні та окремо за кожним її регіоном, проведенні аналізу
зв'язку рівня впровадження МСФЗ з рівнем економічного розвитку та інвестиційної привабливості
регіонів. Проаналізовано кількість та динаміку підприємств, що використовують МСФЗ у 2012—2014
роках; здійснено групування регіонів за рівнем впровадження МСФЗ, питомою вагою валового регіо
нального продукту та отриманих іноземних прямих інвестицій; проведено порівняльний аналіз виз
наних угрупувань за 2012—2013 роки з метою визначення взаємозалежності цих показників. Зазна
чено, що за часів прийняття рішення Україною щодо вимагання та дозволу добровільного застосу
вання Міжнародних стандартів фінансової звітності, процес їх впровадження зазнав широкого роз
повсюдження та привалювання над національними стандартами серед великих та середніх
підприємств, що обумовлено оточуючим економічним середовищем та намаганням отримання еко
номічних вигід від цього процесу. Досліджено, що регіони України, які мають вищу питому вагу
підприємств, що застосовують МСФЗ, виступають більш економічно розвиненими та інвестиційно
привабливими, що підтверджує існування прямої залежності між цими показниками.
The aim of the article is to investigate the dynamics of the process of International Financial Reporting
Standards implementation by economic subjects in Ukraine and separately in each region, to carry out the
analysis of IFRS implementation level and the level of economic development and investment attractiveness
of the regions. The quantity and dynamics of enterprises that used IFRS in 2012—2013 was analyzed; regions
were classified based on the level of IFRS implementation, specific weight of the regional gross product
and direst foreign investments received; comparative analysis of the recognized groups for 2012—2013
was performed with the purpose of determining the mutual interdependence of these characteristics. It is
marked that as of the times of taking decision by Ukraine concerning the request and approval for using
IFRS, the process of its implementation obtained wide circulation and priority over national standards among
large and medium enterprises, which was conditioned by surrounding economic environment and the desire
to obtain profit from this process. It is established that the regions of Ukraine that have higher specific
weight of enterprises using IFRS are more developed from the economic point of view and more attractive
for investments, which supports the existence of direct dependency between these characteristic.

Ключові слова: МСФЗ, впровадження МСФЗ, фінансова звітність, валовий регіональний продукт, прямі
іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість.
Key words: IFRS, IFRS adoption, financial reporting, gross regional product, direct foreign investments,
investment attractiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

ну співставність облікової інформації, підвищення рівня
та точності аналітичних прогнозів тощо, що в подаль
Збільшення рівня економічної глобалізації та інтег шому дозволить усунути економічні та торгівельні ба
рації ринків капіталу обумовили об'єктивну необхідність р'єри, активізувати інвестиційні потоки та відкрити ви
гармонізації облікових стандартів та фінансової звіт ходи до світових ринків капіталу.
ності країн світу та, як наслідок, розробку та впровад
ження єдиного інтернаціонального набору облікових АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
стандартів, якими й постають Міжнародні стандарти ОСТАННІХ РОКІВ
За часів глобального розповсюдження Міжнарод
фінансової звітності та бухгалтерського обліку.
Розробники та прихильники міжнародних стан них стандартів фінансової звітності питання реалізації
дартів зазначать, що рішення країн щодо впроваджен цього процесу в світі, його теоретичні засади та прак
ня МСФЗ матиме ряд позитивних наслідків; серед яких тичні наслідки були розглянуті в працях широкого кола
можна відзначити транспарентність та інтернаціональ зарубіжних науковців.
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Так, A. Алон та П. Д. Двеер об'єктом дослідження
було обрано влив транснаціональних та внутрішніх фак
торів на рішення щодо впровадження МСФЗ на ран
ньому етапі з позицій інституціональної теорії та теорії
ресурсної залежності [1].
Крізь призму економічної теорії мереж до дослід
ження передумов визначеного процесу на національно
му рівні підходили K. Романна та E. Слеттен [2].
У свою чергу, дослідження Д. Прохазки більш зо
середжені на впливі рішення країн щодо обов'язкового
застосування МСФЗ лістинговими компаніями в країнах
Європейського Союзу на розвиток ринків капіталу [3].
Плеяду вітчизняних вчених, публікації яких присвя
чено дослідженню процесу впровадження та імплемен
тації МСФЗ в Україні, складають С.Ф. Голов, Н.В. Кос
тюченко, В.П. Пантелеєв, Л.Г. Ловінська, О.О. Канцуров,
Р.В. Кузіна, Н.О. Лоханова, С.Я. Зубилевич та багато
інших, які розглядають окремі аспекти застосування
норм МСФЗ щодо різних об'єктів бухгалтерського об
ліку.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Однак при незаперечній значущості наукових здо
бутків, важливості їх впливу на процес реформування
вітчизняної системи бухгалтерського в напрямах кон
вергенції П(С)БО України та саме впровадження МСФЗ,
поза увагою дослідників залишилися питання визначен
ня обсягу їх імплементації суб'єктами економіки в ціло
му за країною та окремо за кожним регіоном. Таке ста
новище насамперед було обумовлено відсутністю оз
наки у фінансовій звітності, за допомогою якої можна
було ідентифікувати складена фінансова звітність відпо
відно до вимог П(С)БО України або Міжнародних стан
дартів фінансової звітності. Але введення в дію НП(С)БО
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", яким було
задекларовані зміни форм фінансової звітності та до
дано до преамбули "Балансу (Звіту про фінансовий
стан)" ознаки "складено за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку або міжнародними стандарта
ми" дозволило нівелювати визначене інформаційне об
меження та проаналізувати кількість та динаміку
суб'єктів економіки, які зобов'язані або самостійно виз
начили доцільність використання МСФЗ для складання
фінансової звітності за регіонами України [4].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження процесу імплементації Міжнародних
стандартів фінансової звітності за регіонами України
обумовлює постановку таких завдань:
— проаналізувати кількість та динаміку суб'єктів
економіки України, що використовують Міжнародні
стандарти фінансової звітності у 2012—2014 роках;
— дослідити структуру суб'єктів економіки Украї
ни за регіонами, які застосовують МСФЗ, та її зміни за
визначений період;
— провести порівняльний аналіз групування
суб'єктів економіки, які застосовують МСФЗ з згрупу
ваннями, до основи яких покладено валовий регіональ
ний продукт та обсяг прямих іноземних інвестицій, за
регіонами України за 2012—2013 роки з метою визна
чення взаємозалежності цих показників.
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Історично склалося, що поштовхом для глобально
го впровадження МСФЗ постало рішення Європейсько
го Союзу відповідно до Постанови №1606/2002
(Regulation (EC) the Europarliament and of Council of 19/
07/2002) щодо обов'язкового застосування МСФЗ для
складання фінансової звітності лістинговими компанія
ми починаючі з 1 січня 2005 року [5].
Саме цю подію К. Романна та Є. Слеттен, спираю
чись на економічну теорію мереж, визначають початком
створення, так би мовити, "мережи МСФЗ". Як наслідок,
враховуючі влив визначених та досліджених авторами
факторів, які визначають економічні та політичні виго
ди від впровадження МСФЗ, як "продукту з мережеви
ми ефектами", можна пояснити прийняття рішення Ук
раїною щодо впровадження МСФЗ, що було відбито у
затвердженні Кабінетом Міністрів України Розпоряд
женням №911р від 24 жовтня 2007 року "Про схвален
ня стратегії застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності в Україні" та Законі України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
№ 99614 від 16.07.1999 р., згідно з яким починаючі з
1 січня 2012 "публічні акціонерні товариства, банки,
страховики, а також підприємства, які провадять гос
подарську діяльність за видами, перелік яких визна
чається Кабінетом Міністрів України складають фінан
сову звітність та консолідовану фінансову звітність за
міжнародними стандартами" [6; 7].
З метою дослідження практичної реалізації зазна
чених норм Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" нами було проаналізо
вано загальну кількість суб'єктів економіки, які зобо
в'язані або самостійно визначили доцільність імплемен
тації МСФЗ. У якості інформаційної бази дослідження
було використано дані, що були отримані за Запитом
до Державної служби статистики України "Щодо кіль
кості суб'єктів господарювання юридичних за організа
ційноправовими формами за 2012—2014 рр. в Україні,
які надають фінансову звітність складену відповідно до
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності або
П(с)БО України до органів державної статистики" №10/
15068 від 07.10.2015 р. (табл. 1) [8].
За даними, наведеними в табл. 1, можна зробити
висновок, що за достатньо короткий проміжок часу, а
саме 2012—2014 рр., процес впровадження МСФЗ
суб'єктами економіки (юридичними особами) зазнав ши
рокого розповсюдження. Так, кількість та питома вага
великих та середніх підприємств, які використовують
МСФЗ для складання фінансової звітності, значно пе
ревищує частку підприємств, які використовують П(с)БО
України, а саме: 23581 шт., або 6,98% у порівняні з 1768
шт., або 0,52% у 2012 році; 21259 шт., або 5,89% та
3392 шт., або 0,94% у 2013 році; та 17955 шт., або
5,65% й 3435 шт., або 1,08% у 2014 році відповідно.
Однак, слід відзначити, що відбувається поступове
зменшення даного показника, але більш повільними
темпами ніж у попередні періоди. Так, у 2013 році в по
рівнянні з 2012 роком зменшення складало 1,09%, у
2014 році в порівнянні з 2013 роком 0,24%, а в цілому
за досліджуваний період зменшення складає 1,33%.
Однак, не зайвим буде зазначити, що зменшення
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Таблиця 1. Склад та структура суб'єктів економіки, які подають фінансову звітність органам
Державної служби статистики України, складену відповідно до вимог П(с)БО та МСФЗ
за 2012—2014 рр.
№

Розмір суб’єкта
економіки

Форми фінансової
звітності

фінансова звітність
складена відповідно до
МСФЗ
Великі та середні
1
підприємства
фінансова звітність
складена відповідно до
П(С)БО України
Форма 1-М
Суб’єкти малого
2
підприємництва
Форма 1-МС
Усього

2012
2013
2014
кількість, питома кількість, питома кількість, питома
шт.
вага, %
шт.
вага, %
шт.
вага, %
23581

6,98

21259

5,89

17955

5,65

1768

0,52

3392

0,94

3435

1,08

306966
5339
337654

90,92
1,58
100

327062
9156
360869

90,63
2,54
100

284769
11831
317990

89,55
3,72
100

Джерело: розроблено автором за даними [8].

відбулося за всіма категоріями, що дозволяє нам зро
бити висновок, що зазначене скорочення передусім по
в'язано із політичним переворотом та, як наслідок еко
номічною кризою, які мали місце у лютому 2014 року,
здійсненням бойових дій на східній території та тимча
совою окупацією Автономної Республіки Крим.

При цьому не можна не звернути уваги на зростання
кількості та частки великих та середніх підприємств, які
віддали перевагу вітчизняним П(с)БО. Так, у 2013 році в
порівнянні з 2012 роком збільшення склало 0,42%, у 2014
році в порівнянні з 2013 роком 0,13%, а в цілому за дос
ліджуваний період збільшення складає 0,55%.
Викладені вище структурні зміни у частках
Таблиця 2. Групування адміністративно
суб'єктів господарювання, які з часом віддають пе
територіальних одиниць України за питомою
ревагу вітчизняним П(с)БО над МСФЗ, за словами Д.
вагою суб'єктів господарювання, які
Прохазки, можна пояснити, спираючись на теорему
застосовують МСФЗ у 2012—2014 рр.
виявлених переваг (revealed preferences theorem) П.
Самуельсона, тобто привалюванням очікуваних вигід
Питома вага підприємств, які
(переваг) над витратами від впровадження МСФЗ [3,
застосовують МСФЗ, в загальному
Адміністративно№ з/п
c. 102]. Тобто, передбачається, що підприємствами
підсумку, %
територіальна одиниця
були неотримані за різних обставин очікувані вигоди
2012
2013
2014
1 група (10 - 20%)
від імплементації МСФЗ, або недооцінені витрати,
1
м. Київ
18,37
18,02
20,00
пов'язані з цим процесом. Адже, як зазначає автор,
2 група (8 - 10%)
розповсюдження вигід від гармонізації облікових си
1
Дніпропетровська обл.
8,79
8,68
9,23
стем не може бути гарантованим [3, c. 104].
3 група (4 - 8%)
1
Харківська обл.
7,27
7,04
7,75
Впродовж першого питання дослідження надалі
2
Донецька обл.
6,35
6,65
4,57
нами буде проаналізовано структуру суб'єктів еко
3
Одеська обл.
5,04
4,88
5,27
номіки, які імплементували МСФЗ, за їх терито
4
Львівська обл.
4,73
4,60
5,14
ріальним поділом, тобто областями та містами
5
Київська обл.
4,40
Х
Х
(м. Севастополь та м. Київ) та її зміни за визначений
6
Кіровоградська обл.
Х
4,59
5,31
4 група (2 - 4%)
період. Слід відзначити, що дані за Атомною Рес
1
АР Крим
3,88
3,92
Х
публікою Крим та м. Севастополь, як тимчасово оку
2
Луганська обл.
3,30
3,40
Х
пованої території, наведені тільки за 2012—2013 рр.,
3
Запорізька обл.
3,24
3,06
3,43
що обумовлено їх відсутністю.
4
Вінницька обл.
3,22
3,41
3,79
5
Полтавська обл.
2,96
3,05
3,50
Використовуючи метод групування, адміністра
6
Черкаська обл.
2,72
2,84
3,12
тивнотериторіальні одиниці були нами умовно згру
7
Чернігівська обл.
2,59
2,62
2,77
повані за кількісною ознакою (питома вага суб'єктів
8
Кіровоградська обл.
2,35
Х
Х
господарювання до загальної кількості підприємств,
9
Хмельницька обл.
2,26
2,23
2,48
які використовують МСФЗ) за п'ятьма групами. До
10
Житомирська обл.
2,24
2,29
2,57
11
Миколаївська обл.
2,16
2,24
2,47
першої групи віднесено територіальні одиниці зі зна
12
Київська обл.
Х
2,27
2,49
ченням питомої ваги від 10% до 20%, до другої гру
13
Тернопільська обл.
Х
2,25
2,41
пи від 8% до 10%, до третьої групи від 4% до 8%,
14
Волинська обл.
Х
Х
2,12
до четвертої групи від 2% до 4% та п'ятою в межах
5 група (0 - 2%)
1
Тернопільська обл.
1,98
Х
Х
від 0% до 2% (табл. 2).
2
Чернівецька обл.
1,87
1,71
1,71
За результатами даного групування представни
3
Волинська обл.
1,81
1,89
Х
ком
першої групи, як і подобає столиці, виступає м.
4
Херсонська обл.
1,67
1,66
1,72
Київ із значенням питомої ваги 18,37%, 18,02% та
5
Рівненська обл.
1,62
1,66
1,82
20% за 2012—2014 рр. відповідно.
6
Сумська обл.
1,58
1,60
1,82
7
Луганська обл.
Х
Х
1,68
Другу групу представляє Дніпропетровська обл.,
8
Івано-Франківська обл.
1,56
1,51
1,67
яку характеризує зменшення показника на 0,11% у
9
Закарпатська обл.
1,30
1,14
1,16
2013 році, але стрімке піднесення на 0,55% у 2014 р.
10
м. Севастополь
0,75
0,79
0,00
відносно 2013 р.
11
АР Крим
Х
Х
0,00
До більшменш стабільних груп можна віднести
Україна, %
100
100
100
третю групу, яка включає чотири області, які не
Джерело: розроблено автором за даними [8].
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змінювали своєї позиції за аналізований період. Це Хар
ківська, Донецька, Одеська та Львівська області. За
всіма переліченим об'єктами відображується поступо
ве зростання, окрім Донецької обл., яка зазнала ско
рочення у 2014 р. на 2,08% у порівняні з 2013 р., що
насамперед пов'язано зі здійсненням бойових дій на
східних територіях країни.
Звертає на увагу також факт, що у 2013 році з даної
групи було виключено Київську обл., яка зазнала ско
рочення досліджуваного показника на 2,13% у по
рівняні з 2012 р., та, відповідно критеріям поділу, по
трапила до четвертої групи, де й залишилася у 2014
році.
За даними 2013 р. до третьої групи потрапила Кіро
воградська обл., темп зростання якою у 2013 р. у порів
няні з 2012 р. склав 2,24% та 0,72% у 2014 р. у порівняні
з 2013 р.
Характеризуючи представників четвертої групи,
можна відзначити, що до складу її постійних елементів
входять 8 областей (Запорізька, Вінницька, Полтавсь
ка, Черкаська, Чернігівська, Хмельницька, Житомирсь
ка та Миколаївська) з притаманним усім темпом зрос
тання.
Однак за результатами 2014 р. з даної групи були
виключені АР Крим та Луганська обл. з подальшим їх
включенням до складу п'ятої групи. Така зміна позиції
відносно АР Крим, як відзначалося вище, обумовлена
відсутністю даних за 2014 р. По відношенню до Лугансь
кої обл. таку деградацію можна пояснити тільки нега
тивним впливом здійснення бойових дій на даній тери
торії.
Але присутні й позитивні зміни у цьому групуванні.
Так, у 2013—2014 рр. до даної групи була віднесена Тер
нопільська обл., а у 2014 р. такий же крок зробила й
Волинська обл.
До складу п'ятої групи станом на 2014 рік було вклю
чено 9 областей, АР Крим та м. Севастополь. До по
стійних елементів даної групи можна віднести Чернівець
ку, Херсонську, Рівненську, Сумську, ІваноФранківсь
ку та Закарпатську області. При цьому тенденція до
збільшення притаманна усім окрім:
— Закарпатської обл., в якій у 2013 р. відбулося
зменшення на 0,16% відносно 2012 р., однак у 2014
можна охарактеризувати збільшенням на 0,02% по
рівняно з 2013 р.;
— Чернівецької обл., в якій відбулося зменшення у
2013 р. на 0,16% відносно 2012 р., але в подальшому
показник можна охарактеризувати як стабільний.
Отже, підводячи підсумки даного етапу дослід
ження, можна заключити, що виходячи з методики
роз ра ху нк у, а с ам е: в изнач ення п итом ої в аги
суб'єктів господарювання за регіонами України до
загальної кількості юридичних осіб, які застосову
ють МСФЗ, до основного фактору, який вплинув на
розміщення адміністративнотериторіальних оди
ниць у відповідній групі виступає саме кількість
підприємств, які функціонують та звітують до регі
ональних органів статистики. Однак, цей фактор є
наслідком географічного розташування, пріоритетів
галузевого спрямування, культури та ін., що в по
дальшому обумовило економічний розвиток та інве
стиційну привабливість регіонів.
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Враховуючи вищевикладене, на наступному етапі
нашого дослідження ми спробуємо проаналізувати
яким чином співвідносяться кількість підприємств,
які використовують МСФЗ за регіонами зі станом їх
економічного розвитку та інвестиційною привабли
вістю.
З цією метою у якості показника економічного
розвитку регіону нами було обрано валовий регіональ
ний продукт (ВРП) за 2012—2013 рр. Необхідно зазна
чити, що обмеженням щодо визначення періоду дослі
дження відносно 2012 року виступає початок періоду
впровадження МСФЗ згідно Закону України, стосовно
2013 року — відсутність оброблених даних державної
статистики за 2014 рік [9, с. 38].
За логікою дослідження адміністративнотерито
ріальні одиниці України також були нами умовно згру
повані за кількісною ознакою (питома вага ВРП до за
гального підсумку) у п'ять груп, а саме: 1 група — 10—20%
(м. Київ, Донецька обл.); 2 група — 8—10% (Дніпро
петровська обл.); 3 група — 4—8% (Харківська обл.,
Одеська обл., Львівська обл., Київська обл.); 4 група —
2—4% (АР Крим, Луганська обл., Запорізька обл.,
Вінницька обл., Полтавська обл., Черкаська обл., Івано
Франківська обл., Чернігівська обл., Кіровоградська
обл., Хмельницька обл., Житомирська обл., Миколаї
вська обл.); 5 група — 0—2% (Тернопільська обл., Чер
нівецька обл., Волинська обл., Херсонська обл.,
Рівненська обл., Сумська обл., Закарпатська обл. та м.
Севастополь).
Слід відзначити, що у даному групуванні за ана
лізований період часу, відсутня міжгрупова ротація.
Однак, мають місце структурні зміни в межах груп, се
ред яких можна визначити такі тенденції:
— збільшення показника у 2013 році в порівняні з
2012 роком: на 1,6% в м. Київ; на 0,2% у Кірово
градській та Одеській областях; на 0,1% у Херсонській,
Сумській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській обла
стях;
— зменшення показника у 2013 році в порівняні з
2012 роком: на 0,9% у Донецькій обл.; на 0,4% у Лу
ганській обл.; на 0,3% у Київській обл. на 0,2% у За
порізькій обл.; на 0,1% у Рівненській, Закарпатській,
Полтавській, Хмельницькій, Львівській, Дніпропет
ровській областях та АР Крим;
— стабільність у Тернопільській, Чернівецькій, Во
линській, ІваноФранківській, м. Севастополь, Чер
нігівській, Житомирській та Харківській областях.
Отже, можна зазначити, що темп росту аналізова
ного показника має місце в регіонах, більшості з яких
було притаманне зростання рівня імплементації МСФЗ,
а саме: Кіровоградська, Сумська, Вінницька, Черкась
ка та Миколаївська обл. Однак, можна відзначити й про
тилежні зміни темпів зазначених показників в м. Київ,
Одеській та Херсонській областях. Однак, слід відзна
чити, що за результатами 2014 року за даними регіона
ми відбулося значне зростання питомої ваги підпри
ємств, що застосовують МСФЗ.
Відносно регіонів, які зазнали скорочення питомої
ваги ВРП, можна заключити, що найбільшого зменшен
ня зазнали області, які розташовані в середині, або по
ряд з зоною конфлікту, що неминуче вплинуло на розмір
їх ВРП.
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Таблиця 3. Порівняльний аналіз згрупувань адміністративно
територіальних одиниць України за питомою вагою до
загального підсумку підприємств, які застосовують МСФЗ;
ВРП та іноземних прямих інвестицій за 2012—2013 рр.

співпадіння, %

іноземних прямих
інвестицій

ВРП

підприємств, які
застосовують МСФЗ

збіг, %

іноземних прямих
інвестицій

ВРП

підприємств, які
застосовують МСФЗ

то 76,88%; у 2014 році 45,9 млрд
дол. США та 35,6 млрд дол. США
відповідно, або 77,56% [10, с. 12].
Тобто можна зробити висновок,
що зазначена вище структура країн
2012
2013
інвесторів, підтверджує гіпотезу K.
група за питомою
Романна та Є. Слеттен, щодо прий
група за питомою вагою
вагою до
до загального підсумку
загального
няття країною рішення впроваджу
підсумку
вати МСФЗ, якщо її партнери вико
ристовують МСФЗ, або країна гео
№
Адміністративнографічно розташовано в регіоні де
з/п
територіальна одиниця
міжнародні стандарти знайшли гло
бального розповсюдження [2]. Та
визначає об'єктивну необхідність
імплементації МСФЗ підприємства
ми України задля підвищення транс
парентності та інтернаціонального
1
м. Київ
1
1
1
100
1
1
1
100
співставлення облікової інформації
2
Дніпропетровська обл.
2
2
2
100
2
2
2
100
на вимогу зовнішніх користувачів, а
3
Харківська обл.
3
3
3
100
3
3
3
100
саме: інвесторів.
4
Донецька обл.
3
1
3
66,67 3
2
3
66,67
За результатами даного групу
5
Одеська обл.
3
3
3
100
3
3
3
100
вання також було визначено п'ять
6
груп регіонів з відповідними межа
Львівська обл.
3
3
3
100
3
3
3
100
ми значень питомою ваги прямих
7
Київська обл.
3
3
3
100
4
3
3
66,67
іноземних інвестицій до загально
8
АР Крим
4
4
3
66,67 4
4
Х
100
го їх підсумку: 1 група — 20—100%
9
Луганська обл.
4
4
4
100
4
4
4
100
(м. Київ); 2 група — 10—20%
10
Запорізька обл.
4
4
4
100
4
4
4
100
(Дніпропетровська обл.); 3 група —
11
2—10% (Донецька обл., Київська
Полтавська обл.
4
4
4
100
4
4
4
100
12
обл., Харківська обл., Львівська
Черкаська обл.
4
4
4
100
4
4
4
100
обл., Одеська обл.); 4 група — 1—
13
Вінницька обл.
4
4
5
66,67 4
4
5
66,67
2% (Запорізька обл., Полтавська
14
Миколаївська обл.
4
4
5
66,67 4
4
5
66,67
обл., ІваноФранківська обл., Чер
15
Чернігівська обл.
4
5
5
66,67 4
5
5
66,67
каська обл., Луганська обл.); 5 гру
16
Кіровоградська обл.
4
5
5
66,67 3
5
5
66,67
па — 0—1% (Закарпатська обл.,
17
Сумська обл., Волинська обл., Жи
Хмельницька обл.
4
5
5
66,67 4
5
5
66,67
томирська обл., Рівненська обл.,
18
Житомирська обл.
4
5
5
66,67 4
5
5
66,67
Вінницька обл., Херсонська обл.,
19
Івано-Франківська обл.
5
4
4
66,67 5
4
4
66,67
Миколаївська обл., Хмельницька
20
Тернопільська обл.
5
5
5
100
4
5
5
66,67
обл., м. Севастополь, Кіровоградсь
21
Волинська обл.
5
5
5
100
5
5
5
100
ка обл., Чернігівська обл., Терноп
22
Чернівецька обл.
5
5
5
100
5
5
5
100
ільська обл., Чернівецька обл.).
23
Аналогічно групуванню за пито
Херсонська обл.
5
5
5
100
5
5
5
100
мою
вагою ВРП, у даному групу
24
Рівненська обл.
5
5
5
100
5
5
5
100
ванні
відсутнє міжгрупове пере
25
Сумська обл.
5
5
5
100
5
5
5
100
міщення об'єктів. Але також мають
26
Закарпатська обл.
5
5
5
100
5
5
5
100
місце структурні зміни в межах груп.
27
м. Севастополь
5
5
5
100
5
5
Х
100
Однак ці зміни за 17 об'єктами
відбуваються в межах до 0,1%,
Джерело: розроблено автором за даними [8; 9; 10].
тому, ми вважаємо їх не суттєвими
Такий самий метод дослідження було нами викори та такими, що не потребують опису.
стано щодо обсягу прямих іноземних інвестицій в регі
У свою чергу, до більшменш суттєвих змін у бік
они України. Тобто було здійснено групування регіонів збільшення зазнали м. Київ (0,96%), Дніпропетровська
України за питомою вагою до загального підсумку от (0,64%), Донецька (0,55%), ІваноФранківська (0,27%)
риманих іноземних прямих інвестицій за період, зістав та Полтавська (0,16%) області. Зменшення зазнала
ний з групуванням за ознакою ВРП, з 2012—2013 рр. При тільки Харківська обл. (0,19%).
Вважаємо за доцільно розглянемо більш деталь
цьому слід звернути увагу на структуру країн, які
здійснюють прямі іноземні інвестиції в регіони України. но кожний з цих об'єктів. Так, за м. Київ за 2012—2013
Так, у 2012 році з 53,7 млрд дол. США прямих інозем рр., у ході нашого дослідження, було зазначено зрос
них інвестицій на країни Європейського союзу припа тання показників питомої ваги ВРП та іноземних пря
дає 42,6 млрд дол. США, тобто 79,33%; у 2013 році 57,1 мих інвестицій. Однак відбулося зменшення рівня впро
млрд дол США та 43,9 млрд дол. США відповідно, тоб вадження МСФЗ у 2013 р. в порівнянні з 2012 р. на
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0,35%; але у 2014 р. в порівняні з 2013 р. відбулося
зростання даного показника на 1,98%. Тобто можна
зробити висновок про загальну динаміку до зростан
ня за 2012—2014 рр., а зазначене зменшення рівня
впровадження МСФЗ пов'язано з характерною для
всієї країни тенденцію щодо зростання кількості
суб'єктів господарювання, які віддали перевагу П(С)БО
України відносно МСФЗ, як це було зазначено у пер
шому питанні дослідження.
Аналогічну динаміку визначених показників за ана
лізований період також демонструє Дніпропетровська
та ІваноФранківська області, що дозволяє нам зроби
ти такий самий умовивід.
Дещо інша картина за Донецькою та Полтавсь
кою областями, які характеризуються зростанням
показників рівня впровадження МСФЗ та прямих іно
земних інвестицій, однак відбувається незначне ско
рочення питомої ваги ВРП. На нашу думку, скоро
чення ВРП за Донецькою обл. можна пов'язати з
відзначеним вище негативним впливом зовнішнього
середовища в даному регіоні. В свою чергу, пояс
нення змін за Полтавською обл. потребує більш
грунтовного дослідження та наявності додаткової
статистичної інформації щодо динаміки питомої ваги
ВРП за 2014 рік.
Наводячи характеристику Харківської обл. за ви
значними показниками, слід зазначити, що за аналізо
ваний період відбулося скорочення всіх показників, що
надає нам підстави стверджувати про наявність зв'язку
між ними.
Впродовж вищевикладеного, наступним етапом
нашого дослідження постає проведення порівняль
ного аналізу групування суб'єктів економіки, які за
стосовують МСФЗ з згрупуваннями, до основи яких
покладено ВРП та обсяг прямих іноземних інвес
тицій, за регіонами України за 2012—2013 роки з
метою визначення взаємозалежності цих показників
(табл. 3).
За результатами проведеного порівняльного аналі
зу, який наведено в таблиці 3, наочним становиться поділ
регіонів України на дві групи:
— перша, яку можна охарактеризувати повним
(100%) збігом групової приналежності відносно рівня
впровадження МСФЗ, ВРП та обсягом прямих інозем
них інвестицій. Дана група у 2012 році налічує 18 адмін
істративнотериторіальних одиниць, що складає
66,67% від загальної кількості; у 2013 році 17 одиниць,
або 62,96% відповідно. При цьому, збіг відзначено за
всіма рівнями згрупувань.
— друга, для якою притаманне часткове не збіган
ня, а саме: дві з трьох групових ознак однакові, тобто
збіг складає 66,67%. За показниками 2012 року до да
ною групи потрапили 9 регіонів, що складає 33,33%; у
2013 році — 10 регіонів, або 37,04% відповідно. Однак
звертає на увагу той факт, що неспівпадіння більш ха
рактерно для групи регіонів, які займають у рейтингу
передостанні та останні місця за різними згрупування
ми.
Так, у Вінницькій та Миколаївській областях відзна
чено вище розташування у рейтингу за рівнем впровад
ження МСФЗ та ВРП, ніж за іноземними прямими інвес
тиціями. Дещо інше розташування позицій, а саме вища
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позиція за рівнем впровадження МСФЗ ніж рівні ВРП
та іноземних прямих інвестицій, стало характерним для
цілої групи регіонів (Чернігівська, Кіровоградська,
Хмельницька, Житомирська області). На нашу думку,
таке розташування позиції перш за все, пов'язано з пріо
ритетами галузевою спрямування регіонів, а також з
тим, що вигоди від впровадження МСФЗ не настають
одночасно.
Для АР Крим та ІваноФранківської обл. за аналі
зований період характерні більш вищі позиції в рейтин
гу за рівнем ВРП та іноземних прямих інвестицій, ніж за
рівнем впровадження МСФЗ. Ми передбачаємо, що це
передусім пов'язано з відносно малою кількістю вели
ких та середніх підприємств, що обумовлено географі
чним розташуванням, а саме: наявністю рекреаційних
ресурсів, які обумовили розвиток туризму в даних рег
іонах, для якого більш характерною рисою є привалю
вання суб'єктів малого підприємництва.
Однак, незбігання зазнало місця також й у верх
ньому ешелоні, а саме: в Донецькій області, якій при
таманні відносно вищий рівень ВРП ніж рівні впро
вадження МСФЗ та обсяги іноземних прямих інвес
тицій, що пов'язано з наявністю на його території
великої кількості різноманітних природних ресурсів,
а саме: родовищ кам'яного вугілля, кам'яної солі,
флюсових вапняків і доломіту, вогнетривких і тугоп
лавких глин.
Тобто можна зробити висновок, що результати по
рівняльного аналізу групової приналежності регіонів
України за 2012—2013 рр., підтверджують факт існу
вання прямої залежності між рівнем застосування МСФЗ
суб'єктами економіки, його економічним розвитком та
обсягом отриманих прямих іноземних інвестицій, леви
на доля яких належить країнам Європейського Союзу.
Таким чином, процес впровадження МСФЗ в Україні
постає об'єктивною необхідністю відповідно до тен
денцій його розвитку в умовах глобалізації та євроін
теграції. Адже його розповсюдження дозволить отри
мати ряд "мережевих ефектів" серед яких можна ви
ділити подолання економічних та торгівельні бар'єри,
активізацію інвестиційних потоків та відкриття виходів
на міжнародні ринки капіталу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
У статті було проаналізовано кількість та динаміку
суб'єктів економіки України, що використовують Міжна
родні стандарти фінансової звітності у 2012—2014 ро
ках; здійснено групування регіонів за рівнем впрова
дження МСФЗ, питомою вагою валового регіонально
го продукту та отриманих іноземних прямих інвестицій;
проведено порівняльний аналіз визнаних угрупувань за
2012—2013 роки з метою визначення взаємозалежності
цих показників.
За результатами дослідження можна зробити такі
висновки:
1. За часів прийняття рішення Україною щодо ви
магання та дозволу добровільного застосування Міжна
родних стандартів фінансової звітності відповідно до
норм Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність", процес впровадження МСФЗ за
знав широкого розповсюдження та привалювання над
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національними стандартами серед великих та середніх
підприємств, що обумовлено оточуючим економічним
середовищем та намаганням отримання економічних
вигід від цього процесу.
2. Регіони України, які мають вищу питому вагу
суб'єктів економіки, що застосовують МСФЗ, у 66,67%
та 62,96% за результатами 2012—2013 рр. відповідно,
також мають вищу питому вагу за ВРП та отриманими
іноземними інвестиціями, що підтверджує існування
прямої залежності між рівнем застосування МСФЗ су
б'єктами економіки, його економічним розвитком та
інвестиційною привабливістю регіонів.
Відповідно до отриманих у статті результатів, до
перспектив подальших розробок слід віднести не
обхідність дослідження детермінант за кожним регіо
ном України, які саме впливають на рівень їх економіч
ного розвитку та пріоритети галузевого спрямування,
що в подальшому здійснює вплив на їх інвестиційну при
вабливість з боку іноземних інвесторів та обумовлює
необхідність застосування МСФЗ.
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PLACE OF INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINE IN INTERNATIONAL ECONOMIC
RANKINGS
У статті розглянуто місце інноваційного потенціалу України в міжнародних економічних рей
тингах та на основі статистичних даних складено таблиці, графіки та зроблено висновки. До
слідження показали, якщо країна не в змозі здійснити структурні перетворення відповідно до
нововведень, то це може призвести до гальмування розвитку економіки, а інноваційна діяльність
є одним з показників, що впливає на досягнення високого економічного рівня країни та визна
чає її положення на світовому ринку. Статистичні дані показують, що Україна в міжнародних
рейтингах займає позиції аутсайдера та має статус "інноватор, що формується". Для зростан
ня економіки України, а також її просування на кращі позиції в міжнародних рейтингах необхід
но провести цілеспрямовану інноваційну політику.
In article the place of innovative potential of Ukraine in internationaleconomic rankings and based
on statistics compiled tables, graphs and conclusions. Studies have shown that if a country is unable
to carry out structural reforms according to innovations, it can lead to the economy slow down and
innovative activity is an indicator that affects reachinga high economic level of the country and
determines its position in the world market. After analyzing the statistics, we can estimate that Ukraine
is an outsider in the international rankingsand isdescribed as "Innovator that is forming." Improving
of Ukraine's economy and its promotion to better positions in international rankings can be achieved
only onthe condition of purposeful innovation policy reforms.
Ключові слова: інноваційний потенціал, індекс глобальної конкурентоспроможності, глобальний індекс
інновацій, інноваційна діяльність, міжнародний рейтинг.
Key words: innovation capacity index of global competitiveness, global innovation index, innovation activites,
international rating.

ВСТУП
Характерною особливістю сучасного розвитку на
ціональних країн світу є перехід на інноваційну складо
ву. У більшості робіт зазначається, що для досягнення
високого рівня конкурентоспроможності країни на
міжнародному ринку можливо завдяки ефективному
функціонуванню національного інноваційного потенціа
лу. Наразі Україна знаходиться на етапі формування
власної політики інноваційного розвитку та має статус
"інноватор, що формується", тому необхідно врахову
вати нові вимоги і виклики сучасності для досягнення
кращого статусу. На жаль, наша країна у міжнародних
рейтингах займає низькі позиції, що свідчить про низь
кий рівень розвитку інноваційного середовища. Тому
Україною задекларований курс на інвестиційноіннова
ційний розвиток національної економіки, але, на жаль,
існує ціла низка організаційних, фінансових та право
вих перешкод, які гальмують інноваційні процеси.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізом країн в міжнародних рейтингах займаєть
ся багато організацій, робочі групи яких за певними
індексами визначають положення країн. Журнали, які
опубліковують рейтинги Bloomberg, World economic,
міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's
Financial Services LLC, та форум World Economic Forum.
Серед науковців, що займалися питання та оцінкою по
зицій України у різноманітних міжнародних рейтин
гах — Л. Лігоненко, А. Арсененко, А. Тищенко, В. Но
вицький, О. Білорус та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У наш час розроблено багато міжнародних рей
тингів та оцінок рівня розвитку країн світу, повноважні
організації та органи проводять глобальні досліджен
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Рис. 1. Зведений індекс інновацій країн ЄС, України та можливих конкурентів
Джерело: [1].

ня. Вони вивчають найбільш цікаві сфери життєдіяль
ності суспільства в різних країнах світу, а отримані ре
зультати використовують для порівняння соціальноеко
номічних, політичних, культурних позицій країн світу
серед досліджуваних. Якщо поглянути на нашу держа
ву в координатах міжнародних рейтингів, то можна по
бачити певною мірою таку картину, що Україна на сьо
годні займає скромну позицію в міжнародних економі
чних рейтингах, що може бути наслідком низького рівня
розвитку інноваційного середовища.
Одним із найважливіших інструментів рейтингуван
ня інноваційного розвитку країн Європи є інноваційне
табло, що представляє систему показників інноваційної
діяльності та на основі якого розраховується зведений
індекс інновацій для кожної європейської країни. На ос
нові отриманих результатів визначається статус країни
за зведеним показником: інноваційний лідер (від 0,650
до 1,000); активний інноватор (0,500—0,649); помірний
інноватор (0,250—0,499); інноватор, що формується
(від 0 до 0,249), та складається відповідний рейтинг (рис.
1). На жаль, на сьогодні Україна не включена до списку
країн, що оцінюються за допомогою Табло на регу
лярній основі.
На основі даних рисунка 1, можна стверджувати, що
Україна зі значенням зведеного індексу інновацій 0,206
має статус "інноватор, що формується", випереджаю
чи Болгарію з індексом — 0,175, та поступається Ру
мунії з незначним відривом. Нажаль показник України
є вдвічі меншим за середнє значення зведеного індексу
інновацій по країнах ЄС (0,544). Це пов'язано з серйоз
ними проблемами з використанням людського потен
ціалу, якістю дослідницьких інфраструктур, слабкою
інтегрованістю в міжнародну науковотехнічну та інно
ваційну кооперацію.
Для більш адекватної оцінки умов інноваційного
розвитку економіки України розглянемо місце України
в рейтингу Глобального індексу інновацій. Адже "Гло
бальний індекс інновацій визнано цінним інструментом
для полегшення державноприватного діалогу, в якому
політики, лідери бізнесу та інші зацікавлені сторони на
постійній основі можуть оцінювати стан і прогрес у впро
вадженні інновацій [2]".

Глобальний інноваційний індекс 2015 охоплює 141
країну, на які припадає 95,1% світового населення та
98,6% світового ВВП [3]. Тому проведемо оцінку поло
ження України в рейтингу глобального індексу інновацій
на основі даних Global Innovation Index (CII) у таблиці 1
[3]. CII — оцінює рівень розвитку інновацій в 141 краї
ні — інноваційний потенціал держав, їх витрати на інно
вації і результат прийнятих зусиль. Індекс враховує умо
ви для відкриття та розвитку нового бізнесу, податкову
політику в країні, якість університетської освіти, доступ
ність макрофінансування та венчурного капіталу.
Незважаючи на той факт, що за останні шість років
рейтинг України за глобальним індексом інновацій
покращився на 15 пунктів (Україна у 2015 році посідає
64е місце у порівнянні з 79им у 2008 році). Взагалі інно
ваційність економіки України є доволі нестабільною та
дещо суперечливою. Усього до рейтингу увійшли 141
країна з усього світу, лідерами в світі є Швейцарія, Ве
ликобританія, Швеція, Нідерланди та США. Росія — на
47му місці, Білорусь — на 52му. Україна в таблиці рей
тингу розташувалася між Сербією та Сейшелами, які
займають відповідно 63те і 65те місця. А Китай, Ма
лайзія, В'єтнам, Індія, Йорданія, Кенія входять в групу
Таблиця 1. Україна в рейтингу глобального
індексу інновацій 2015 рік
Місце в
рейтингу/всього
країн
1/141
2/141
3/141
4/141
5/141
…

Швейцарія
Велика Британія
Швеція
Нідерланди
США
…

47/141
…
52/141
…
63/141
64/141
65/141

Росія
…
Білорусь
…
Сербія
Україна
Сейшели

Країна

Джерело: Позиція України в рейтингу країн світу за глобаль
ним індексом інновацій 2015 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://www.globalinnovationindex.org
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Таблиця 2. Динаміка змін позицій України
в рейтингу за індексом глобальної
конкурентоспроможності
2012–2013
(з 144 країн)
73

2013–2014
(з 148 країн)
84

2014–2015
(з 144 країн)
76

2015–2016
(з 140 країн)
79

Джерело: Позиція України в рейтингу країн світу за індек
сом глобальної конкурентоспроможності 2015 — 2016 [Елект
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://edclub.com.ua/
analityka/pozyciyaukrayinyvreytyngukrayinsvituzaindeksom
globalnoyikonkurentospromozhnosti0

країн, які є в лідерами серед країн з аналогічними еко
номічними показниками.
За результатами даних 2015 — 2016 року (серед 144
країн) Україна має декілька конкурентних переваг за
інноваціями: 29 місце у рейтингу за наявністю науковців
та інженерів, порівняно з 2014 — 2015 роком (серед 140
країн) за цим показником Україна розташувалася на 48
позиції; 43 — за якістю науководослідних закладів, що
у 2014 — 2015 році на 24 позиції краще; та 52 — за
кількістю патентів на винаходи, у 2014/2015 роках —
82 позиція в рейтингу. Оскільки інновації є потенціалом
для зростання економіки, то для цього необхідно
збільшити державні закупівлі високотехнологічної про
дукції (наразі Україна знаходиться на 98му місці) та
вдосконалити співпрацю університетів і бізнесу у науці
та інноваціях (74е місце) [4].
Рейтинг інноваційних країн світу також проводить
міжнародне агентство Bloomberg. За версією Bloomberg
Україна посіла 41 місце. Перше місце очолила Південна
Корея, за нею — Німеччина, Швеція, Японія і Швейца
рія. США зайняли восьму позицію у рейтингу, Росія —
12, Китай — 21. Замикає список Топ50 Казахстан [5].
Ще однією з рейтингсистем, що дозволяє визначи
ти рівень економічної безпеки та рівень інтегрованості
України у світову спільноту, є Індекс глобальної конку
рентоспроможності. Тому для оцінки положення Украї
ни на світовому ринку розглянемо її позиції в рейтингу
за даним індексом (табл. 2) [4].
Внаслідок економічної та політичної ситуації в Ук
раїні за 2013—2016 рік вона втратила 5 позицій в рей
тингу, що з точки зору даних негараздів є не значним
спадом.
Згідно з даними дослідження, в 2015 — 2016 році
(серед 140 країн) Україна найбільше спустилась з по
зицій за показниками, які характеризують розвиток
інфраструктури (69 місце), макроекономічне середови
ще (134 місце) та розвиток фінансового ринку країни
(121 місце). Причому, за деякими позиціями країна "очо
лює" списки з кінця, зокрема, за міцністю банків 140 міс
це зі 140 країн світу; за регулюванням фондових бірж —
135, за інфляційними змінами 134. Найбільш проблем
ними факторами для ведення бізнесу є: корупцію
(107 позиція), ускладнений доступ до фінансів (123
позиція), інфляцію (134 позиція), політичну не
стабільність, високі податкові ставки, складність подат
кового законодавства, недостатню здатність до інно
вацій, невідповідну якість інфраструктури, злочинність.

Одна з основних причин низького показника — недо
статній рівень розвитку інноваційної сфери, зокрема
впровадження нововведень, відсутність належної
кількості інститутів, а також не цілком сприятливе макро
економічне середовище. Але, якщо подивитися на ди
наміку України в рейтингах за останні роки, країна три
мається більшменш тих самих позицій. Беручи до ува
ги теперішню військову, інформаційну, економічну та
політичну агресію проти України, є показником величез
ного потенціалу. Отже, для зростання економіки краї
ни, а також її просування на кращі позиції в міжнарод
них рейтингах можливо досягти лише за умов проведен
ня цілеспрямованої інноваційної політики, проведення
реформ у сферах інфраструктури, інформаційнокому
нікаційних технологій, оподаткування і митної політи
ки.
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MODELING OF MANAGEMENT OF FUNDS FOR DEVELOPMENT INNOVATION OF ENTERPRISE
У статті обгрунтовано методику визначення динаміки грошового потоку шляхом оцінюванням його
в дискретні моменти часу та імітаційну модель, яка забезпечує оперативне ймовірне прогнозування
грошових потоків для стратегічного і тактичного планування і управління інноваційним розвитком.
In the article method of determining the dynamics of cash flow through its evaluation in discrete time
points and simulation model that provides operational forecasting probable cash flow for strategic and
tactical planning and management innovation are substantiated.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сьогоднішньому світі необхідно шукати нові тен
денції та закономірності, загрози та переваги від зрос
таючої взаємозалежності між усіма учасниками світо
вого інноваційного середовища. З цією метою необхідні
дослідження, які дадуть змогу "визначати різницю між
новою парадигмою управління інноваціями і просто роз
ширеними активними міжнародними стосунками, що
інтенсифікуються". Надто часто докази на користь дру
гого явища використовуються для обгрунтування пер
шого. За декількома достойними винятками, завзяті
захисники інновацій нездатні пояснити цю різницю, чи
установити, яке свідчення буде вирішальним у визна
ченні стратегічних змін в бік глобальної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Значну увагу дослідженню питань управління інве
стиційноінноваційною діяльністю підприємств приділя
ли багато науковців, зокрема, Г. Бірман, С. Валдайцев,
І. Волков, М. Грачова, С. Смоляк, Т. Хачатуров, Я. Хонко.
Однак, незважаючи на наявність значної кількості
наукових праць, присвячених питанням стратегічного
розвитку, слід зазначити про недостатнє висвітлення
питань розробки моделей і методів стратегічного інно
ваційного розвитку підприємств секторів і галузі еко
номіки, що зумовлює актуальність та необхідність да
ного дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основні засади інноваційного розвитку за допомо
гою системи економічних інструментів у відповідності з
цілями управління показує, що це сукупність конкурен
тних якостей — організація виробництва, дизайн про
дукту, спрямованість маркетингу, канали збуту і надан

ня послуг. У результаті якого споживач отримає новий
продукт з більш привабливим співвідношення між спо
живчою цінністю і ринковою ціною [1].
Впровадження стратегії інноваційного розвитку
підприємств може бути реалізовано лише шляхом ви
конанням окремих взаємопов'язаних заходів протягом
визначеного періоду, що пов'язано із часовою затрим
кою виконання операційних дій. Отже, виникає завдан
ня розподілу стратегії на ланцюг заходів з визначеними
показниками і термінами їх досягнення та відповідно
методами регулювання і моніторингу кожного кроку.
Для цього необхідно розробити модель управління інно
ваційним розвитком підприємств. Дослідження методів
аналізу в процесі моделювання прийняття інвестиційно
го рішення в умовах мінливого економічного середови
ща, яке характерно для сучасної ситуації на інвестицій
ному ринку України показує, що інноваційний процес
розглядається з різних позицій та з різним ступенем де
талізації [2].
Поперше, як паралельнопослідовне здійснення
науководослідної, науковотехнічної, виробничої
діяльності та маркетингу.
Подруге, як етапи життєвого циклу нововведення і
інновації від виникнення ідеї до її розроблення та по
ширення.
Потретє, як процес інвестування і фінансування
розроблення та поширення нового виду продукту чи по
слуги.
В економічних інноваціях фіксується не тільки про
цес впровадження, але й широкомасштабне рентабель
не використання нововведення [3]. На практиці відомі
методи впровадження інновацій визначають їх межі че
рез право — і дієздатність, єдність управління, бізнес
простір, спільні цілі, норми і вартість, а також структу
ри [4]. Проте практика здебільшого ставить задачу уза
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гальнення стандартних моделей для класу процесів уп
равління інноваціями з врахуванням випадкових явищ у
цілеспрямованих виробничих системах.
Переважна більшість відомих робіт, присвячена
моделям окремих часткових ситуацій щодо інновацій
ного розвитку [5; 6]. У відомих моделях, імовірне зна
чення грошових потоків щодо діяльності інноваційних
суб'єктів господарювання з врахуванням умов ринку
знаходить неповне відображення. Отже, методиці і мо
делям визначення грошових потоків інноваційного роз
витку з врахуванням динаміки приділяється мало уваги.
Для побудови моделі використаємо необхідну умо
ву успішного функціонування підприємства на ринку в
отриманні постійного грошового потоку від доходу про
тягом тривалого часу. Поряд із вищезазначеним реалі
зація стратегії інноваційного розвитку, в основному за
лежить від забезпечення інвестиційними коштами, тому
важливою складовою успішного впровадження є аналіз
та оцінка руху грошових потоків в процесі інноваційно
го розвитку.
При цьому зростання прибутку виступає не як мета,
а як важлива умова і результат здійснення інноваційної
діяльності — формування грошового протоку для
фінансування створення нових продуктів, технологій і
засобів, що впливають на розвиток.
Ефективне управління інноваційним розвитком по
требує прогнозування фінансового стану для підтрим
ки ліквідності і запланованої рентабельності. Такий стан
організації можливо досягти і підтримувати в сучасних
швидко перемінних умовах України шляхом визначен
ня динаміки грошових потоків і прогнозування його
зміни внаслідок впливу чинників зовнішнього ринково
го і внутрішнього середовища.
Для прогнозування динаміки грошових потоків щодо
управління інноваційним розвитком необхідно розгляну
ти витрати підприємства, що споживає ресурси перероб
ляючи їх у кінцевий продукт. Результат діяльності реалі
зується на ринку. Взаємодія цих елементів системи —
підприємство є діловий процес, який відбувається про
тягом певного часу, і залежить від початкових інвестицій,
тривалості виробничого циклу, і часу необхідного для
реалізації результату діяльності на ринку.
При перетворенні даної цільової настанови в опе
раційну діяльність її кількісний вимір є трудомістким і
складним процесом.
Найбільш складним моментом у процесі моделюван
ня є кількісне відображення факторів впливу і розра
хунку даних для випадків здійснення інвестицій з вра
хуванням в моделі ринкових показників. Отже, у про
цесі створення моделі здійснення інвестиційного про
цесу треба обгрунтувати вимоги до забезпечення повно
ти даних. При їхньому одержанні необхідна прогнозна
інформація, тому доцільним є застосування методів
складання прогнозів.
У відомих методах прогнозування щодо прийняття
інвестиційного рішення використовують дані майбутніх
надходжень і платежів, що відносяться до визначених пе
ріодів і термінів та розрахункові процентні ставки для кон
кретних періодів. Для досягнення мети прогнозування в
даній роботі завдання полягає в тому, щоб маючи малий
відрізок функціональної залежності досліджуваного про
цесу продовжити його за межі цього відрізка, опираючись
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на деякі апріорні дані про висхідні процеси виробничої
системи, тому обираємо метод що базується на рекурент
них співвідношення, який уможливлює функцію прогнозу
продовжити за межі інтервалу спостереження.
Звичайно моделі обмежено відображають дійсність
не тільки через дефіцит даних і недосконалості теорій,
але насамперед через велику розмаїтість явищ і зв'язків
у реальному житті. Багато дослідників бачать у цьому
істотний недолік і привід для критики. Крім того, є під
стави припускати, що структура багатьох економічних мо
делей неадекватна поставленим задачам інновацій. Виз
начити взаємозв'язок між складними інноваційними при
чиннонаслідковими перемінами є актуальним завданням,
розв'язання якого пропонується наступним чином.
Для моделювання операційної діяльності, щодо інно
ваційної трансформаціі з перебігом часу, виробничий
процес природніше розглядати не неперервним, а диск
ретним (тим більше, що на практиці впровадження інно
ваційних заходів складається з послідовних стадій або
етапів). При цьому розвиток підприємства — зростає за
рахунок нового обладнання і нових технологій, та зрос
тають постійні витрати, але зменшуються змінні витрати.
Фіксація і відображення показників розвитку діяльності
підприємства відбувається, як правило, стрибками від
однієї дати (місяця, кварталу або року) до другої. Стриб
коподібно також здійснюється фінансування інновацій
ного розвитку і окремими частинами надходять платежі
від реалізованої продукції. Такі значення параметрів про
цесу в певні проміжки часу називають дискретними.
Пропонується імітаційна модель в якій формаліза
цію економічних процесів здійснюють у вигляді різни
цевих рівнянь, які описують динаміку процесів віднос
но до різних (дискретних) моментів часу.
При цьому побудова моделі повинна відповідати
наступним концептуальним положенням.
Поперше, принципу однозначності тобто наявності
єдиної цільової функції (прибутку). Якщо задано ряд
завдань, то їх потрібно об'єднати в цільовий показник
шляхом певної комбінації цільових показників окремих
завдань.
Подруге, необхідно встановити розбиття стратегі
чного плану впровадження інноваційного процесу на су
купність взаємопов'язаних дискретних дій. Така схема
тична експозиція інноваційного процесу у вигляді диск
ретної сходинкової діаграми спростить та унаочнить по
дальший аналіз впливу інвестицій на інноваційний роз
виток виробництва.
Потретє, мати обгрунтувану схему фінансування
інвестицій щодо інноваційного розвитку. Для гармоній
ного інноваційного розвитку фінансування доцільно
здійснювати рівномірними частками по кожному етапу,
що надає ряд наступних переваг:
— спростити розроблення стратегічного та опера
тивного планів інноваційного розвитку;
— здійснювати розрахунок потреби в інвестиційних
коштах на інноваційний розвиток;
— зменшити конфлікти, які виникають через суп
ротив інноваційним змінам
Для аналітичної оцінки потреби в інвестиційних кош
тах на інноваційний розвиток виробництва у стаціонар
ному випадку зручно скористатися властивостями ариф
метичної прогресії. Якщо прийняти, що перший член
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Рис. 1. Імітаційна модель реалізації для визначення грошових потоків
у дискретні моменти часу

арифметичної прогресії (a) дорівнює початковій сумі
інвестиції, а різницю прогресії d, рівною інвестованим
коштам на кожному етапі (nі), то загальна сума інвес
тицій може бути розрахована як сума Sn перших n членів
арифметичної прогресії:
Sn = (a + an ) n/2,
де: an = a+(n1)d — nий член арифметичної про
гресії в інноваційному процесі з n етапів. На останньо
му етапі повністю оновлюють основні засоби, техноло
гію і створюється нова продукція.
Для побудови моделі використаємо необхідну умову
успішного функціонування підприємства на ринку в отри
манні постійного грошового потоку від доходу протягом
тривалого часу. Поряд із вищезазначеним реалізація стра
тегії інноваційного розвитку, в основному залежить від
забезпечення інвестиційними коштами, тому важливою
складовою успішного впровадження є аналіз та оцінка
руху грошових потоків у процесі інноваційного розвитку.
При цьому зростання прибутку виступає не як мета,
а як важлива умова і результат здійснення інноваційної
діяльності — формування грошового протоку для фі
нансування створення нових продуктів, технологій і за
собів, що впливають на розвиток.
Для прогнозування динаміки грошових потоків щодо
управління інноваційним розвитком необхідно розгляну
ти витрати підприємства, що споживає ресурси перероб
ляючи їх у кінцевий продукт. Результат діяльності реалі
зується на ринку. Взаємодія цих елементів системи —
підприємство є діловий процес, який відбувається про
тягом певного часу, і залежить від початкових інвестицій,
тривалості виробничого циклу, і часу необхідного для
реалізації результату діяльності на ринку [6].
При перетворенні даної цільової настанови в опе
раційну діяльність її кількісний вимір є трудомістким і
складним процесом. Найбільш складним моментом у
процесі моделювання є кількісне відображення фак
торів впливу і розрахунку даних для випадків здійснен
ня інвестицій з врахуванням в моделі ринкових показ
ників. Отже, у процесі створення моделі здійснення інве

стиційного процесу треба обгрунтувати вимоги до за
безпечення повноти даних. При їхньому одержанні не
обхідна прогнозна інформація, тому доцільним є за
стосування методів складання прогнозів.
У відомих методах прогнозування щодо прийняття
інвестиційного рішення використовують дані майбутніх
надходжень і платежів, що відносяться до визначених
періодів і термінів та розрахункові процентні ставки для
конкретних періодів.
Для досягнення мети прогнозування в даній роботі
завдання полягає в тому, щоб маючи малий відрізок фун
кціональної залежності досліджуваного процесу продов
жити його за межі цього відрізка, опираючись на деякі
апріорні дані про висхідні процеси виробничої системи,
тому обираємо метод що базується на рекурентних
співвідношення, який уможливлює функцію прогнозу
продовжити за межі інтервалу спостереження.
Для побудови моделі виробничо — ринкової систе
ми будемо враховувати три рівні її функціонування, що
виражаються через грошовий потік інвестицій, товар
номатеріальних запасів і виробництва, та доходів від
реалізації продукції. Для прогнозування значення гро
шового потоку в дискретні моменти часу з врахуванням
зовнішніх надходжень через зворотній зв'язок вибирає
мо структурну схему моделі інноваційного розвитку , в
якій вхідні інвестиційні впливи і результат виробничого
процесу в дискретні моменти часу виражено сумою
коштів, який, як правило, відрізняється від очікуваного
випадковим чином, тому приймаємо що грошовий потік
є випадковий процес. Задачу визначення найімовірні
ших значень випадкового процесу в будь який момент
часу називають оцінюванням. Існує декілька методів
розв'язання цієї задачі.
У даній роботі задача оцінювання грошового пото
ку інноваційного розвитку вирішується шляхом знаход
ження авто регресивного рухомого середнього значен
ня грошового потоку в дискретні моменти часу.
При цьому випадковий процес — грошовий потік
моделюється як реакція на відому суму інвестування.
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Така модель поєднує комбінацію двох підсистем пря
мої і рекурсивної дії, що дає можливість враховувати
вплив — інвестицій і доходу на сукупний грошовий потік.
Пропонується імітаційна модель для визначення грошо
вих потоків у дискретні моменти часу, яку подано на
рисунку 1.
При цьому процес оцінюваннямоделюється як вихід
дискретної виробничої системи із зворотними зв'язка
ми через ринок.
У запропонованій моделі затримки 1,2 імітують три
валість інвестиційного процесу, а 4,5 затримки часу,
щодо реалізації продукції. Зв'язок між інвестованими
коштами на вході системи і результатом на виході виз
начається рішенням лінійного різницевого рівняння.
Лінійне різницеве рівняння Nro порядку з постійни
ми коефіцієнтами, пов'язує вхідні дискретні дані V[n] із
вихідним Y[n], наступним чином:
де: V(nt) — вхідна величина грошового потоку (інве
стиції);
p
Y ( nТ ) = ∑ a µ Y ( nТ − Т і ) +
µ =1
q
+ ∑ bµ V ( nТ − Т і ) + A m ( nТ ) − Bt ( nT )
µ =1
Am (nT) — амортизаційні відрахування;
Bt (nT) — податкові та інші відрахування;
Y(nt) — результат — сумарний грошовий потік;
a і , b і — коефіцієнти, що характеризують структуру
системи,
при цьому сума bі ≤1, а a і = − m ⇔ + m значення m
визначаються інтерпретацією показників реального про
цесу організації.
Управління інноваційним розвитком на основі такої
моделі можна досліджувати задаючи вхідний вплив V(nt)
і оцінюючи результуючий грошовий потік Y(nt).
Запропоновану модель узгоджено із стратегією
впровадження заходів поетапного (покрокового) інно
ваційного розвитку підприємства на засадах нових рі
шень для ефективного трансферу технологій та функцій
менеджменту інновацій, стосовно до умов України, яка
на відміну від існуючих враховує можливості діяльності
підприємства на ринку шляхом реалізації конвеєра дис
кретних дій щодо які орієнтовані на ринок з різним
цільовим сегментом споживачів [5].
Обгрунтовано методику визначення динаміки гро
шового потоку шляхом оцінюванням його в дискретні
моменти часу та імітаційну модель, яка забезпечує опе
ративне ймовірне прогнозування грошових потоків для
стратегічного і тактичного планування і управління інно
ваційним розвитком. Модель уможливлює імітувати
інноваційну діяльність підприємства як відкритої систе
ми, що взаємодіє із зовнішнім середовищем. Основна
перевага такої моделі в тому, що вона надає можливість
оцінити наслідки одноразового інвестиційного впливу
на технологічний процес в довгому періоді. Таким чи
ном, виробничий процес зі зміною рівня інноваційного
розвитку переходить з одного рівноважного стану до
іншого, але вже більш ефективного, що підтверджує
імітаційна модель зростання динаміки грошового пото
ку.
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ВИСНОВКИ
Як видно з моделі, в кінцевому підсумку рівень інно
ваційного розвитку виробництва визначається лише на
лаштованістю менеджменту підприємства, а також усіх
працюючих щодо зменшення витрат та зростання до
ходу з подальшим інвестуванням у розвиток. В повній
мірі розглянуто математичні особливості пропонованої
моделі. Напрям продовження досліджень може бути
спрямований на удосконалення моделі прогнозування
майбутнього стану інноваційного середовища на основі
нових підходів, які забезпечуються і реалізуються на
практиці автоматизованими системами опрацювання
даних.
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ECONOMIC5MATHEMATICAL MODELING AS A FACTOR TO INCREASE PROFITABILITY
IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
Інтенсифікація як форма розширеного відтворення, базуючись на застосуванні результатів
науковотехнічного розвитку, має практично необмежені можливості зростання виробництва і
підвищення його ефективності. В статті визначено, що основним напрямом підвищення ефек
тивності виробництва є застосування спеціалізованих сівозмін на основі впровадження інтен
сивної технології. Обгрунтована модель оптимізації посівів овочевих культур на прикладі ово
чівницького господарства, в якому досягнута найбільша концентрація і ефективність виробниц
тва овочів. Визначене оптимальне поєднання площ овочевих культур з урахуванням розширення
асортименту продукції та вимог сівозміни, а також обсягів реалізації продукції. В результаті
дослідження були отримані висновки, що оптимізація структури посівних площ, асортименту
та обсягів реалізації продукції сприяє підвищенню прибутковості овочівництва при наявних ви
робничих ресурсах. Зроблено висновки, що для аналізованого підприємства важливим є залу
чення додаткових кредитних коштів для інтенсифікації виробництва.
Intensification, being a form of extended reproduction and with the basis of using its results of
science and technical development, has practically unlimited possibilities of increase in production
and increase in its effectiveness. Article defines usage of specialised rotations based on
implementation of intencive technology as a main way of increase in effectiveness of the enterprise.
Model of optimization of vegetable crops on example of vegetables farm that reached highest
concentration and effectiveness in vegetable production was justified. The optimal combination of
areas under vegetables considering the extension of assortment ot production and volumes of
production selling was determined. In result of this research conclusions were made that optimisation
of structure of area under vegetables, assortment and selling volumes of production helps the
increase in vegetable growing profitability with available production resources. It was concluded
that for the analysed enterprise attraction of additional credit funds for production intensification is
important.
Ключові слова: інтенсифікація, прибутковість виробництва, оптимізаційна модель, посівні площі, об
сяги виробництва.
Key words: intensification, profitability of production, optimization model, acreage, production volumes.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

актуальна. Можливі перспективи її вирішення лежать в
основі підвищення ефективної родючості грунту, роз
На сьогоднішній день проблема інтенсифікації ви робки і впровадження інноваційних прийомів агротех
робництва сільськогосподарських культур найбільш ніки, раціонального використання грунтовокліматичних
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ресурсів. Це основні чинники, регулювання та оптимі
зація яких ведуть до найбільш повного використанню
генетичного потенціалу сортів і гібридів сільськогоспо
дарських культур і, відповідно, забезпечення найбільш
високої продуктивності оброблюваних земель.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Сутність інтенсифікації виробництва привертала
увагу багатьох дослідників. Дослідженням економічної
ефективності інтенсифікації сільськогосподарського ви
робництва займалися багато вчених, серед яких варто
виділити таких, як В.Я. Амбросов, В. Андрійчук, П.І. Гай
дуцький, М.Я. Дем'яненко, І.І. Лукінов, В. Мертенс, В. Ма
цибора, В.Я. МесельВеселяк, П.Т. Саблук, В. Уланчук,
О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин. Завдяки їх розробкам були
вдосконалені підходи до інтенсифікації як до іннова
ційного шляху розвитку аграрного сектору. Але деякі
питання висвітлені недостатньо, що і зумовлює акту
альність обраного напряму дослідження. На сьогодні
існує велика кількість праць як вітчизняних, так і іно
земних науковців, які в своїх дослідженнях розгляда
ють питання застосування інтенсивних технологій та ра
ціонального використання ресурсів. Але, незважаючи
на це, єдності думок щодо вирішення даного питання
немає.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування застосування еконо
мікоматематичного моделювання як фактору підви
щення прибутковості у сільськогосподарських підприє
мствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах різкого загострення проблеми задоволен
ня потреби в овочах інтенсифікація є найважливішим
фактором визначення ефективності виробництва висо
коякісних овочів. Інтенсифікація як форма розширено
го відтворення, базуючись на використанні результатів
науковотехнічного прогресу, має практично необме
жені можливості зростання виробництва і підвищення
його ефективності.
У 2014 р. показники інтенсивності та ефективності
сільськогосподарського виробництва продовжували
знижуватися, в овочевих господарствах дещо менше
вноситися добрив, старіє машиннотракторний парк,
відчувається нестача паливномастильних матеріалів,
спостерігається скорочення земельних площ, обме
женість трудових і матеріальних ресурсів. На наш по
гляд, зміна економічної ситуації в суспільстві не оз
начає зміну сутності інтенсифікації овочевого госпо
дарства. Товаровиробники ще більшою мірою заці
кавлені в збільшенні обсягу виробництва при відпо
відному скороченні витрат коштів і праці на одиницю
продукції. Додаткові витрати на одиницю площі мо
жуть бути виправдані тільки в тому випадку, якщо тем
пи зростання виходу продукції випереджають темпи
зростання витрат на 1 гектар, і особливо на одиницю
продукції. Тому, інтенсифікація виробництва, що при
пускає концентрацію ресурсів на вирішальних на
прямках, а також вдосконалення інвестиційної по
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літики, що забезпечує пропорційний розвиток галузі,
є основним економічним важелем виходу з кризи і
об'єктивною необхідністю.
В умовах ринкової економіки інтенсифікація овочі
вництва повинна здійснюватися не тільки за рахунок
кількісного нарощування ресурсів, але, перш за все, на
основі раціонального використання, з тим, щоб темпи
зростання результатів значно випереджали темпи зро
стання чинників інтенсифікації.
Саме у процесі виробництва проявляється органіч
ний зв'язок проблеми раціонального використання при
родних ресурсів з проблемою охорони навколишнього
середовища від забруднення. За цих умов необхідне
впровадження безвідходних технологій з рециркуля
цією природних ресурсів, тобто з регенеруванням їх ба
гаторазового використання. Йдеться про те, щоб в ідеалі
відходи однієї галузі виробництва слугували сировиною
для іншої галузі, що означатиме перехід до замкнутих
екологічних циклів [1].
Важливим напрямом підвищення ефективності
інтенсифікації є впровадження спеціалізованих
сівозмін на основі застосування інтенсивної технології,
а також включення в сівозміни багаторічних і одно
річних трав. Для підвищення врожайності овочевих
культур на 30—35% і доведення середньорічної про
дуктивності білокачанної капусти до 97 т/га, моркви
до 63 т/га, столового буряка до 69 т/га при хорошій
якості продукції і дотриманні екологічних норм необ
хідно включити в сівозміну одне поле однорічних трав
і два поля багаторічних трав (конюшина, люцерна).
Овочеві сівозміни без трав можуть вводитися, якщо
склад і структура посівів овочевих культур дозволяє
забезпечувати правильне чергування і необхідність
розриву між повторним вирощуванням однієї і тієї ж
культури.
Науково обгрунтована сівозміна визначається на
самперед правильним вибором найефективніших у біо
логічному й організаційногосподарському відношенні
попередників. Під час проектування сівозміни з овоче
вими культурами треба враховувати придатність грунту
для вирощування цих культур та їх забезпеченість во
дою, віддаленість від місць зберігання, перероблення,
реалізації, забезпеченість робочою силою, під'їзними
шляхами тощо [2].
В умовах ринкової економіки інтенсифікація овочі
вництва повинна здійснюватися, насамперед, на основі
раціонального використання, з тим щоб темпи зростан
ня результатів значно випереджали темпи зростання
чинників інтенсифікації.
Підвищення ефективності виробництва овочів
можливе, насамперед, за умови впровадження і
чіткого дотримання технологій вирощування при за
лученні необхідних фінансових і матеріальних ре
сурсів [3].
Було вирішено економікоматематичну задачу по
обгрунтуванню моделі оптимізації посівів овочевих
культур на прикладі овочівницького господарства
ТОВ "Агрозернопромресурс", в якому досягнута
найбільша концентрація і ефективність виробницт
ва овочів. Головне завдання — визначення опти
мального поєднання площ овочевих культур з ура
хуванням розширення асортименту продукції та ви
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Таблиця 1. Структура посівних площ,
за результатами рішення задачі з оптимізації структури посівних площ
ТОВ "Агрозернопромресурс"
Фактично у 2014 р.
Найменування культур
Капуста всяка
Буряк столовий
Морква столова
Цибуля на ріпку
Огірок
Разом площа основних культур
Гарбузи столові
Кабачки
Перець солодкий
Цибуля зелена
Перець гіркий
Капуста цвітна
Разом площа інших культур
Всього по господарству

площа,
га
45,0
–
6,5
11,5
12,0
75,0
–
–
–
–
–
–
–
75,0

%
60,0
–
8,7
15,3
16,0
100,0
–
–
–
–
–
–
–
100,0

мог сівозміни, а також обсягів реалізації продукції
з метою отримання максимального прибутку при тих
же економічних умовах. Потреба в робочій силі і
загальна сума матеріальногрошових витрат і при
бутку була визначена в процесі виконання завдан
ня.
Результативний показник в даному завданні — ос
новний фінансовий показник господарства — прибуток.
Виходячи з того, що він є визначальною метою госпо
дарської діяльності, з його зростанням примножується
власність підприємства і держави, а також він дає мож
ливість збільшити дохід, що йде в особисте споживан
ня. Цільова функція задачі — максимізувати прибуток.
Обмеженнями в моделях оптимізації структури посівних
площ виступали площі ріллі загальна та окремих куль
тур, витрати механізованої праці і ручної праці, вироб
ничих ресурсів.
Були розраховані два варіанти моделей оптимі
зації: перший з обмеженням загальної площі до су
часних розмірів — 385 га, з заданими сівозмінами і
два варіанти — без обмеження на сівозміни зі
Цибуля зелена
3%
Кабачки
10%
Перець
солодкий
2%

І варіант
площа,
%
га
27,6
36,8
–
–
6,2
8,3
22,6
30,1
1,2
1,6
57,6
76,9
4,0
5,3
7,8
10,4
1,6
2,2
2,0
2,6
1,9
2,6
–
–
17,4
23,1
75,0
100,0

За моделлю
ІІ варіант
площа,
%
га
26,0
26,0
12,5
12,5
11,1
11,1
19,1
19,1
–
–
68,7
68,7
4,6
4,6
11,6
11,6
0,7
0,7
–
–
3,4
3,4
11,0
11,0
31,3
31,3
100,0
100,0

ІІІ варіант
площа,
%
га
14,9
9,9
84,0
56,0
10,9
7,3
11,6
7,7
–
–
121,4
80,9
4,7
3,2
11,7
7,8
0,7
0,5
–
–
2,6
1,7
8,9
6,0
28,6
19,1
150,0
100,0

збільшенням загальної оброблюваної площі до 400
га і до 450 га.
Для розв'язання поставленої задачі використано
симплексний метод лінійного програмування, який впер
ше застосував американський вчений Джордж Данціг у
1949 році. Суть сиплексметоду полягає в переході від
одного опорного розв'язку до іншого з допомогою ме
тоду ЖорданаГаусса [4], при якому значення цільової
функції збільшується (якщо кожний опорний розв'язок
не є виродженим). За скінчену кількість кроків, які на
зиваються ітераціями, знаходиться оптимальний роз
в'язок задачі та максимальне (мінімальне) значення
цільової функції [5], або встановлюється, що задача
лінійного програмування не має розв'язку. Використан
ня цього методу дало можливість встановити оптималь
не поєднання посівних площ окремих овочевих культур
на досліджуваному підприємстві.
На прикладі ТОВ "Агрозернопромресурс" було об
грунтовано оптимальну структуру його посівних площ.
Фактичні і розраховані показники структури посівів гос
подарства наведені в таблиці 1.
Перець гіркий
3%
Капуста всяка
37%

Гарбузи столові
5%
Огірок
2%

Цибуля на ріпку
30%

Морква столова
8%

Рис. 1. Структура посівних площ ТОВ "Агрозернопромресурс" за моделлю
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Таблиця 2. Економічна ефективність
за оптимізації структури посівних площ ТОВ "Агрозернопромресурс",
2014 р.
Показники
Затрати праці, люд./год.
Посівна площа, га
Матеріально-грошові
витрати, тис. грн.
Виручка, тис. грн.
Прибуток, тис. грн.
Продуктивність праці,
грн./год.
Прибуток на 1 га посівної
площі, грн.
Рівень рентабельності, %

16,2
75,0

І варіант
за розрах.
у % до факту
16,0
98,6
75,0
100,0

За моделлю
ІІ варіант
ІІІ варіант
за розрах. у % до факту за розрах. у % до факту
16,2
100,0
16,2
100,0
100,0
133,3
150,0
200,0

2774,9

2025,1

73,0

2074,5

74,8

2265,2

82

3044,8
269,9
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3580
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9,73

16,1

165,3

17,26

177,4

16,31

167,7

Фактично у
2014 р.

Аналіз отриманого рішення свідчить про те, що по
оптимальному плану наявні земельні ресурси викорис
товуються повністю (рис. 1).
Однак асортимент овочевої продукції значно шир
ше, ніж фактично. В оптимальну структуру посівної
площі включені такі культури, як кабачки, перець солод
кий і гіркий, гарбузи столові. Збільшилася площа під
найбільш прибутковою для господарства культурою —
цибулею на ріпку.
Посівні площі менш прибуткових культур зменши
лися. Значно скоротилася площа огірка — на 11,8 га,
капусти пізньої — на 17,4 га.
При цьому найбільшу питому вагу в структурі то
варної продукції займає капуста пізня 36,8% і цибуля
на ріпку — 30,1%. Організовуючи своє виробництво
за пропонованою схемою ТОВ "Агрозернопромре
сурс" може збільшити обсяг отриманого прибутку з
269,9 тис. грн. до 325,5 тис. грн., тобто на 55,6 тис.
грн. (табл. 2).
Бачимо, що розмір виручки складе 2350,7 тис.
грн., що на 694,1 тис. грн. менше, ніж фактично у 2014
році, але за рахунок оптимізації витрат господарство
спроможне збільшити прибутковість виробництва
овочів на 65,3% за наявних матеріальнотрудових ре
сурсах.
Аналіз оптимального рішення показує, що ТОВ "Аг
розернопромресурс" має потенційні можливості для
подальшого підвищення прибутковості виробництва
овочів.

ВИСНОВКИ
Необхідність інтенсифікації сільського господар
ства обумовлена: обмеженістю земельної площі, при
датної для використання в сільськогосподарському ви
робництві; збільшенням попиту на сільгосппродукцію в
результаті зростання чисельності населення в світі; роз
витком ряду галузей промисловості.
Таким чином, оптимізація структури посівних
площ, асортименту та обсягів реалізації продукції
сприяє підвищенню прибутковості овочівництва при
наявних виробничих ресурсах. Але при наявних ма
теріальногрошових витратах суттєве зростання
прибутковості виробництва овочів навряд чи можли
во, навіть за збільшення посівної площі. Щоб зро
бити галузь овочівництва привабливішою, для ТОВ "Аг
розернопромресурс" є важливим залучення додат
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кових кредитних коштів для інтенсифікації вироб
ництва.
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НОВІ ВИДАННЯ

РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ "ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ:
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА" (АВТОР — ЮРИНЕЦЬ З.В.)
Основною ціллю кожної держави у сучасних нестабіль
них умовах є економічний і соціальний, інноваційний розви
ток, забезпечення високих стандартів життя, зміцнення еко
номічної безпеки та, як наслідок, підвищення конкуренто
спроможності національної економіки. Відтак, запровад
ження в Україні інноваційної моделі економічного зростан
ня перетворюється на об'єктивну закономірність, альтерна
тивою якій є занепад національної економіки, втрата еко
номічного, а, можливо, й національного суверенітету. Фор
мування інноваційних стратегій на усіх рівнях національної
економіки, інноваційний шлях реформування постає
підгрунтям і запорукою стабілізації ефективності та зрос
тання конкурентоспроможності національної економіки. По
серед заходів, що сприяють підвищенню конкурентоспро
можності національної економіки, особливе місце має на
лежати формуванню інноваційних стратегій, окресленню
пріоритетних напрямів, галузей, підприємств, спроможних
втілювати інноваційні процеси, зумовлюючи виробництво та
реалізацію конкурентоспроможної продукції. Вирішенню
цих питань, на підставі розробленої методології, присвяче
на монографія Юринець Зорини Володимирівни "Формуван
ня інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика".
Наукова цінність монографії полягає у подальшому роз
витку наукових шкіл, які займаються проблемами інновацій
них стратегій на різних рівнях національної економіки у ком
плексі. Дослідження низки теоретичних питань цих наукових
шкіл привело автора публікації до обгрунтування нової ме
тодології формування інноваційних стратегій, що дало змо
гу отримати важливі наукові результати, серед яких найбільш
цінне науковопрактичне значення мають такі, як: обгрунту
вання дефініцій "інноваційна стратегія", "система підвищен
ня конкурентоспроможності економіки"; розроблення моделі
прогнозування й оцінювання державної інноваційної політи
ки у напрямі створення державної інноваційної стратегії;
формування концептуальних положень ухвалення управлі
нських рішень щодо розроблення та вибору оптимальної
стратегії виготовлення інноваційної продукції на підприєм
ствах тощо. Варто відзначити доцільність включення до мо
нографії дослідження системи підвищення конкурентоспро
можності та її компонентів як теоретичної бази для форму
вання інноваційної економіки України, інноваційних стратегій
на макро, мезо та мікроекономічному рівнях.
Відповідно до структури зміст монографії сформований
із чотирьох логічно вибудованих і взаємопов'язаних розділів.
У першому розділі розкрито суть поняття інновації й інно
ваційного розвитку, теоретикометодологічні основи форму
вання інноваційних стратегій та виявлено їхній вплив на рівень
конкурентоспроможності економіки країни (c. 83—107), роз
глянуто систему підвищення конкурентоспроможності як
фундаментальну базу формування інноваційної економіки (c.
40—82). Також наведено методи й інструменти державного
регулювання інноваційного розвитку в системі підвищення
конкурентоспроможності економіки України (с. 108—133).
У монографії проаналізовано міжнародний досвід підви
щення конкурентоспроможності економіки країни та методи
регулювання інноваційної розвитку, запропоновано шляхи
його адаптації в Україні (с. 134—153). Проведено аналіз су
часного стану інноваційної діяльності й етапу розвитку кон
курентоспроможної економіки України, зокрема запропоно
вано методологію дослідження впливу чинників конкуренто

спроможності за інноваційною компонентою на економічний
розвиток країни за допомогою кореляційнорегресійного мо
делювання (с. 190—209).
У третьому розділі запропоновано модель здійснення
прогнозування й оцінювання державної інноваційної політики
з метою покращення бюджетної політики та формування
інноваційної стратегії національної економіки (с. 210—231).
Також подано рекомендації щодо підсилення державного
регулювання інноваційної діяльності, покращення розвитку
національної та регіональних інноваційних систем (с. 232—
264). Запропоновано структурнологічну модель інформац
ійноаналітичного середовища інноваційної діяльності, яка
сприятиме поліпшенню взаємодії усіх задіяних суб'єктів інно
ваційного процесу (с. 264—281).
Четвертий розділ присвячений розкриттю питань фор
мування інноваційної стратегії та стратегічного управління
інноваційним розвитком підприємств. Розкрито головні пи
тання, які стосуються структури та забезпечення стратегіч
ного управління інноваційною розвитком підприємств (с.
282—308). Запропоновано методологію формування та ви
бору інноваційної стратегії підприємства, яка грунтується на
комплексному дослідженні інтенсивності інноваційної діяль
ності, технічного капіталу підприємства, враховує аналіз та
оцінку інноваційного потенціалу, ризики інноваційної діяль
ності (с. 309—335). Подано елементи процесу ухвалення уп
равлінських рішень щодо розроблення та вибору оптималь
ної стратегії виготовлення інноваційної продукції на
підприємстві завдяки апарату економікоматематичного
моделювання (с. 336—354).
Монографія багата на творчі знахідки, які характеризу
ються достатнім рівнем наукової новизни, переконливою
аргументацією висновків, їх практичною цінністю. Аналіз ви
кладеного в монографії матеріалу свідчить про актуальність
обраної теми, високий теоретичний рівень і практичну цінність
наукового доробку. Загалом монографія представляє собою
грунтовне наукове дослідження, яке суттєво різниться від
чималої кількості знаних на сьогодні праць, які присвячені
питанням формування інноваційних стратегій розвитку на усіх
рівнях національної економіки. Оригінальність праці зумов
лена масштабом розглянутих питань, осягненням їхнього
змісту, комплексністю подання наукового дослідження.
Монографія є завершеним самостійним науковим дослі
дженням, виконаним на актуальну тему, має наукову і прак
тичну цінність. Практична цінність монографії полягає у тому,
що результати наукових досліджень і здобутків автора охоп
люють різні сфери національної економіки, можуть бути ко
рисними для керівників підприємств (організацій, установ)
різної галузевої приналежності, представників державних
органів виконавчої та законодавчої влади, фахівців, які на
науковому та практичному рівнях вирішують питання фор
мування інноваційних стратегій і вдосконалення інноваційно
го розвитку організацій, а також освітян, науковців і студентів
економічних спеціальностей.
Вважаю, що монографія Юринець Зорини Володимирі
вни "Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія,
практика" є вагомим внеском у розвиток економічної науки
України, заслуговує позитивної оцінки, відповідає сучасним
вимогам, які пред'являються до написання одноосібних мо
нографій і рекомендується до опублікування у відкритій пе
чаті.

Рецензент: Г. С. Шевченко, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Національного лісотех
нічного університету України.
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CONCEPT "ENVIRONMENT" IN THE SCIENTIFIC DISCOURSE
Актуалізована проблема застосування концепту "середовище" у науковому дискурсі. У цьо
му контексті акцентовано на недостатності традиційної методології для розгляду проблемати
ки сучасного державнополітичного процесу. Здійснено розгорнутий теоретикопорівняльний
аналіз тлумачення концепту "середовище" окремих галузях наукового знання. Виявлено та
обгрунтовано основні історичні передумови та методологічне підгрунтя формалізації поняття
"середовище" у сучасному науковому дискурсі. Систематизовано ряд чільних інтегральних
підходів розуміння концепту "середовище" у науковій думці. Виокремлено стрижневі характе
ристики поняття та сформульовані засадничі категорії подання концепту "середовище" у різних
сферах наукового знання: умови, оточення, час, місце.
Окреслено комплекс дослідницьких завдань щодо подальшого вивчення поняття "середо
вище" у системі державного управління, ролі та місця концепту у сучасному державнопо
літичному процесі.
Actualized the problem of the concept of "environment" in the modern scientific discourse. In this
context, it highlights the lack of modern and traditional methodology for reviewing the state of the
problems of the political process. Сarried out a detailed comparative analysis of the theoretical
interpretation of the concept of "environment" in some sectors of scientific knowledge. Identified
and justified basic historical background and the methodological basis of formalization of the concept
of "environment" in the modern scientific discourse. Obtained core characteristics of the concept
and formulated the basic category representation "environment" concept in various fields of scientific
knowledge: the conditions, environment, time, place. Contoured complex research tasks for further
studies in public administration concept of "environment", the role and place of the concept in the
modern state and the political process.
Ключові слова: середовище, науковий дискурс, державна політика, державне управління, категорія.
Key words: environment, scientific discourse, public policy, public administration, category.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глибинних суспільних трансформацій звич
ний методологічний арсенал пізнавальних засобів щодо
аналізу державної політики нерідко втрачає евристич
ний потенціал. Останнє зумовлене методологічним ва
куумом, із яким зіткнулись дослідження та оцінка дер
жавнополітичних процесів з позиції традиційної мето
дології. Обмеженість класичних методологічних
підходів полягає у аналізі предмету пошуку як закрито
го структурованого феномену, який володіє набором
сталих характеристик, що не пояснює значну частину
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проблематики державнополітичного процесу як дина
мічної, відкритої, інтерференційної системи. Безперер
вне уточнення предметного змісту державної політики,
потреба у постійній соціальній взаємодії у контексті її
підготовки, планування і реалізації зумовлює пошук та
залучення нових ресурсів, включення до процесу знач
ного кола нових суб'єктів різноманітної соціальної фун
кціональності. Це визначає державнополітичний про
цес як площину безперервного пошуку, практичної ап
робації "можливого, допустимого, прийнятного, резуль
тативного" [1, с. 26].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
На думку дослідників (В. Василькова), виокремлен
ня середовищної парадигми як самостійного підходу,
включення поняття середовища до контексту всіх нау
кових досліджень властиве постмодерністській доктрині
[2]. Історично зумовлений хвилею соціальних трансфор
мацій 60их років минулого століття постмодернізм став
вдалим втіленням світоглядної картинки, відчуття швид
ко мінливого світу, природною реакцією наукового
істеблішменту на зростаючу багаторівневість соціуму,
у якому відкидалась доцільність виокремлення певних
форм людської діяльності. Вітчизняна дослідниця Л. Дро
тянко, підсумовуючи ряд розвідок, досить вдало кон
цептуалізує постмодернізм як феномен визнання нео
днозначності, неодномірності, нелінійності, стохастич
ності, біфуркаційності, плюралізму підходів, поглядів,
концепцій тощо у поясненні процесів матеріального та
духовного становлення суспільства і всесвіту в цілому.
Логічним супроводом зміни загальнонаукових кар
тин світу в цьому контексті став переворот у структурах
пізнання, філософського обгрунтування науки. На перші
ролі виходять міждисциплінарні дослідження, орієнто
вані на синтез знань із різних галузей, перенесення тео
ретичного апарату природничих підходів на суспільні
галузі знань. З огляду на це, концептуалізація наукової
раціональності, запропонована В. Стьопіним, та наукові
інтерпретації сутності концепту стали важливим центром
уявлень про сучасний етап пізнання світу. Власне тео
рія наукової раціональності базується на виокремленні
трьох її типів за ступенем впливу в науці суб'єктивних

чинників: класичний тип, некласичний тип та постнекла
сичний. Принципова відмінність класичної науки від не
класичної полягає у переконанні першої, що явища, які
досліджуються є фрагментами "світу", тоді як некласич
на наука вважає, що будьяке дослідження "світу", є
модельованим відображенням свідомості [3].
Сутність постнекласичного типу раціональності по
лягає у співвіднесенні отриманих знань про об'єкт не
тільки із засобами, але й із ціннісноцільовими структу
рами діяльності. Представники постнекласичного ета
пу переконані, що світобудова, ноосфера, біосфера,
суспільство і людина являють собою єдину цілісність. У
цьому контексті, зазначає Р. Нугаєв, соціогуманітарне
пізнання, його зміст, зазнає суттєвого впливу із боку
соціальноекономічних, соціальнополітичних, соціаль
нокультурних чинників [4].
У центрі дослідницької оптики з'являється онтологі
чна функція забезпечення взаємодії суб'єктів наукового
пізнання, її реалізація, окрім нового інструментарію
пізнання, потребує виходу суб'єкта на міждисциплінар
ний простір. На перший план висувається аналіз питань
про внутрішню єдність і зв'язки соціального простору,
часу, і властиві їм просторовочасові форми конкретних
процесів. Пізнавальна формула некласичної парадигми
"суб'єкт — засоби — об'єкт" не відповідає зростанню
об'єктивноістинного знання. Окремі дослідники діагно
стують відмову від фундаментальних гносеологічних ка
тегорій таких як суб'єкт і об'єкт [5]. В. Лепський вважає,
що "суб'єктсуб'єктна" і "суб'єктоб'єктна" взаємодія
поступається важливій динаміці у контексті "суб'єктсе
редовище" [6]. У рамках такої взаємодії об'єктні області
дослідження отримують універсальні просторові харак
теристики, формалізовані у понятті "середовище".

Таблиця 1. Порівняльний аналіз дефініцій в окремих галузях наукового знання
Галузь
наукового
знання
1
Архітектура,
дизайн

Педагогіка

Психологія

Маркетинг, PR
Географія
Соціологія
Філософія
Комп’ютерні
науки
Фізика

Визначення середовища
2
- частина оточення, яка створена архітектурно художньо
зумовленими структурами, де комбінації просторів, об’ємів і систем
облаштування і благоустрою для процесів життєдіяльності, що
відбуваються, об’єднані у цілісність за законами художньої єдності,
є результатом реалізації певного архітектурно-дизайнерського
задуму
- система впливів і умов формування особистості за заданим
зразком, а також можливостей для її розвитку, які містяться у
соціальному і просторово-предметному оточенні с. 15;
- структура, що складається із полів, можливостей і сил, які
охоплюють суб’єктів, змінюють їх поведінку, що суттєво впливає
на інтенції середовища
- створений і скомпонований людиною простір, який впливає на
психіку, поведінку, прийняття рішень, сприйняття, рух і розуміння
простору;
- оточення, яке містить елементи, поверхні, ізольовані, прикріплені і
неприкріплені об’єкти, місця, опуклості та ін.
- соціально-комунікативний простір, у рамках якого забезпечується
інтерактивна взаємодія між компанією-виробником і споживачем
- комплексне поняття, яке містить природні, суспільні (соціогенні і
т.і.) елементи, тобто все, що оточує географічний об’єкт
- сукупність умов і впливів, що оточують людину; сукупність
людей, об’єднаних подібною сукупністю
- простір, який оточує об’єкт дослідження;
- системно організована цілісність
- сукупність інформаційних умов існування суб'єкта (наявність
інформаційний ресурсів, їх якість, розвинутість інформаційної
інфраструктури)
- абсолютний простір, заповнений матеріальними об'єктами
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Зазначене актуалізує розгляд концепту "середови
ще" як основи категоріального апарату нової універ
сальної методології, заснованої на системному вивченні
державної політики, яка б поєднала у собі природничо
наукові, світоглядні, філософські наукові узагальнен
ня, погляди, концепції.

2) функції: інгібітору процесів, адаптації до соціаль
ної системи, зворотного зв'язку, контрактації.
Порівняльний аналіз дефініції дає підставу для твер
дження, що змістовне наповнення концепту "середови
ще" у левовій частині галузей наукового знання розк
ривається через низку фундаментальних категорій:
простір, оточення, умови, місце.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної публікації є детальний аналіз атрибу
тивних характеристик концепту "середовище"; дослід
ження історичних умов та методологічних засад його
формалізації та визначення подальших дослідницьких
перспектив вивчення концепту "середовище" як чинни
ка вироблення державної політики.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, теоретикопорівняльний аналіз тлумачення
концепту "середовище" в різних галузях наукового знан
ня дозволив окреслити стрижневі підходи розуміння
дефініції та систематизувати її понятійнокатегоріаль
ний апарат, виокремити стрижневі атрибутивні харак
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
теристики: оточення, місце, час, умови.
ДОСЛІДЖЕННЯ
Водночас дослідження історичних передумов та
Операціоналізація концепту "середовище" дозволяє обгрунтування методологічних засад формалізації кон
виокремити декілька аспектів його розгляду, усталених цепту виявило його значний методологічний потенціал
у різних науковопрактичних сферах:
для розгляду сучасних державнополітичних процесів,
— середовище як фізичний простір;
зокрема уваги потребує дослідження механізму впливу
— середовище як сукупність природних умов;
концепту на процес вироблення державної політики.
— середовище як умови життя людини;
Зазначене актуалізує подальший розгляд поняття у кон
— середовище як віртуальноінформаційна реаль тексті державноуправлінського наукового дискурсу.
ність;
— середовище як взаємодія процесів, що відбува
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INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF WATER CONSUMPTION
IN UKRAINE
У статті досліджено основні складові організаційного механізму водокористування. Проана
лізовано діяльність та повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у
сфері водокористування та їх відповідність басейновому принципу управління. Визначено су
часний стан методів та інструментів організаційного механізму водокористування. Окреслено
проблеми та питання подальших наукових досліджень на шляху удосконалення цього механіз
му з врахуванням зміни клімату та нашим зобов'язанням відповідно до Угоди про Асоціацію між
Україною та Європейським Союзом.
In the article the main components of the institutional mechanism of water management. The
activities and powers of Executive authorities and local selfgovernment in the sphere of water
management for compliance with the basin principle of management analyzed. The current state of
methods and tools organizational mechanism for water use defined. Problems and issues identified
for further research on ways to improve this mechanism with account of climate change and our
obligation under the Association Agreement between Ukraine and the European Union.
Ключові слова: механізми державного регулювання, методи, інструменти, водокористування.
Key words: mechanisms of state regulation, methods, tools, water consumption.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З прийняттям в 1995 році Водного Кодексу в Україні
було задекларовано басейновий принцип управління
водними ресурсами, платне водокористування, хто за
бруднює той и платить, визначені органи державного
управління в галузі використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів тощо. Це все відповідало
європейському підходу до управління водними ресур
сами. В той же час у Водному Кодексі зроблено пояс
нення, що басейновий принцип управління в Україні ос
новується на державних, цільових, міждержавних та ре
гіональних програмах використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів, що не зовсім кореспон
дується з європейським підходом.
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Басейновий принцип управління водними ресурса
ми на основі платного водокористування було рекомен
довано ЮНЕП ще в 1984 році. Найбільш сформовано
цей підхід в законодавстві і практиці управління водни
ми ресурсами було здійснено у Франції. Згідно із зако
ном про воду вся територія Франції була розподілена
між 6 Водними агентствами відповідно до гідрологіч
них особливостей території. Водне агентство — це ви
конавчий орган басейнового управління. Кожне агент
ство організоване наступним чином: працівники агент
ства готують план управління басейном на черговий рік
та впроваджують його в життя після схвалення Коміте
том річкового басейну (водний парламент). Комітет
річкового басейна складається з приблизно 60 пред
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ставників заінтересованих учасників: місцевої влади,
державної адміністрації, споживачів води в промисло
вості, сільському та комунальному господарстві, домо
господарств, громадських, наукових організацій та
інших представників басейну. В план управління входить
весь комплекс робіт по управлінню використанням вод
них ресурсів в басейні, а саме: кількісні та якісні показ
ники забору води, скиду стічних вод та забруднюючих
речовин, тарифів на воду, на скид речовин, фінанси,
гранти та позики.
Таким чином, басейновий принцип управління вод
ними ресурсами в Україні так і залишився лише декла
рацією, само управління використанням водних ресурсів
здійснюється централізовано, в адміністративнотери
торіальному розрізі, як і всіма природними ресурсами
и лише рентна плата визначається з врахуванням ба
сейнів річок.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні питання щодо організацій
ного механізму досліджувались у працях А.В. Іванчен
ка, Н.В Мирної., О.В. Сяськи І.Ю. Рижкова, І. Д. Марти
нюка.
Іванченко А.В. дає визначення організаційного ме
ханізму регулювання як сукупності елементів, які по
винні організувати регулювання та управління в інтере
сах державної влади, а також ефективну діяльність всієї
системи. Серед елементів автор виділяє об'єкти та су
б'єкти регулювання, організаційну інфраструктуру, цілі,
завдання, принципи та результати регулювання [1].
Мирна Н.В. визначає організаційний механізм як су
купність правил і процедур для забезпечення функ
ціонування суб'єктів державної політики. Для вирішен
ня поставленої задачі автором виділяється декілька ос
новних напрямів. А саме, розроблення та впорядкуван
ня структури управління, підготовка необхідних фахів
ців, впровадження елементів електронного урядування,
забезпечення необхідними матеріальними ресурсами
[2].
О.В. Сяська не виділяє у окрему категорію поняття
організаційного механізму, розглядаючи організаційно
економічний механізм стимулювання раціонального во
докористування [3]. Більшу увагу приділяючи еко
номічній складовій.
І.Ю. Рижков також розглядає поняття організацій
ноекономічного механізму в цілому [4].
І.Д. Мартинюк визначає організаційноекономічний
механізм водокористування як "систему управління
фінансовоекономічними важелями, інструментами, яка
направлена на регулювання відносин між регіональни
ми, басейновими органами управління та водокористу
вачами щодо розподілу та використання водних ре
сурсів з метою забезпечення сталого водокористуван
ня" [5]. До основних завдань організаційноекономіч
ного механізму автор відносить охорону водних дже
рел та якості води в них, забезпечення потреб населен
ня у якісній питній воді, забезпечення надходження про
зорих коштів від зборів за спеціальне водокористуван
ня, створення умов у відновленні основних фондів вод
ного господарства та формування здорової конкуренції
на ринку води.
У цілому ми розділяємо підхід І.Д. Мартинюка до
управління водними ресурсами, однак вважаємо, що при
розгляді проблеми удосконалення управління водними

ресурсами в України у цілому треба розглядати окремо
організаційний механізм регулювання водокористуван
ням та фінансовоекономічний механізм, тому що обид
ва вони потребують, на наш погляд, удосконалення. Роз
глянемо основні органи, які регулюють державну по
літику у сфері водокористування.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення основних складо
вих організаційного механізму регулювання водокори
стуванням.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На сьогодні державне управління в галузі вико
ристання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
України (ст. 13 Водного Кодексу) здійснюють Кабінет
Міністрів України, Мінприроди, Держводагенство, об
ласні ради, обласні, Київська, Севастопольська міська
державні адміністрації, та інші органи виконавчої вла
ди.
Одним із напрямів діяльності Кабінету Міністрів Ук
раїни у галузі управління і контролю за використанням
і охороною вод та відтворенням водних ресурсів є реа
лізація державної політики у галузі використання і охо
рони вод та відтворення водних ресурсів; визначення
пріоритетів водокористування та встановлення поряд
ку видачі дозволів на спеціальне водокористування, а
також порядку розроблення та затвердження норма
тивів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих ре
човин, скидання яких у водні об'єкти нормується. При
цьому управління та визначення пріоритетів водокори
стування не враховують басейнову складову у цьому
питанні.
До відання Мінприроди, в галузі управління і конт
ролю за використанням і охороною вод та відтворен
ням водних ресурсів ( ст. 15 Водного Кодексу) належить
розроблення державних цільових, міждержавних про
грам використання і охорони вод та відтворення вод
них ресурсів. Також міністерство займається розроб
кою і затвердженням нормативів і правил, бере участь
у розробці стандартів щодо регулювання використан
ня і охорони вод та відтворення водних ресурсів в ме
жах своєї компетенції. Мінприроди здійснює державний
моніторинг вод та впровадження необхідних організа
ційноекономічних заходів щодо забезпечення охоро
ни і використання вод та відтворення водних ресурсів.
При цьому процес регулювання використанням та охо
роною вод міністерство здійснювало через свій тери
торіальні (обласні) управління охорони навколишньо
го природного середовища, а не басейнові органи. В
2012 році ці органи були ліквідовані. Функція регулю
вання водокористування водних ресурсів загальнодер
жавного значення від територіальних управлінь була
передано в обласні, Київську, Севастопольську міські
державні адміністрації.
До відання Держводагенства, в галузі управління і
контролю за використанням і охороною вод та відтво
ренням водних ресурсів (ст. 16 Водного Кодексу) нале
жить реалізація державної політики у сфері управлін
ня, використання та відтворення поверхневих водних ре
сурсів, розвитку водного господарства і меліорації зе
мель та експлуатації державних водогосподарських
об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських
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зрошувальних і осушувальних систем; забезпечення по
треб населення і галузей економіки у водних ресурсах,
здійснення їх міжбасейнового перерозподілу та необх
ідних заходів щодо екологічного оздоровлення повер
хневих вод та догляду за ними, забезпечує ведення дер
жавного обліку водокористування та державного вод
ного кадастру та здійснення моніторингу якості вод у
контрольних створах та моніторингу водних об'єктів за
радіологічними показниками на територіях, що зазна
ли радіоактивного забруднення. Мінімізація наслідків
шкідливої дії вод розроблення заходів щодо забезпе
чення централізованим водопостачанням сільських на
селених пунктів, що користуються привізною водою теж
є завданнями Держводагенства. Аналіз завдань, вико
нання яких покладено на водне агентство показав, що
приблизно половина з них віднесено до категорій уп
равління водними ресурсами. Інша половина це експлу
атація водоохоронних та водогосподарських споруд, за
безпечення водою сільських населених пунктів та таке
інше.
Виконаний аналіз водного законодавства показав,
що функції управління використанням і охороною вод
них ресурсів в Україні розпорошено між різними гілка
ми влади. Між переліченими органами не існує чіткої
ієрархії відповідальності за стан та використання вод
них ресурсів і об'єктів, не має погоджених пріоритетів у
водогосподарської політиці. При цьому не зроблено на
голос на здійснення цього управління за басейновим
принципом. У басейнах крупних річок не визначено єди
них повновладних господарів.
Лише у системі Держводагенства започатковано
створення органів управлення водними ресурсами з
функціями наділеними Водним Кодексом по басейно
вому принципу — це: Дніпровське, Деснянське, річки
Рось (всі у басейні Дніпра); ДністровськоПрутське (ба
сейн Дністра та Прута), річки Південний Буг; Західно
Бузьке; СіверськоДонецьке; Дунайське, р. Тиси та
Кримське (річки Криму) басейнові управління водних
ресурсів (БУВР).
Основні завдання управлінь показані на прикладі
Дніпровського БУВР [7]. До них відноситься забезпе
чення державного управління водними ресурсами, реа
лізація державної політики у сфері використання, збе
реження та відтворення поверхневих вод басейну р.
Дніпро, забезпечення потреб населення і галузей еко
номіки водними ресурсами. БУВР також виконує експ
луатації водогосподарських систем, гідротехнічних спо
руд і окремих об'єктів інженерної інфраструктури. Так
само, як і Держводагенство БУВР здійснює заходи, по
в'язані із запобіганням шкідливій дії вод та заходи щодо
екологічного оздоровлення річок Дніпро, Десна, Псел,
Ворскла, Сула в межах м. Києва, Київської, Черкаської,
Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської областей.
Для виконання цих завдань на базі БУВР працює
Міжвідомча комісія по встановленню режимів роботи
водосховищ і управлінню водними ресурсами басейнів
річок Сула, Псел, Ворскла. Управління надає пропозиції
до рішень міжвідомчих комісій по встановленню ре
жимів роботи водосховищ і управлінню водними ресур
сами інших середніх річок басейну Дніпра. Встановлює
режими роботи водогосподарських об'єктів та гідротех
нічних споруд на захисних масивах дніпровських водо
сховищ.
БУВР здійснює державний облік водокористуван
ня, скиду зворотних вод та забруднюючих речовин у
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межах м. Києва, Київської, Черкаської, Полтавської, За
порізької областей та готує матеріали для державного
водного кадастру басейну р. Дніпро за розділом "Во
докористування". Дніпровське БУВР здійснює моніто
ринг якості поверхневих вод у визначених створах. Крім
вищезазначених робот, у Положенні визначено, що
Дніпровське управління водними ресурсами здійснює
функції виконавчого органу Басейнової Ради р. Дніпро,
забезпечує і організовує спільно з обласними управлін
нями водних ресурсів роботу цей Ради та контролює ви
конання її рішення
Практично у кожному басейновому управлінні ство
рені Басейнові Ради та на їх засіданнях прийняти Поло
ження про них. Основні складові цих положень приве
дені з Положення про Басейнову Раду річки Дніпро,
прийнятого на засіданні 28 квітня 2011 [8], а саме: Рада
утворюється з метою визначення стратегії та формуван
ня Плану Управління Басейном річки Дніпро (далі —
ПУРБ) і Довгострокової цільової басейнової програми
заходів розвитку водних ресурсів, а також забезпечен
ня узгодження інтересів та координації дій суб'єктів уп
равління та користування водними ресурсами басейну.
Рада готує пропозиції щодо залучення коштів бюджетів
різних рівнів та водокористувачів для фінансування за
ходів довгострокової цільової басейнової програми
комплексного розвитку водних ресурсів, спрямованої
на виконання ПУРБ.
До складу Ради входять представники: Мінприро
ди; Держводагенства; Басейнового управління водних
ресурсів; обласних державних адміністрацій, обласних
управлінь водних ресурсів, санітарноепідеміологічних
станцій, головних управлінь земельних ресурсів, центрів
з гідрометеорології, водокористувачів: підприємств,
організацій сільського та комунального господарства,
водоканалів, громадських організацій та наукових ус
танов.
Додатково, при необхідності, для вирішення окре
мих питань до роботи Ради можуть залучатися представ
ники будьяких інших організацій, окремі спеціалісти та
вчені.
Голова Ради обирається з числа відповідальних осіб
обласних державних адміністрацій терміном на два
роки. Голова Ради має одного заступника, який є на
чальником басейнового управління водних ресурсів за
посадою і виконує функції Голови в разі його відсут
ності.
Зробити оцінку ефективності роботи Басейно
вих Рад практично не можливо в зв'язку з обмеже
ним доступом до цей інформації. Станом на квітень
2016 року будьяка інформація, про склад Басей
нової ради, порядки денні та протоколи засідань
датовані пізніше ніж 2013 роком на сайті Дніпровсь
кого БУВР відсутні. Однак окремі приклади навес
ти можливо.
Так, згідно із звітом про "Підсумки роботи Дніпров
ського басейнового управління водними ресурсами за
2012 рік" 17 липня 2012 року відбулось розширене виї
зне засідання секції екологогідроморфологічних дос
ліджень Дніпровських водосховищ Басейнової Ради
річки Дніпро, на якому розглядались питання погіршен
ня екологічного стану Сулинської затоки [9]. На засі
данні було прийняте рішення щодо виділення коштів із
бюджету Полтавської і Черкаської областей, а також
райдержадміністрацій, розташованих в басейні р. Сула.
Фінансування проведення заходів з охорони і раціо
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нального використання водних ресурсів Полтавської
області було затверджено на сесії обласної ради від 28
лютого 2013 року [10]. У цьому випадку басейнова Ради
виконала функції координації дій суб'єктів управління
та користування водними ресурсами на поліпшення еко
логічної ситуації в басейні.
У звіті ДБУВР за 2013 [11] рік є інформація, що: "На
виконання рішень засідання Басейнової ради р. Дніпро,
що відбулось у травні 2013 року, водогосподарськими і
природоохоронними організаціями, розташованими в ба
сейні Дніпра, проводилась робота по оновленню і коре
гуванню існуючих обласних і регіональних програм у
відповідності до вимог "Загальнодержавної цільової про
грами розвитку водного господарства та екологічного оз
доровлення басейну Дніпра на період до 2021 року".
Під егідою Басейнової ради р. Дніпро щорічно про
водиться конкурс "Міжнародний День Дніпра". В рам
ках святкування Дня Дніпра регіональними та обласни
ми управліннями водних ресурсів були організовані
"круглі" столи та конференції, проводились заходи по
упорядкуванню територій прибережних смуг, їх озеле
ненню, прибиранню сміття тощо.
В Україні в даний час почався процес децентралі
зації державного управління з передачі функцій управ
ління та фінансів на місця.
Законом України "Про затвердження Загальнодер
жавної цільової програми розвитку водного господар
ства та екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро на період до 2021 року" [12] також передбаче
но зміни в управлінні водними ресурсами. Так, на дру
гому етапі (2017—2021 роки) цім Законом передба
чається впровадити систему інтегрованого управління
водними ресурсами за басейновим принципом шляхом
розроблення та виконання планів управління басейна
ми річок, застосування економічної моделі цільового
фінансування заходів у басейнах річок, утворення ба
сейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих
та утворення нових басейнових управлінь водних ре
сурсів.
Виконавчими органами басейнової ради будуть ба
сейнові водні управління та підпорядковані їм терито
ріальні (обласні) організації в межах басейну. Ця схема
нагадує ті басейнові структури управління, які діють у
Франції і Канаді. Тому басейнові управління будуть го
тувати і здійснювати виконання планів управління річок
в басейні, а басейнові ради річок їх затверджувати.
Україна також зобов'язана поступово наблизити своє
законодавство до законодавства ЄС на вимоги до Угоди
про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Це стосується також і управління водними ресурсами.
Так, додаток ХХХ до глави 6 "Навколишнє природне се
редовище" цієї Угоди передбачає впровадження в украї
нське законодавство положення директиви № 2000/60/
ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у
сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесе
ними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/
31/ ЄС [13]. Протягом 3 років з дати набрання чинності
цією Угодою мають бути впроваджені та закріплені на
законодавчому рівні одиниці гідрографічного районуван
ня території країни; розроблено положення про басей
нові управління з покладенням на нього функцій, перед
бачених (ст. 3 Директиви № 2000/60/ЄС); визначені рай
оні річкових басейнів та створені механізми управління
міжнародними річками, озерами та прибережними вода
ми (ст. 3). Протягом 6 років Україна повинно зробити

аналіз характеристик районів річкових басейнів (ст. 5);
запровадити програми моніторингу якості води (ст. 8).
Протягом 10 років необхідно підготувати плани управлі
ння басейнами річок, провести консультації з громадсь
кістю та опублікувати ці плани (ст. 13 і 14).
Таким чином, Угодою визначено конкретні крокі на
ближення законодавства України до законодавства ЄС
у сфері водної політики, першій з них визначення та зак
ріплення на законодавчому рівні одиниць гідрографіч
ного районування території країни, у тому числі районів
річкових басейнів. Ділення території України на
Дніпровське, Деснянське, річки Рось (всі у басейні
Дніпра); ДністровськоПрутське (басейн Дністра та Пру
та), річки Південний Буг; ЗахідноБузьке; СіверськоДо
нецьке; Дунайське, р. Тиси та Кримське (річки Криму),
в основному, відповідає вимогам пункту 1 ст. 3 Дирек
тиви № 2000/60/ЄС [14]. Може треба ще створити уп
равління басейна річки Прип'ять та включити річки При
чорномор'я в Дунайське басейнове управління, а річки
Приазов'я в СіверськоДонецьке.
Крім того, для удосконалення управління водними
ресурсами його учасники повинні мати доступ до своє
часної, достовірної інформації про стан водних ресурсів
та екосистем, а також тенденцій водокористування та
запобігання шкідливого впливу на басейн ріки [15]. Ця
інформація повинна включати певні профільні набори
даних, до яких відносяться:
— характеристики якості та об'єму поверхневих та
підземних ресурсів, а також їх сезонні та багаторічні ко
ливання;
— структура землекористування;
— біофізичні характеристики;
— якісні та кількісні характеристики водокористуван
ня, особливо для потреб промисловості, сільського гос
подарства та забезпечення споживачів питною водою;
— джерела забруднення вод та їх характеристика;
— соціальноекономічні показники (тарифи, затра
ти, податки);
— ризики виникнення надзвичайних ситуацій при
родного або техногенного характеру.
На жаль, дуже часто, вищезазначена інформація має
різнопланову структуру, може дублюватися різними
організаціями або, навпаки, мати неоднорідне розподі
лення у просторі або часі, що є перешкодою для отри
мання достовірного статистичного аналізу та сприйнят
тя ситуації в цілому. Для забезпечення необхідним об
'ємом статистичної інформації, яка представляє собою
набір технічних, біологічних та соціальноекономічних
даних, необхідно налагодити взаємодію між басейновою
інформаційною системою та моніторингом водних ре
сурсів. Одними з найкращих інструментів для орга
нізаційного та інформаційного забезпечення державно
го регулювання водокористуванням у басейні є геоінфор
маційні системи (ГІС) та системи підтримки прийняття
рішень(СППР). Наразі питанням розробки та впровад
ження інформаційної системи, а також системою моні
торингу займається Дніпровське басейнове управління.
Дніпровське БУВР володіє інформацією про об'єм
забору води та скиданню стічних вод у розрізі
підприємств. Спеціалістами БУВР було розроблено та
втілено механізм електронного обміну статистичною
інформацією. Суттєвим його недоліком є обмежений
доступ, що не дозволяє громадським організаціям, ЗМІ,
вченим, екологам та іншим зацікавленим особам отри
мувати оперативну та достовірну інформацію із першо
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джерел. Вимога відкритості інформації одна із основних
вимог у Водній Директиві ЄС. В даний час доступ до бази
даних мають обласні та районні управління водних ре
сурсів. Інформація про створення самої геоінформаційної
системи Дніпровського водного басейну є досить розп
ливчатою. В останніх звітах Дніпровського БУВР (2012—
2014 рр. ) уточнено про оновлення картографічних шарів
розподілення басейну Дніпра на суббасейни.
У даний час на сайті Дніпровького БУВР діє інфор
маційнодовідкова система, за допомогою якої можна
отримати інформацію про параметри Дніпровських во
досховищ та схему захисту гідротехнічних споруд. Ба
сейн ріки поділено відповідно до адміністративноте
риторіального поділу, а не за суббасейнами. Система
має статичний характер. При наведенні на певні об'єкти
з'являється атрибутивна інформація [16].
Басейнова інформаційна система повинна бути струк
турована певним шляхом. Одним із головних принципів має
бути спроможність генерувати інформацію, використову
ючи данні, які надаватимуть різні організації. Необхідною
умовою виконання цього є необхідність забезпечення
інформаційної взаємодії між всіма сторонами, що прий
мають участь в управлінні водними ресурсами, за допо
могою єдиних стандартів обміну, доступу та використан
ня даних. Ці стандарти стосуються розподілення обов'язків
по підготовці, збору, обробці та розповсюдженню даних
та інформації, для запобігання дублювання та для забез
печення сумісних дій, обмін даними, а також для органі
зації мережевих послуг для полегшення ідентифікації да
них, консультації та завантаження з вебсайтів. Створені
геоінформаційні веб портали в подальшому стануть не
від'ємною складовою басейнового управління.
Розвиток такої системи потребує придбання або по
кращення системної платформи водогосподарської
інформації басейну (сервери, програмне забезпечення)
для ефективного управління даними. Платформа повин
на забезпечувати управління всіма типами інформації:
географічної, алфавітноцифрової, текстової та муль
тимедійної.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
З цих інформацій видно, що Держводагенство та ба
сейнові управління водними ресурсами мають інформа
цію по використанню води та скиду зворотних вод по
кожному водокористувачу, тому що збирають та уза
гальнюють звіт про використання води по країні, воло
діють даними про необхідні водоохоронні заходи по
екологічному оздоровленню річок та їх пріоритети, цим
органам доручено здійснювати заходи, пов'язані із за
побіганням шкідливій дії вод. Цей інформації достатнє
для виконання управлення водними ресурсами у басей
нах річок. Однак їх роль значно підвищилась у цьому
процесі при збільшенні їх участі у регулюванні визна
чення тарифів на забір води, скид забруднюючих речо
вин та розподілу коштів отриманих за використання вод
них ресурсів по басейнах річок.
Втілення інтерактивної системи підтримки прийнят
тя рішень має значні переваги. Це надасть можливість
поліпшити надання інформації про умови та тенденції
у розвитку та користуванні природних умов басейну.
Забезпечить доступ громадськості до інформації про
управління басейном та досягнутих результатах (або їх
відсутності). Дозволить спростити взаємодію та обмін
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інформацією між серед спеціалістів та осіб, які займа
ються питаннями управління ресурсами басейну.
В контексті кліматичних змін потрібно врахувати, що
масштабним проявом стане саме загроза сталого водо
користування, яка торкнеться в той чи іншій мірі кожної
країни. Однією із необхідних умов адаптації до цих змін
є прозоре й дієве функціонування регуляторної систе
ми, яка визначатиме ефективність використання природ
них ресурсів. Доцільним є впровадження адаптаційних
заходів "знизувгору" від рівня територіальних громад
на національний рівень.
Інструментом адаптації до зміни клімату на рівні во
дозбору, є плани безпеки води (ПБВ), за рахунок
збільшення стійкості до деградації якості води. Підхід
ПБВ дозволяє постачальникам води, бути більш гнуч
кими і реагувати на зміни вхідних параметрів. Це озна
чає, що моніторинг, управління і зворотній зв'язок
успішного ПБВ повинні поглинати гострі наслідки зміни
клімату. Підхід ПБВ може бути адаптований до довго
строкової зміни клімату і надзвичайних ситуацій шляхом
визначення факторів ризику для системи водопостачан
ня від конкретних наслідків зміни клімату, а також шля
хом впровадження відповідних контролюючих заходів.
ПБВ дозволяють ідентифікувати загрози безпеці
води під час будьяких кроків у водозборі, транспорт
ному сполученні, очищенні та розподіленні питної води.
Цей підхід в корені відрізняється від тих, що традицій
но прийняті постачальниками води, які покладаються на
очищення і тестування кінцевий продукту для забезпе
чення безпеки води. При успішній реалізації ПБВ може
гарантувати забезпечення високої якості води.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF E5GOVERNANCE IN THE UNITED ARAB EMIRATES
У статті досліджується досвід впровадження електронного урядування в Об'єднаних Арабсь
ких Еміратах та можливість його застосування в Україні. Проаналізовано стратегічні засади
впровадження електронного урядування в ОАЕ протягом 2001—2016 років, виділено основні
напрями його розвитку. Встановлено, що завдяки успішній державній політиці щодо впровад
ження еурядування, Об'єднаним Арабським Еміратам вдалося увійти до переліку країн зі світо
вого рейтингу, які мають високий індекс розвитку електронного урядування. Досліджено ос
новні засади надання епослуг громадянам. Особлива увага зосереджена на досвіді вирішен
ня питання з національною системою ідентифікації осіб в ОАЕ, запровадження ідентифікацій
них карток для його громадян та їх захист. У статті також визначено та описано найкращі прак
тики електронних міст країни.
The article examines the experience of the implementation of eGovernance in the United Arab
Emirates and the possibility of its application in Ukraine. Analyzes the strategic principles of the
implementation of egovernance in the U.A.E. during 2001—2016 years, highlighted the main
directions of its development. The author found that due to the success of public policies for the
implementation of eGovernment, the United Arab Emirates managed to enter to the list of countries
with the world rankings that have a high index of development of egovernance. The article studied
basic principles of provision of eservices for citizens. Special attention is paid to the experience of
addressing the issue of national system of personal identity in U.A.E., the introduction of ID cards
for its citizens and their protection. The article also identified and documented best ecities practices
in the country.
Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, електронна участь, національна ідентифі
каційна картка, електронні послуги, електронне місто.
Key words: eGovernance, eGovernment, eparticipation, national ID card, electronic services, electronic city.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом багатьох років Об'єднані Арабські Емірати
неухильно позиціонують себе як лідера в сфері електрон
ного урядування не лише на всьому Близькому Сході, але
й для інших держав світу. Уряд ОАЕ активно проводить за
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ходи щодо вдосконалення інфраструктури інформаційно
комунікаційних технологій (ІКТ) з метою створення, засно
ваного на економіці знань, справжнього інформаційного
суспільства. Прийнятий у 2010 році амбітний Національний
порядок денний "ОАЕ Бачення 2021" [1] — був ініційова
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ний шейхом Моххамедом Рашидом
Таблиця 1. Індекси е готовності ОАЕ у звітах ООН
Бен АльМактум, віцепрезидентом та
Е-послуги,
Людський
Місце в
прем'єрміністром ОАЕ. Він має на
Загальний
Рік
/веб-присутність
Інфраструктура
капітал
серед інших
рейтинг
меті, зробити ОАЕ однією з найроз
до 2010 р.
країн
виненішою країною світу. Саме цим
3.5
Не визначено
0.809
2.17
2001
21
пояснюється те, що до його реалізації
0.419
0.444
0.74
0.535
2003
43
залучено понад 300 державних служ
0.305
0.386
0.730
0.4736
2004
60
0.6115
0.3639
0.7400
0.5718
бовців із 90 федеральних і місцевих
2005
42
0.7157
0.3813
0.7908
0.6301
2008
32
державних структур.
0.0853
0.1793
0.2703
0.5349
2010
49
Декілька міжнародних дослід
0.8819
0.5932
0.6657
0.7136
2014
32
жень, проведених протягом останніх
5 років, підтверджують стійке зрос
тання ІКТ в ОАЕ. Зокрема під час останнього Глобального його визначення, розпочинаючи з 2001 року, мали як пері
Звіту з Інформаційних Технологій, який був підготовлений оди інтенсивного розвитку, так і послаблення своїх позиції
на замовлення Всесвітнього Економічного Форуму та порівняно інших країн світу. Це продемонстровано у таб
INSEAD (міжнародної вищої школи бізнесу), Емірати по лиці 1, де представлені індекси еготовності ОАЕ протягом
2001—2014 рр.
сіли перше місце в регіоні MENA з розвитку ІКТ.
Як вже зазначалося вище, у 2010 році був прийнятий
Надзвичайно стрімке зростання темпів впровадження
електронного урядування в ОАЕ викликає зацікавленість амбітний Національний порядок денний "Бачення ОАЕ
щодо можливості застосування цього досвіду для України. 2021", який визначив 6 пріоритетних напрямів розвитку Об
Як вдалося ОАЕ за порівняно короткий проміжок часу до 'єднаних Арабських Еміратів: 1) освіта; 2) охорона здоро
сягнути таких успів у сфері електронного урядування і чи в'я; 3) економіка; 4) поліція і служба безпеки; 5) житло; 6)
зможемо ми використати цей досвід в українських реаліях інфраструктура та урядові послуги [1]. Саме останній пріо
ритетний напрям безпосередньо пов'язаний з впроваджен
— основне питання, яке маємо дослідити в цій статті.
ням електронного урядування.
Також була розроблена Рамкова Стратегія федераль
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ного електронного уряду на 2012—2014 роки, що визна
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед публікацій щодо аналізу зарубіжного досвіду чає ініціативи і заходи, які уряд має намір впровадити про
впровадження електронного урядування можна віднести тягом трьох років. Вона містить у собі показники з найкра
збірки відповідних праць за редакцією Чукут С.А. та Заг щих практик в галузі електронного урядування таких країн,
войської О.В. [2—3], однак серед країн, які в них розгля як Канада, США, Сінгапур, Євросоюз і країни Середнього
даються відсутні ОАЕ. Серед вітчизняних дослідників ще Сходу. Ці показники (індикатори) були враховані при виз
не приділялася увага дослідженню досвіду розвитку елек наченні пріоритетних ініціатив та головних напрямів впро
вадження електронного урядування в ОАЕ. Також врахо
тронного урядування в Об'єднаних Арабських Еміратах.
До найбільш повних і грунтовних зарубіжних до вувалися три головних аспекти: епослуги, eготовність та
сліджень щодо стану та розвитку електронного урядуван ІКТ середовище. Потреба в епослугах пов'язана з приско
ня в Об'єднаних Арабських Еміратах, можна віднести праці ренням темпів eтрансформації в межах урядових органі
Dunkin Westland і Ali M. AlKhouri [4—6], Lootah, R. і Geray зацій та надання якісних електронних послуг через вико
[7]. Окрім того, до аналізу досвіду впровадження електрон ристання не лише традиційних центрів надання послуг, але
ного урядування в ОАЕ долучалися такі дослідники, як: й інноваційних каналів доставки: Інтернет, стаціонарний і
Gauld R., Goldfinch S., Beer W., Hirschfeld B., Atkinson R.D., мобільний телефони та кіоски. Електронна готовність спря
мована на зміцнення потенціалу федеральних установ в
Castro D.D., Madsen P., Enzer G., Al Mazrouei K.
Слід також відзначити важливу роль фахівців ООН умовах ІКТ, організаційних структур, кадрового потенціа
щодо моніторингу рівня впровадження електронного уря лу та компетенцій і їх готовність до eтрансформації. ІКТ
дування в світі. Так, що два роки підрозділ публічного уп середовище охоплює організаційні фактори такі, як пол
равління та управління розвитком Департаменту Економі ітика і законодавства, необхідні для підтримки здійснення
чних та Соціальних зв'язків (UNDESA) Організації Об'єдна ініціатив електронного уряду. Для досягнення цих цілей
них Націй публікують Звіти з еурядування. Зокрема в цих уряд ОАЕ визначив головні ініціативи, які повинні здійсню
Звітах, можна простежити динаміку розвитку електронно ватися як частина стратегії електронного уряду і охоплю
го урядування та головних його складників в Об'єднаних ють собою чотири важливих сфер електронного уряду:
1. Зміцнення нормативноправової бази та механізмів
Арабських Еміратах.
управління для електронного уряду в країні. Це пов'язано
з правовим та регулятивним середовищем, що регулює ви
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження досвіду впровадження користання інформаційних систем в державних установах,
електронного урядування в Об'єднаних Арабських Емі послуги електронного уряду і високий запланований рівень
ратах, аналіз кращих його практик та можливості його зас загального розвитку громадського сектору в країні. Пра
вила і закони редагуються для підтримки електронного
тосування в Україні.
уряду та забезпечення безпеки, надійності і конфіденцій
ності даних. Як така, ця область також включає в себе роз
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
робку потужної структури управління, щоб полегшити
ДОСЛІДЖЕННЯ
Вибір на аналіз впровадження електронного урядуван спілкування між різними зацікавленими сторонами і спро
ня в ОАЕ не є випадковим. Поперше, окрім того, що у ал бувати "охопити" їх потреби, щоб перетворити в електронні
фавітному порядку Україна (Ukraine) серед країн членів системи обслуговування.
2. Підтримка інфраструктури інформаційних систем в
ООН завжди стоїть попереду ОАЕ (United Arab Emirates),
історія розвитку електронного урядування також в цих краї Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця сфера займається ство
нах дещо подібна. Це своєрідна історія "злетів і падінь". ренням надійної інфраструктури для інформаційних сис
Так, як і Україна, Об'єднані Арабські Емірати у світовому тем, щоб забезпечити надання епослуг світового рівня.
рейтингу електронної готовності протягом усього періоду Вона також акцентує увагу на таких аспектах, як сприяння
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обміну і спільного використання даних між урядовими ус
тановами.
3. Запуск додатків і сервісів електронного уряду. Ця
сфера фокусується на створенні додатків і послуг, які по
винні надаватися в державних установах для ефективної і
якісної підтримки епослуг.
4. Розробка ефективних механізмів управління. Ця
сфера фокусується на підвищенні загальної ефективності
та фактичного рівня продуктивності відділів інформацій
них технологій в органах державної влади. Вона також зай
мається розробкою автоматизованих інструментів і звітів
для моніторингу показників результативності та загальної
ефективності управління.
Одна з ключових програм, спрямованих на формуван
ня довіри та безпеки до впровадження електронного уря
ду в країні є створення національної системи ідентифікації.
Це зумовлено тим, що для ефективної взаємодії уряду і гро
мадян необхідно налагодити довірливі стосунки між ними.
Громадяни мають почуватися в безпеці, коли надають свої
персональні дані уряду, отримуючи послуги, заповнюючи
відповідну інформацію про себе та членів своїх сімей. Саме
тому, уряд ОАЕ визначив однією з найважливіших складо
вих своєї національної стратегії розвитку — розробку на
ціональної системи ідентифікації для урядових структур та
забезпечення безпечного, унікального і захищеного циф
рового посвідчення для населення. Система управління по
свідченнями під наглядом національного уряду передбачає
посилену безпеку, отримання більш високого рівня довіри
та заохочення до участі.
Система федеративного управління ідентифікацією/
посвідченнями, яка є основним компонентом ідентифікац
ійної інфраструктури в ОАЕ, передбачає усунення необхі
дності реплікації баз даних з облікових даних для користу
вачів окремих програм та систем. Це відкриває шлях до ви
користання загальних даних, щоб поділитися інформацією
між довіреними партнерами, а також державні установи для
проведення процедур та операцій вже не повинні встанов
лювати окремі відносини один з одним.
Ініціативи електронного уряду ОАЕ стануть більш усп
ішним, коли громадяни будуть спроможні використовува
ти свої національні ідентифікаційні картки для проведення
безпечних електронних операцій на вебсайтах, які будуть
перевірятися та підтверджуватися сервісом перевірки іден
тифікації.
Уряд має вживати більш ефективні підходи до просу
вання автентифікації онлайн даних. Необхідною передумо
вою досягнення цієї вимоги є розвиток національної інфра
структури, яка включає в себе і онлайн автентифікацію ко
ристувачів. Це обумовлено потребою в загальній довірі, уп
равлінням ідентифікацією і конфіденційністю в умовах
електронної урядування.
Національна інфраструктура управління посвідчення
ми ОАЕ є стратегічною ініціативою щодо зміцнення націо
нальної безпеки та розробки федеративної системи управ
ління посвідченнями для забезпечення захисту електрон
них операцій [5]. Федеративне посвідчення розглядається
як засіб прив'язки людини до електронного ідентифікато
ра й атрибутів, що зберігаються на декількох різних систе
мах управління посвідченнями [8]. Такі системи дозволять
приватним особам використовувати те ж ім'я користувача,
пароль або іншу особисту ідентифікацію для входу в ме
режі більш ніж одного підприємства з метою проведення
операцій.
Національне посвідчення особистості ОАЕ є однією з
найбільш просунутих та надійних смарткарт у світі. Карт
ка містить ідентифікаційні параметри, які зберігаються в
смартчіпі. Мультифакторна автентифікація забезпечує
matchoncard4 і matchoffcard5, які полегшують валідність,
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верифікацію та ідентифікацію будьякої конкретної особи
стості. Власник картки після цього може відкрити доступ
до будьяких сервісів, які базуються на ідентифікації.
Слід відзначити, що ідентифікаційні картки можна ви
користовувати через різноманітні програми, які забезпе
чують різні форми електронних операцій, наприклад G2C
та B2C тощо. Це полегшує перевірку PINкоду, біометрич
ної автентифікації і цифрових підписів. Національна систе
ма управління посвідченнями ОАЕ виключає необхідність
збереження облікових даних користувачів у різних систе
мах. Це сприяє розвитку електронного уряду, тому що при
зводить до значно спрощеного адміністрування та спроще
ного доступу до ресурсів.
Державні установи в системі федеративного управлін
ня посвідченнями ОАЕ мають бути підключеними до Націо
нального Шлюзу Перевірки Ідентичності для автентифікації
користувачів і відповідати за їх доступ до послуг. Агентства
зможуть надавати загальний доступ до додатків без необ
хідності прийняття таких самих технологій для служб ка
талогів, безпеки та достовірності. Це забезпечується актив
ним каталогом федеративного управління посвідченнями,
що дозволяє урядовим установам визначати їхніх користу
вачів через єдину ідентифікацію.
ОАЕ наразі робить швидкі кроки в напрямку інтеграції
інфраструктури управління посвідченнями та смарткарт
ки з можливістю використання в різних державних секто
рах. Деякі картки включають eGate обслуговування в аеро
портах, що дозволяє власникам карток проходити через
імміграційний контроль за допомогою біометричної автен
тифікації.
Окрім того, громадяни в АбуДабі, наприклад, мають
можливість зайти в онлайн портал місцевого самоврядуван
ня і користуватися різними електронними послугами. Деякі
додаткові послуги надаються через портал АбуДабі, який
включає перегляд і зміну відомостей особистого профілю
таких, як адрес, номерний знак тощо.
Спостерігається підвищення мотивації в державному
секторі. Очікується, що в перспективі всі сервіси електрон
ного уряду будуть передбачати реєстрацію карткиіденти
фікатора і вводу PINкоду для доступу до державних по
слуг в електронному вигляді. Інтеграція національної ІД
картки проводиться в усіх федеральних і місцевих органах
влади.
Система федеративного управління посвідченнями за
безпечує надійний і безпечний доступ з будьяких місць, і
отже, забезпечує розширену мобільність. Таким чином, на
ціональне посвідчення особи в ОАЕ розглядається як на
ріжний камінь для забезпечення успішного розгортання
стратегії електронного урядування та електронних послуг
в країні.
В ОАЕ електронні послуги почали запроваджуватися
ще в 2001 році (eDirham). Обслуговування за ініціативою
Міністерства фінансів прийшло на зміну традиційним спо
собам оплати і збору платежів за державні послуги. Уряд
поступово зробив більш доступними онлайнпослуги. Ве
ликі міста ОАЕ також використовуюсь есервіси для кра
щого налагодження співпраці "клієнтдержава". В Дубаї ши
рокого використання набув інноваційний портал Дубай
Trade, що пропонує єдину платформу для отримання дос
тупу і використання послуг онлайн торгівлі у світі, економ
ічних зон світу і центром мультипослуг Дубая. Цей портал
дозволяє простіше, швидше і економічно ефективніше про
водити торгівельні операції. Дубай Trade є взірцем для
інших Еміратів.
Портал уряду Дубай забезпечує інноваційний канал ко
мунікації між державою та громадськістю. Він пропонує
різноманітні державні електронні послуги (eServices), орі
єнтовані на фізичних осіб, підприємців і гостей. Вебресурс
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містить інформацію про всі державні відомства Дубай та їх
контактні дані, а також перелік електронних послуг, які
надає та чи інша організація.
Щодо електронної ініціативи, то Дубай має власну про
граму, яка носить назву Dubai Egovernment Initiative. Місією
цієї програми являється впровадження електронного уряду
вання на місцевому рівні шляхом надання високоякісних орі
єнтованих на клієнта електронних послуг для фізичних осіб,
підприємств і урядових відомств та просування електронних
послуг. Дубай має власний портал Ескарг, де споживачі мо
жуть висловлювати свої думки щодо якості послуг чи подава
ти свої зауваження з метою покращення обслуговування.
В АбуДабі діє загальнодержавна CRM платформа, яка
є першою державною системою підприємства для розмі
щення в ЦОД (центр обробки даних) і використовує загаль
ну державну мережу, яка називається АДНЕТ (ADNET).
Вона сприяє співпраці 60 урядових департаментів; дозво
ляє уряду звертатися до громадян через кампанії або сер
віси по доставці на основі демографічних профілів насе
лення; дозволяє жителям АбуДабі мати зворотний зв'язок,
повідомляти про інциденти та робити запити про інформа
цію зручними шляхами між декількома встановленими ка
нали такі, як портал АбуДабі, Контактцентр Уряду Абу
Дабі; надає мешканцю міста адміністративні послуги зі стан
дартизації та інтеграції взаємодії з клієнтами на всіх кана
лах, включаючи вебсайти, телефони, СМС тощо.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Об'єднані Арабські Емірати мають всі можливості для
швидкого розвитку еурядування. Наразі надання епослуг
у країні знаходиться на рівні вище середнього. Уряд зро
бив важливі кроки при наданні епослуг таких, як ІДкарт
ки, навчання в ВНЗ, отримання водійських прав, можливість
оплати комунальних послуг і т.д. Проте не всі громадяни
постійно користуються епослугами та перевагами елект
ронного урядування. Саме тому, одним з основних завдань
уряду ОАЕ в сфері еурядування має стати залучення всіх
громадян реалізації Національного плану порядку денно
го "ОАЕ Бачення 2011". Звертає на себе увагу і те, що гово
рячи про впровадження електронного урядування, все ж
таки пріоритет надається розвиткові електронного уряду,
а питання електронної демократії не є пріоритетними.
Важливо також не лише не робити певні кроки на шляху
до ефективного впровадження електронного урядування,
але й поширювати і просувати свій позитивний досвід не лише
в межах ОАЕ, але й серед інших країн світу. Існує також не
обхідність посилення ініціатив з електронного урядування з
метою підвищення якості життя. Це може бути досягнуто за
рахунок надання зручного доступу до каналів, які доступні
цілодобово або через спеціальні електронні урядові порта
ли. Такі зміни допоможуть прискорити використання грома
дянами державних послуг завдяки доступу до послуг через
швидкі і зручні методи і за рахунок зниження зусиль, капіта
ловкладень і часу. Передумовою для такого доступу до елек
тронних послуг має стати єдина система ідентифікації і ав
тентифікації. Слід також відзначити, що успішне впроваджен
ня електронного урядування вимагає ресурсів і потенціалу.
Обов'язковою умовою є також вимога технічної грамотності
серед громадян задля того, щоб максимізувати переваги і
повністю перейти на послуги електронного урядування.
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CONTENT CHARACTERISTICS STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF REGIONS
У статті виділено деякі проблеми державного регулювання регіональним розвитком серед
найбільш істотних, які впливають на якість прийнятих рішень. Зазначено, що розвиток регіону
розглядається як комплексний процес зміни його екологічної, економічної, соціальної, про
сторової, політичної, духовної сфер, що приводить до їх якісних перетворень і, в кінцевому
рахунку, до змін умов життя людини.
The article highlighted some of the problems of state regulation of regional development among
the most significant, affecting the quality of decisions. It is noted that the development of the region
is seen as a complex process of changing its environmental, economic, social, spatial, political and
spiritual spheres, leading to their qualitative transformation and, ultimately, to change the human
condition.
Ключові слова: державне регулювання, стійкий розвиток регіонів, керування функціонуванням і управ
ління розвитком регіонів, стратегії державного регулювання.
Key words: government regulation, sustainable regional development, management and operation of Regional
Development, Strategy regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ, ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Система державного регулювання має стати стриж
нем реалізації внутрішньої політики держави, сприяти
здійсненню суспільних реформ на територіях, забезпе
чити надання якісних послуг населенню та сформувати
підгрунтя для інноваційного розвитку як окремих ре
гіонів, так і країни в цілому. Разом з тим сама державне
регулювання потребує вдосконалення шляхом запро
вадження сучасних механізмів та інструментів у діяль
ність органів виконавчої влади та органів місцевого са
моврядування, що сприятиме забезпеченню регіональ
ного розвитку.
Сучасний стан регіонального розвитку країни харак
теризується дедалі більшою концентрацією економіч
ної активності на рівні великих міст, значними диспро
порціями в розвитку територій, наявністю неефектив
ної системи державного регулювання регіональним роз
витком та непрозорого механізму його фінансового за
безпечення, обмеженістю ресурсів, застарілими меха
нізмами взаємовідносин центру з регіонами та регіонів
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між собою. Значною проблемою є недосконалість сис
теми територіальної організації влади та зволікання з
реалізацією адміністративнотериторіальної реформи.
Існуючі зовнішні та внутрішні виклики, які постають пе
ред Україною на сучасному етапі розвитку, вимагають
формування нової державної регіональної політики, яка
б відповідала нагальним потребам розвитку регіонів і
територіальних громад та базувалася на найкращих
вітчизняних і світових теоріях та практиках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Державне управління регіонами було предметом нау
кових досліджень В.Б. Авер'янова, Ю.П. Битяка,
Л.В. Коваля, В.Я. Малиновського, Н.Р. Нижник, О.Ю.
Оболенського, В.Ф. Сіренка, В.В. Цвєткова та багатьох
інших науковців. Про значення та важливість держав
ного управління регіонами не одноразово наголошува
лось у нормативних актах. Натомість щодо його сут
ності, видів та особливостей відсутня узгоджена думка
серед науковців, як наслідок — має місце різ ноаспект
не його використання у чинному законодавстві.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2016

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виклади результатів досліджень з пи
тань формування змістовної характеристики та чин
ників, що впливають на державне управління стійким
розвитком регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Деякі властивості обумовлюють особливості дер
жавного регулювання регіоном, яке представляє собою
управління економічними, соціальними, етнодемогра
фічний, технікотехнологічними, екологічними та іншими
процесами в межах даної території, спрямовані на ефек
тивне використання наявних ресурсів з метою динаміч
ного розвитку регіону та підвищення добробуту жителів.
Суб'єктом управління в межах своїх повноважень вис
тупають органи державної і місцевої влади. Об'єктом
управління виступає сам регіон, в особі сукупності гос
подарюючих суб'єктів і населення.
При цьому в системі державного регулювання рег
іональним розвитком можуть бути виділені дві скла
дові: керування функціонуванням і управління розвит
ком. Якщо перша складова достатня проста в реалі
зації, то друга вимагає застосування широкого набо
ру засобів і методів. Управління розвитком передба
чає не усунення виникаючих на сьогоднішній день про
блем, а формування умов і передумов для досягнення
певного рівня в наступні періоди. У зв'язку з цим саме
управління розвитком вирішує завдання попереджен
ня. До числа застосовуваних методів управління в даній
області відноситься розробка програм і стратегій соц
іальноекономічного розвитку регіонів, які представ
ляють собою комплекс індикаторів, що описують ба
жаний стан системи в майбутньому, і керуючих пара
метрів, реалізація яких спрямована на досягнення інди
кативного плану.
Розробка стратегії державного регулювання регіо
нальним розвитком є складним завданням, що зачіпає
інтереси багатьох економічних суб'єктів. Ключовим пи
танням стає визначення їх балансу [6]. Процес розроб
ки кількісних параметрів стратегії соціальноекономіч
ного розвитку регіону має на меті визначення індика
тивного плану на задану перспективу. Виділяється цілий
комплекс проблем в тій чи іншій мірі характерний для
більшості діючих стратегій регіонів України [2, с. 92].
Одним з найбільш істотних представляється відсутність
обгрунтування та зв'язку між показниками соціально
економічного розвитку території. Слід зазначити, що в
багатьох подібних документах, в тому числі в Стратегії
сталого розвитку "Україна — 2020", прогнозні оцінки
фактично відсутні. Це пов'язано в першу чергу з труд
нощами узгодження планів і прогнозів у різних сферах.
В умовах України регіональний аспект прогнозування
відіграє особливу роль, бо без урахування специфіки
розвитку регіонів не може бути реалізована жодна дов
гострокова загальнодержавна програма, неможливе
проведення соціальних і економічних реформ [3, с. 89].
Загальна оцінка стану регіонального прогнозування
проводилася різними авторами, в тому числі С. Банду
ра [7, с. 71].

Незважаючи на наявний досвід, у системі держав
ного регулювання мезо і макроекономічними система
ми залишається безліч невирішених проблем і протиріч
[5, с. 62]. Нами виділено деякі проблеми державного
регулювання регіональним розвитком серед найбільш
істотних, які впливають на якість прийнятих рішень, на
ступні:
1. Організаційноуправлінські:
— неузгодженість цілей на різних рівнях держав
ного регулювання. Наявність безлічі керуючих контурів
різного рівня (органи влади державного і обласного
рівня, органи місцевого самоврядування) вимагає узгод
ження їх дій. Наявне при цьому "подвійне управління"
регіоном, яке характеризується державними функція
ми регулювання. Також має місце неузгодженість цілей
довгострокового розвитку і прийнятих короткостроко
вих рішень, збереження існуючої моделі функціонуван
ня регіону без виправлення наявних недоліків;
— недооцінка впливу різних внутрішніх і зовнішніх
факторів. Дана проблема полягає в ігноруванні істот
них факторів, що призводить до помилкових висновків.
Складність обліку полягає в тому, що вплив деяких фак
торів може бути прихованим або непрямим;
— недостатня якість інформації про функціонуван
ня регіональних систем, а також проблеми статистич
ного обліку, наявності та використання інформації з
певних питань призводять до прийняття неефективних
рішень;
— відсутність наукового обгрунтування прийнятих
рішень. Більшість рішень приймається на основі наяв
ного досвіду і інтуїції. Наслідки багатьох з них не про
гнозуються, зокрема, багато програм розвитку терито
ріальних систем не містять науково обгрунтованих про
гнозних оцінок;
— відсутність системного характеру економічної
політики. Дана проблема обумовлена як зазначеними
раніше особливостями управління, так і властивостями
самої системи, в якій особа, яка приймає рішення в сфері
державного регулювання, не може врахувати всі фак
тори, що впливають на досліджувані процеси, що по
в'язано з динамічністю і взаємозв'язком елементів сис
теми;
— відсутність єдиного критерію оптимальності роз
витку. Функціонування в регіональній системі безлічі
економічних суб'єктів, цілі яких відрізняються (в ряді
випадків суперечать), вимагає врахування потреб усіх
елементів регіональної системи та підвищення збалан
сованості їх розвитку. Перед органами управління ста
виться багатокритеріальна задача, яка не має одного
певного рішення, багато авторів відзначають, що дер
жавне управління також не має формальної цільової
функції [4, с. 52];
— неповна керованість. Зміни, що відбуваються в
регіональній системі, найчастіше обумовлені не стільки
регулюючим впливом системи управління, скільки про
цесами самоорганізації. Найважливішу роль в механізмі
регіонального управління відіграє державнорегулятив
ний компонент, орієнтований на зміцнення соціально
економічного простору регіону.
2. Економічні:
— обмеженість ресурсів регіону. В першу чергу це
стосується регіонівреципієнтів. У цих регіонах вкрай

97

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ускладнено вирішення проблем розвитку, бо кошти
йдуть на фінансування поточного функціонування. При
цьому дана проблема є фактором пошуку найбільш
ефективних шляхів розвитку;
— асиметричний розвиток території. Диспропорції
в розвитку спостерігаються як в різних регіонах країни
в цілому, так і на рівні окремого регіону.
Багато проблем управління регіональним розвитком
взаємозв'язанні і взаємозумовлені. У зв'язку з цим не
обхідний комплексний підхід для їх вирішення. Потрібно
перехід до попереджуючого управління, який дозволяє
не усувати наслідки негативних відхилень, а запобігати
їх появі. Таким чином, актуалізується проблема інфор
маційної підтримки управління регіональним розвитком
і, зокрема, прогнозування зміни параметрів регіональ
ної системи.
Зростання ролі регіонів в Україні, на тлі нестабіль
них макроекономічних трендів визначає першорядне
значення проблеми сталого регіонального розвитку.
Незважаючи на тривалість використання в науковому
обігу терміна сталий регіональний розвиток, до сих пір,
відсутня єдина думка щодо його змісту, а існуючі підхо
ди до дослідження проблеми стійкості значно обмежу
ють потенціал дослідження, в зв'язку з чим і виникає
необхідність розгляду такої проблеми з позиції систем
ної динаміки, і визначення траєкторій сталого розвитку
регіону.
Питання забезпечення стійкості, збалансованості
регіонального розвитку привертають дедалі більшу ува
гу науки і практики. Такий інтерес обумовлений зміною
ролі регіонів у розвитку країни, прискорення соціаль
ноекономічних процесів на тлі їх чутливості до змін у
зовнішньому середовищі, протиріч інтересів різних груп,
потреб суспільства і обмежених ресурсів, стану навко
лишнього середовища.
У найзагальнішому сенсі, розвиток — це "необо
ротна, спрямована, закономірна зміна матеріальних,
ідеальних об'єктів".
Незворотність характеризує така зміна об'єкта, при
якому кожний його стан унікальний, відповідно, обо
ротність відрізняє режим відтворення стану системи,
між тим як спрямованість властива для послідовної
зміни в напрямку бажаного образу, а ось порушення цієї
властивості можна спостерігати, наприклад, в хаотич
них процесах. У свою чергу, закономірність зміни про
являється у взаємозв'язку і взаємозумовленості про
цесів якісного перетворення об'єкта.
Нами визначено, що розвиток регіону розглядаєть
ся як комплексний процес зміни його екологічної, еко
номічної, соціальної, просторової, політичної, духовної
сфер, що приводить до їх якісних перетворень і, у кінце
вому рахунку, до змін умов життя людини. Вектор роз
витку заданий в напрямі суспільного прогресу, який ви
ражається в удосконаленні умов життєдіяльності су
спільства. Таким чином, розвиток регіону — це багато
вимірний процес досягнення соціальноекономічних
цілей.
Дослідники все частіше відзначають стійкість як
необхідну умову розвитку. Регіональний розвиток — це
режим функціонування регіональної системи, який
орієнтований на позитивну динаміку параметрів рівня і
якості життя населення, забезпечену стійким відтворен
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ням соціального, господарського, ресурсного і еколо
гічного потенціалів території.
Термін сталий розвиток з'явився в зарубіжній літе
ратурі і був використаний, в матеріалах комісії ООН з
навколишнього середовища і розвитку. Вперше концеп
ція сталого розвитку (sustainable development) була
сформульована на конференції з проблем екології в
1992 році в РіодеЖанейро.
До найбільш небезпечних загроз людству віднесені:
1. Екологічні проблеми: деградація компонентів на
вколишнього природного середовища, внаслідок ант
ропогенного впливу, яке перевищила всі допустимі межі.
Під деградацією розуміється забруднення гідросфери,
атмосфери і літосфери; зменшення різноманітності
об'єктів тваринного і рослинного світу; виснаження озо
нового шару; генетичні захворювання та відхилення;
поява нових захворювань; виснаження природних ре
сурсів планети та тощо.
2. Соціальні проблеми: зростання населення в краї
нах з низьким рівнем життя; збільшення диспропорцій
в рівні життя населення; зріст захворюваності; збіль
шення чисельності бідного населення; поширення голо
ду; міжнаціональні та міжетнічні конфлікти та тощо.
3. Економічні проблеми: в світі пріоритетним є тільки
грошове збагачення і зростання економічного прибут
ку без урахування впливу на навколишнє середовище
та інтересів майбутніх поколінь; використання неефек
тивних ресурсозберігаючих технологій; збільшення дис
пропорцій в рівні соціальноекономічного розвитку
країн; відсутність критеріїв оцінки допустимості впливу
на навколишнє середовище та ін.
Залежно від контексту, слово "sustainable" перекла
дається як підтримуючий, стійкий, безперервний. Незва
жаючи на тривалість використання терміна, в науковій
літературі до цих пір не існує його загальноприйнятого
значення.
Останнім часом серед вимог до регіонального роз
витку називається збалансованість. Під збалансовані
стю в найширшому сенсі розуміється врівноваженість,
а збалансованість економічної системи, яка розгля
дається як стан, що характеризується рівністю попиту і
пропозиції на ринках товарів, факторів виробництва.
Нами запропоновано для забезпечення збалансовано
го державного регулювання розвитку регіонів виділити
наступні ключові аспекти:
1. Бюджетна збалансованість, яка характеризуєть
ся рівністю доходів, витрат обласних бюджетів, що за
безпечує стабільне фінансування програм відтворення
і розвитку регіональних процесів.
2. Економічна збалансованість, яка характеризуєть
ся виваженістю пропорцій суспільного відтворення,
відповідністю результатів процесів виробництва, розпо
ділу, обміну, споживання.
3. Соціальна збалансованість характеризує рівно
вагу інтересів різних груп населення, справедливий роз
поділ національного багатства.
4. Політична стабільність проявляється у зваженій
позиції, представлених в регіоні політичних сил.
Відносно спільного застосування вимог стійкості та
збалансованості. У спеціальній літературі поширюєть
ся термін сталий збалансований розвиток. Така умова
видається некоректним. Умова збалансованості силь
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ніше, тобто кожна збалансована система стійка, і не
кожна стійка система збалансована.
Стійкість — фундаментальне властивість регіону як
складної соціальноекономічної системи, що характе
ризує здатність зберегти ключові властивості, витримати
заданий режим функціонування. Нами зазначається, що
регіональний характер державного управління, загост
рення соціальноекономічних протиріч на тлі світової
економічної кризи, переводять проблему сталого регі
онального розвитку в число ключових проблем модер
нізації України, визначають необхідність розробки кон
цепцій, моделей які дозволять зрозуміти механізми дер
жавного регулювання, розвитку проблеми, сформулю
вати ефективні заходи її рішення.
Перехід до інноваційної моделі регіонального роз
витку передбачає розробку алгоритмів сталого прогре
су регіональних соціальноекономічних систем. Вирі
шення цього завдання можливе лише з позиції систем
ного підходу, із застосуванням відповідного апарату
диференціальних рівнянь. Представлена нами позиція,
дозволить знаходити стійкі рівноважні траєкторії ре
гіональних систем, а також проводити аналіз чутливості
траєкторій регіонального розвитку щодо варіації пара
метрів зовнішнього, внутрішнього середовищ, а отже,
буде сприяти кращому державному регулюванні стало
го регіонального розвитку збільшуючи ефективність її
рішень.
Загальновизнано, що стійке і динамічний розвиток
регіоні України залежить від налагодження між ними
ефективної взаємодії і кооперації, їх включеності в гло
бальні і міжрегіональні ринки.
Застосування системного підходу до дослідження
закономірностей регіонального розвитку дозволяє його
трактувати як сукупність перманентних змін співвідно
шень між підсистемами мезоекономічних системи, а та
кож співвідношень між даними регіональне утворення
та іншими регіональними утвореннями як складовими
національної економічної системи. Подібний підхід зас
нований на визнанні того, що складові економічної си
стеми характеризуються різними типами і темпами змін,
ініціювали і що реалізуються в регіональному розвит
ку. Це обумовлює залежність типу регіональних змін від
характеру економічної динаміки, що відбиваються в
динаміці окремих агрегованих показників. Для іденти
фікації типу регіональних змін і визначення рівня їх
інтенсивності представляється необхідним аналіз дина
міки сукупності подібних показників.
Традиційне виділення асиметричного типу регіо
нальних змін, що характеризується поглибленням роз
риву між показниками відносних переваг окремих ре
гіональних (субрегіональних) утворень; симетричного
типу регіональних змін, характеризується подоланням
розриву між показниками відносних переваг окремих
регіональних (субрегіональних) утворень; нейтрально
го типу регіональних змін, характеризується збережен
ням співвідношення між відносними перевагами окре
мих регіональних (субрегіональних) утворень, дозволяє
уточнити синтетичну класифікацію регіонів. Це знахо
дить вираз у тому, що виділення в їх складі високороз
винених, середньорозвинених і менш розвинених ре
гіонів доповнюється характеристикою типу їх розвитку.
Тим самим, синтетична класифікація регіонів набуває

ознак класифікації за характером внутрішніх динаміч
них процесів. Подібний підхід до аналізу закономірно
стей регіонального розвитку заперечує обгрунтованість
оцінки процесів диференціації або згладжування еко
номічного простору як однозначно позитивних чи нега
тивних. Доцільним видається розробка сукупності по
рогових значень показників співвідношення регіональ
них (субрегіональних) утворень, перевищення яких
свідчить про диспропорційність регіонального розвит
ку, наявності ризикоутворюючих факторів і необхід
ності їх нейтралізації. У зв'язку з цим ризики регіональ
ного розвитку можуть трактуватися як ймовірність по
рушення пропорцій регіонального розвитку, що обумов
лює несприятливу динаміку макро і мезоекономічних
індикаторів. Таким чином, стратегічним орієнтиром ре
гіонального розвитку виступає формування (підтриман
ня) певного співвідношення між темпами змін стану
підсистем регіональної і національної економічних сис
тем.
У рамках реалізації стратегічних цілей державного
регулювання регіонального розвитку з урахуванням
тимчасових і ресурсних обмежень в умовах високо тур
булентного зовнішнього середовища органи державно
го управління і підприємницькі структури вирішують ряд
взаємовигідних завдань з урахуванням інтересів місце
вої громади, що обумовлює необхідність координації
змісту інструментів управлінського впливу на економічні
процеси з потребами поступальної динаміки . Це перед
бачає використання регіональними органами виконав
чої влади інструментів проектного управління в системі
стратегічного планування, які дозволяють підвищити
обгрунтованість прийнятих ними управлінських рішень,
забезпечити ефективність взаємодії між органами дер
жавного управління, місцевого самоврядування та
підрядними організаціями на основі застосування єди
них підходів до вирішення поставлених завдань, реалі
зувати істотні і термінові зміни в регіональній економіці
щодо поточного стану.

ВИСНОВОК
Процес оцінки і відбору проектів регіонального роз
витку виступає в якості ключового елемента стратегіч
ної діяльності. При цьому принципи проектного управ
ління адаптуються до особливостей об'єкта і суб'єкта
управління, в якості якого відповідно виступає регіо
нальна економіка як складна динамічна відкрита систе
ма і регіональні органи влади. Принцип цілісності перед
бачає інтеграцію управлінських рішень, що приймають
ся органами державного управління різного рівня, орга
нами місцевого самоврядування, суб'єктами господарю
вання, що обумовлює синергетичний ефект реалізації
проектів і наявність позитивних екстерналій — локаль
них та загальнонаціональних, коротко і довгостроко
вих.
При цьому державне регулювання розвитком ре
гіонів може трактуватися як управління програмами і
проектами (національними, регіональними, місцевими,
відомчими цільовими програмами), спрямованими на
розвиток різних секторів економіки регіону, узгодже
ними з ресурсами, термінів відповідно до визначених
пріоритетів і здійснюваними регіональними органами
влади за участю інтересів окремих і агрегованих еконо
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мічних агентів [1]. Реалізація принципу цілісності забез
печує формування (збереження) пропорцій регіональ
ного розвитку з урахуванням критичного значення по
казників диференціації. Принцип ефективності управ
ління проектами передбачає використання стандарти
зованих процесів, включення в процес розробки управ
лінських рішень регіональних органів державної влади
етапів визначення та структурування проблеми, пошуку
інформації, генерування альтернатив і їх упорядкуван
ня відповідно до системи цілей, а також наявність зво
ротних зв'язків. Принцип гнучкості реалізується в тому,
що впроваджуються в рамках проектів управлінські
рішення можуть адаптуватися до діяльності регіональ
них органів влади в мінімальні терміни з урахуванням
невизначеності зовнішнього середовища.
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EXTERNAL ECONOMIC SAFETY OF UKRAINE IS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
DYNAMICS: PROBLEM OF OPTIMAL CORRELATIONS
Визначено сутність категорії "економічна безпека", проаналізовано основні загрози зовніш
ньоекономічної безпеки України. Досліджено стан зовнішньоекономічної безпеки України, його
динаміка, відповідність показників зовнішньоекономічних відносин їхнім пороговим значенням.
Essence of category "economic security" and main threats of external economic safety of Ukraine
are determined. Conditions of external economic safety in Ukraine are explored. Trends and
indicators of foreign economic relations compliance to their critical value of indexes of external
economic relations and their threshold values analyzed.
Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, зовнішньоторговельна безпека, зовнішні загрози, поро
гові значення.
Key words: external economic safety, foreign trade safety, external threats, threshold values.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стан економіки держави в сучасному світі знахо
диться під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чин
ників. З одного боку, динамічні процеси глобалізації
супроводжуються відкриттям регіональних та глобаль
них ринків, породжують нові можливості для економі
ки України, дають доступ до міжнародних капіталів,
одночасно вимагаючи підвищення рівня конкуренто
спроможності господарюючих суб'єктів, посилення їх
ефективності, постійного вдосконалення структурних та
функціональних характеристик. З іншого боку, надмірна
відкритість економіки країни робить її вразливою до
зовнішніх ризиків: коливання світових цін на енерго
носії, сировину та матеріали, зменшення попиту з боку
іноземних партнерів, негативні процеси на міжнародних
фондових, валютних, кредитних ринках здатні суттєво
погіршити економічну ситуацію в країні. Особливо
відчутно це проявляється в кризовий період: загострен
ня соціальнополітичних проблем та поширення негатив
ного впливу політичних протистоянь на економічні про
цеси призводять до суттєвих втрат вітчизняних
підприємств. Отже, досить високий рівень відкритості
економіки України до зовнішніх впливів, помножений
на внутрішні негаразди, створює додаткові загрози для
економічного розвитку. Саме тому дослідження сучас
них проблем зовнішньоекономічної безпеки України є
актуальним, а визначення напрямів усунення цих загроз
та пом'якшення їх впливу на економіку є одним з пер
шочергових завдань держави.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРАЦЬ З ПРОБЛЕМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Зважаючи на важливість проблеми адекватного та
своєчасного оцінювання змін стану зовнішньоекономі
чної безпеки, цій проблемі присвячена значна кількість
публікацій у провідних наукових виданнях.
Зокрема зовнішньоекономічна безпека сучасними
вітчизняними та іноземними науковцями розглядається
як складова економічної безпеки держави. Дослідження
зовнішньоекономічної безпеки України ведуться провід
ними економістами, знаними вченими такими, як О.С. Вла
сюк, В.М. Геєць, В.І. Мунтіян, С.І. Пирожков, А.І. Сухо
руков, О.С. Шнипко та інші.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою роботи є дослідження сучасного стану внут
рішньої та зовнішньої економічної безпеки України,
виявлення викликів і загроз економічного характеру,
аналіз системи індикаторів економічної безпеки та оці
нювання рівня зовнішньоекономічної безпеки, розроб
лення підходів до розв'язання проблемних питань ста
ну економічної безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Доцільно насамперед визначитися у дефініціях.
Спершу проаналізуємо категорію "економічна безпека".
Автори Концепції економічної безпеки України (В. Ге
єць, Б. Кваснюк та інші) вважають, що економічна без
пека країни — це "спроможність національної економ
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іки забезпечити свій вільний незалежний розвиток і ут
римати стабільність громадянського суспільства та його
інститутів, а також достатній оборонний потенціал краї
ни за всіляких несприятливих умов і варіантів розвитку
подій" [1].
Г. ПастернакТаранущенко характеризує економіч
ну безпеку держави як "стан держави, за якого вона за
безпечена можливістю створення і розвитку умов для
плідного життя її населення, перспективного розвитку
її економіки в майбутньому та зростання добробуту її
мешканців" [2].
А. Сухоруков визначає економічну безпеку як вер
тикально інтегровану трирівневу (національний, регіо
нальний та місцеве самоврядування) систему з розви
неними горизонтальними зв'язками (на кожному із заз
начених рівнів), яка характеризується самодостатністю,
забезпечує стійкість економіки від негативних зовнішніх
і внутрішніх дій та сприяє її розвитку" [3].
На думку О. Шнипка, "система економічної безпе
ки — це система, що взаємодіє з навколишнім оточен
ням і має сукупність властивостей, які забезпечують
здатність до самовиживання та розвитку в умовах ви
никнення зовнішньої або внутрішньої загрози" [4].
Як видно з наведених вище означень, проблема до
слідження категорії економічної безпеки об'єднує в собі
не лише різні підходи до її визначення, але й передба
чає формування нових напрямків її теоретичного до
слідження та практичного забезпечення.
Одним з важливих складників, що істотно впливає
на методологію визначення та формування системи еко
номічної безпеки, є характер загроз, під дією яких зна
ходиться економічна система.
У Законі України "Про основи національної безпе
ки" від 19.06.2003 р. (з наступними змінами) категорія
загрози національній безпеці визначається наступним
чином: це — "наявні та потенційно можливі явища і чин
ники, що створюють небезпеку життєво важливим на
ціональним інтересам України" [5].
Спираючись на наведене вище трактування, може
мо сформулювати загрози економічній безпеці Украї
ни як явні чи потенційні явища чи чинники, що усклад
нюють або унеможливлюють реалізацію національних
економічних інтересів та несуть небезпеку для націо
нальних цінностей, життєзабезпечення нації чи окремих
суб'єктів.
При розгляді економічної безпеки як багаторівне
вої системи традиційно розрізняють, такі її ієрархічні
складові:
— макроекономічний рівень — економічна безпе
ка національної економіки;
— мезоекономічний рівень — економічна безпека
регіонів і галузей;
— мікроекономічний рівень — економічна безпека
підприємств (фірм) і домогосподарств.
Економічна безпека визначається сукупністю умов,
які сприяють або перешкоджають ефективному дина
мічному зростанню національної економіки. Загрози еко
номічній безпеці загалом можуть бути диференційовані
на зовнішні і внутрішні, оскільки вони визначаються си
стемою національних інтересів держави, що реалізують
ся як на внутрішній території, так і за її межами. Загро
за може бути кваліфікована як стан небезпеки, який ви
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значається граничними значеннями сукупності індика
торів (показників).
На законодавчому рівні загрози національним інте
ресам і національній безпеці України в економічній
сфері визначені як:
— істотне скорочення внутрішнього валового про
дукту, зниження інвестиційної та інноваційної активності
і науковотехнічного та технологічного потенціалу, ско
рочення досліджень на стратегічно важливих напрямах
інноваційного розвитку;
— ослаблення системи державного регулювання і
контролю у сфері економіки;
— нестабільність у правовому регулюванні відно
син у сфері економіки, в тому числі фінансової (фіскаль
ної) політики держави; відсутність ефективної програ
ми запобігання фінансовим кризам; зростання кредит
них ризиків;
— критичний стан основних виробничих фондів у
провідних галузях промисловості, агропромисловому
комплексі, системах життєзабезпечення;
— недостатні темпи відтворювальних процесів та
подолання структурної деформації в економіці;
— критична залежність національної економіки від
кон'юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширен
ня внутрішнього ринку;
— нераціональна структура експорту з переважно
сировинним характером та низькою питомою вагою
продукції з високою часткою доданої вартості;
— велика боргова залежність держави, критичні
обсяги державних зовнішнього і внутрішнього боргів;
— небезпечне для економічної незалежності Украї
ни зростання частки іноземного капіталу у стратегічних
галузях економіки;
— неефективність антимонопольної політики та ме
ханізмів державного регулювання природних моно
полій, що ускладнює створення конкурентного середо
вища в економіці;
— критичний стан з продовольчим забезпеченням
населення;
— неефективність використання паливноенерге
тичних ресурсів, недостатні темпи диверсифікації дже
рел їх постачання та відсутність активної політики енер
гозбереження, що створює загрозу енергетичній без
пеці держави;
— "тінізація" національної економіки;
— переважання в діяльності управлінських струк
тур особистих, корпоративних, регіональних інтересів
над загальнонаціональними [5].
Таким чином, економічна безпека розглядається як
найважливіша якісна характеристика економічної сис
теми, що визначає її здатність підтримувати нормальні
умови життєдіяльності населення, стійке забезпечення
ресурсами народного господарства, а також послідов
ну реалізацію національнодержавних інтересів. Сама
економічна безпека має складну внутрішню структуру,
в якій можна виділити три її найважливіших елементи:
1. Економічна незалежність. Можливість контролю
над національними ресурсами, досягнення такого рівня
виробництва, ефективності і якості продукції, який за
безпечує її конкурентоспроможність і дозволяє на
рівних брати участь у світовій торгівлі, коопераційних
зв'язках та обміні науковотехнічними досягненнями.
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— питома вага імпорту на
укомісткої продукції в загаль
ному обсязі імпорту;
— частка експорту на душу
населення;
— частка іноземних інвес
тицій у ВВП;
— співвідношення тариф
ного і нетарифного регулюван
ня [7; 8; 9].
Особлива роль у системі
економічної безпеки належить
встановленню та продуктивно
му використанню порогових
значень показників, поклика
Рис. 1. Динаміка ВВП, експорту та імпорту (2006—2014 рр.)
них сигналізувати про набли
2. Стабільність і стійкість національної економіки. ження критичного стану об'єкту управління та необхід
Захист власності у всіх її формах, створення надійних ності зміни стратегії його розвитку. Порогові значення
умов і гарантій для підприємницької активності, стри — це граничні величини, недотримання яких перешкод
мування факторів, здатних дестабілізувати ситуацію.
жає нормальному відтворенню різних елементів, при
3. Здатність до саморозвитку і прогресу. Створен зводить до формування негативних, руйнівних тен
ня сприятливого клімату для інвестицій та інновацій, денцій. Таким чином, параметри, за якими встановлю
постійна модернізація виробництва, підвищення про ються порогові значення, виступають системою показ
фесійного, освітнього і загальнокультурного рівня пра ників економічної безпеки.
цівників.
Порогові значення індикаторів економічної безпеки
Зовнішні загрози являють собою геополітичні та є кількісними параметрами, які окреслюють межу між
зовнішньоекономічні чинники, а також глобальні еко умовними "безпечною" та "небезпечною" зонами в різних
логічні процеси, що знижують економічний потенціал сферах економіки. Іншими словами, порогові значення
країни і на цій основі — підривають національний суве індикаторів економічної безпеки надають рівню безпеки
ренітет (відоме явище "десуверенізації держав"). Забез кількісної визначеності, що дає можливість формалізації
печення зовнішньоекономічної безпеки потребує участі та побудови статистичних моделей прогнозування націо
країни у міжнародних економічних процесах, які б спри нальних інтересів країни у сфері економіки. Характери
яли розвитку національного економічного комплексу, стичні значення, які визначають рівень економічної без
посиленню його конкурентоспроможності. Внутрішні пеки, закріплені на законодавчому рівні. Діапазон харак
загрози являють собою нездатність країни до самозбе теристичних значень кожного показника (індикатора)
реження та саморозвитку, обумовлену негативним ста вимірюється від 0 до 1 (або від 0 до 100 відсотків) та
ном економіки, надмірним рівнем соціальної напруже ділиться на п'ять інтервалів [8].
ності, неефективністю системи державного регулюван
Варто погодитися з думкою Л. Абалкіна, який за
значив, що наближення до гранично допустимої вели
ня економічних процесів, іншими факторами [6].
Рівень зовнішньоекономічної безпеки характери чини відповідних індикаторів свідчить про наростання
зується широким спектром індикаторів (показників). загроз соціальноекономічній стабільності суспільства,
а їх перевищення — про вступ суспільства у зону неста
Ними, зокрема, є:
— коефіцієнт відкритості національної економіки більності і соціальних конфліктів, тобто про реальний
(відношення обсягу зовнішньої торгівлі, тобто експор підрив економічної безпеки [10]. Тому актуальною за
дачею є встановлення, які саме з показників реально
ту та імпорту, до ВВП);
визначають стан національної економіки, а які показу
— коефіцієнт покриття імпорту експортом;
ють її наближення до кризового стану.
— відношення обсягу експорту до ВВП;
Нами був проведений аналіз деяких показників
— відношення обсягу імпорту до ВВП;
української економіки, якими оцінюють стан зовнішньо
— сальдо зовнішньоторговельної діяльності;
економічної безпеки, зокрема сальдо зовнішньої тор
— товарна структура експорту та імпорту;
гівлі, відношення обсягу експорту до ВВП, відношення
— товарна структура критичного імпорту;
— співвідношення між обсягами залученого капіта обсягу імпорту до ВВП, відношення прямих іноземних
інвестицій до ВВП, коефіцієнт покриття експортом
лу та експортом вітчизняного капіталу;
— співвідношення цін на зовнішньому і внутрішнь імпорту. Дані для аналізу взяті з офіційних джерел, а
саме: обсяг імпорту, експорту, прямих іноземних інвес
ому ринках;
— енергомісткість та матеріаломісткість експорту; тицій (в доларах США) — за даними Державної служби
— співвідношення між обсягами національного ви статистики України, ВВП (в доларах США) — за дани
ми Міжнародного банку [11; 12].
робництва та експорту до певних країн;
Для наочності нами обрано графічний спосіб подан
— вплив виробництва експортної продукції на еко
ня узагальнених результатів, що відображають динамі
логію;
— питома вага експорту наукомісткої продукції в ку показників, які є індикаторами економічної безпеки
загальному обсязі експорту;
України за останні 7 років (рис. 1 та рис. 2).
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Аналіз сальдо зовнішньої торгівлі товарами
та послугами впродовж 2006—2014 рр. вказує
на відсутність сталої тенденції до усунення дис
балансу, що сприяло б підвищенню економічної
безпеки країни.
У таблиці 1 подано результати відношення
обсягу експорту до ВВП, відношення обсягу
імпорту до ВВП, відношення прямих іноземних
інвестицій до ВВП, коефіцієнт покриття експор
том імпорту та наведено кризові та передкризові
значення відповідних показників. Коефіцієнт по
криття імпорту експортом визначається як відно
шення імпорту до експорту. У таблиці також на
ведено порогові значення даного показника
(дані взяті з наукових джерел та з "Методичних
Рис. 2. Динаміка сальдо зовнішньої торгівлі України рекомендацій щодо розрахунку рівня економі
товарами та послугами (2006—2014 рр.)
чної безпеки України"). Варто відзначити, що в
цих "Методичних рекомендаціях …" порогові
Аналіз динаміки експорту та імпорту товарів та по значення є більш лояльними, тому, відповідно до них,
слуг за 2006—2014 рр. (рис.1) свідчить про перевищен показник економічної безпеки знаходиться у безпечно
ня імпорту над експортом, ситуація змінюється лише у му стані (навіть не у передкризовому). На противагу цьо
2014 р., коли спостерігається позитивне сальдо зовні му, використовуючи порогові значення з наукової літе
шньої торгівлі (рис. 2). Аналізуючи дані лише з точки ратури та "Методики розрахунку рівня економічної без
зору кількісних показників, можна прийти до висновку, пеки", яка діяла з 2007 р. та втратила чинність відповід
що в 2014 р. спостерігалася стабілізація зовнішньої но до наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі. Проте саме 2014 р. характеризувався політич торгівлі № 1277 від 29.10.2013 р., даний показник у
ними, економічними та валютними кризами. Для розу 2007—2008 рр. перебував у передкризовому й навіть
міння цих процесів потрібно аналізувати не лише саль кризовому стані. Кризовий стан показника свідчить про
до різниці між експортом та імпортом), а й динаміку дефіцит платіжного балансу та необхідність залучення
показників. З рисунка 1 можна побачити, що позитивне зовнішніх ресурсів для його покриття.
сальдо виникло виключно через різке скорочення
Рівень експортної залежності (експортна квота) тра
імпорту. Детальніший аналіз показує, що сальдо по то диційно визначається відношенням вартості експорту до
варах є від'ємним з 2006 р., окрім того, позитивного вартості валового внутрішнього продукту. Рівень екс
тренду до вирівнювання ситуації не спостерігалося, а портної залежності характеризує значимість експорту
так званий "баланс" у 2014 р. зумовлений різким підви для економіки країни, окремих її галузей та окремих
щенням цін та зниженням купівельної спроможності че видів продукції. Збільшення рівня експортної залеж
рез валютні коливання (девальвацію гривні). Важливим ності свідчить як про зростання ролі країни в міжнарод
є те, що сальдо по послугах згладжує від'ємне сальдо ному поділі праці, так і про зростання конкурентоспро
по товарах і забезпечує певну стійкість економіки та пла можності виробленої нею продукції. На жаль, даний
тіжного балансу, адже саме позитивне сальдо зовніш показник перебував у передкризовому стані, починаю
ньої торгівлі дозволяє поповнити вітчизняні золотова чи з 2006 року, а в окремі роки (2011, 2014 рр.) — у
лютні резерви додатковими надходженнями, що відпо кризовому.
відно створює умови забезпечення стійкості економіч
Рівень імпортної залежності (імпортна квота) ви
ного розвитку країни.
значається відношенням вартості імпорту до вартості ВВП
Таблиця 1. Відношення обсягу експорту до ВВП
Період

Порогові
значення
показників
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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Коефіцієнт покриття експортом
імпорту
Наук.
література

Методика

менше 1;
більше 1,2

менше 0,9;
більше 1,5

Відношення
Відношення
обсягу експорту
обсягу імпорту
до ВВП
до ВВП
(експортна квота)
(імпортна квота)
(відстоків)
(відстоків)
Передкризовий стан
більше 40

Обсяг прямих
іноземних
інвестицій до
ВВП (відстоків)

більше 40

менше 7

Критичний стан
менше 0,9;
більше 1,3
0,94
0,89
0,86
0,97
0,95
0,92
0,90
0,92
1,08

менше 0,85;
більше 1,7

більше 50
43
41
44
42
46
50
47
42
50

більше 50
45
46
51
43
49
54
52
46
46

менше 5
20
21
20%
34%
33%
30%
31%
32%
35%

Інвестиції: практика та досвід № 8/2016
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за відповідний період. Наразі імпортна залежність не має
тенденції до зниження. З таблиці 1 видно, що показник зна
ходився у кризовому стані у 2008, 2011, 2012 роках та у пе
редкризовому — у 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 рр.
Прямі іноземні інвестиції важливі не лише з точки
зору розподілу світового капіталу, а і їхнього позитив
ного впливу на використання передових технологій та
розвиток економіки країни у відповідності із світовими
тенденціями. Інвестиційну привабливість економіки для
іноземного капіталу можна виміряти шляхом зіставлен
ня обсягу прямих іноземних інвестицій до ВВП країни.
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Проведений аналіз свідчить про те, що основні по
казники зовнішньоекономічної безпеки України перебу
вають у передкризовому стані, або наближаються до
нього. Зовнішні загрози обумовлені фінансовою, техно
логічною, ресурсною залежністю від зарубіжних парт
нерів, а також руйнуванням економічних зв'язків з Рос
ійською Федерацією, що має вагомі політичні причини.
Протягом останніх років для України характерним є
негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу, яке
постійно зростає. Це в свою чергу, зумовлює зниження
коефіцієнта покриття імпорту експортом. Починаючи з
2006 р., аналізований показник є критичним для економ
іки. Експортна та імпортна залежність української еко
номіки також не мають тенденції до зниження і свідчать
про критичний стан зовнішньоекономічної безпеки.
Література:
1. Концепція економічної безпеки України / Підгот.
В. М. Геєць та ін.; НАН України, Інт. екон. прогнозуван
ня. — К.: Логос, 1999. — 56 с.
2. ПастернакТаранущенко Г. Економічна безпека
держави. Статика процесу забезпечення: підручник для
державних службовців, науковців, студентів і аспірантів
вищих навчальних закладів економічного профілю / За
ред. Б.Кравченка. — К.: "Кондор", 2002. — 302 с.
3. Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування
соціальноекономічного розвитку регіонів України: мо
нографія / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі. — К.:
НІСД, 2012. — 368 с.
4. Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічніх ба
гаторівневіх систем: регіональний аспект: монографія
/ О.С. Шнипко. — К.: Генеза, 2006. — 285 с.
5. Про основи національної безпеки України: [За
кон України № 975IV від 19 червня 2003 року] [Елект
ронний ресурс]. — Режим доступу http://zakon3.ra
da.gov.ua/laws/show/96415.
6. Организация и управление социальноэкономи
ческими системами: монограф. / под общ. ред. Н.И.
Лыгиной. Кн. 2. — СПб., 2007. — С. 208—209.
7. Економічна безпека України: сутність і напрямки
забезпечення: монографія / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько.
— К.: НІСД, 1997. — 144 с.
8. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України "Про затвердження Методичних реко
мендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки
України" № 1277 від 29.10.2013.
9. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України "Про затвердження Методики розра
хунку рівня економічної безпеки" № 60 від 02.03.2007.

105

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 351.86 (477)

О. С. Зозуля,
здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою,
Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
A. Zozulya,
Postgraduate student of division of European integration, globalization and management
of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PERIODIZATION OF DEVELOPMENT SYSTEM OF STATE GOVERNANCE ENSURING
INFORMATION SECURITY OF UKRAINE
У статті розроблено періодизацію розбудови системи державного управління забезпечен
ням інформаційної безпеки України в контексті змін уявлень про інформаційну безпеку, кон
цептуальних та організаційноправових засад, моделей державного управління.
Встановлено, що розвиток системи державного управління забезпеченням інформаційної
безпеки України з 1991 р. проходив у чотири етапи, у кожному з яких були свої пріоритети,
відмінні проблеми та підходи до їх розв'язання, різна структура державного управління, що
були обумовлені зміною моделей державного управління притаманних кожному з історичних
етапів.
In the article is designed periodization of development the system of state governance ensuring
information security of Ukraine in the context of change the notions about information security,
conceptual, organizational and legal principles, models of public administration.
It is established that the development the system of public administration information security
Ukraine took place in four stages. Everyone stage had its own priorities, different problems and
approaches to their solution, different public administration structure, all of this was due to change
in public administration models inherent each historical stage.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційнопсихологічна безпека, система забезпечення інфор
маційної безпеки, інформаційна політика, модель державного управління, державне управління забезпе
ченням інформаційною безпекою.
Key words: information security, information and psychological security, information security system, information
policy, the public administration model, public administration ensuring of information security.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Гібридна війна, ключовим елементом якої є інформа
ційний чинник, формує довгострокові виклики для Украї
нської держави. За таких умов, що склалися існує нагаль
на необхідність реформи системи національної безпеки і
оборони, одним з ключових пріоритетів якої має стати
інформаційна безпека.
Ця обставина й визначає зв'язок загальної проблеми з
найбільш важливими науковими та практичними завдання
ми дослідження історичних етапів становлення та розвит
ку системи державного управління забезпеченням інфор
маційної безпеки України, що обумовлено низкою завдань
теоретичного та прикладного характеру, зокрема: визна
чення закономірностей, особливостей, тенденцій й основ
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них чинників розвитку державного управління забезпечен
ням інформаційної безпеки. На основі ретроспективного
аналізу державного управління в цій специфічній сфері
можуть бути сформульовані рекомендації, які сприятимуть
підвищенню ефективності державного управління забезпе
ченням інформаційною безпекою України в умовах
інформаційнопсихологічного протиборства.
На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових
публікацій можна дійти висновку, що проблеми забезпе
чення інформаційної безпеки є об'єктом актуальних нау
кових досліджень у різних галузях знань. Висвітлення за
гальнотеоретичних та окремих аспектів забезпечення
інформаційної безпеки на монографічному та дисертацій
ному рівні здійснено багатьма вітчизняними та зарубіжни
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ми дослідниками такими, як В. Горбулін [1], Л. Євдоченкко
[2], Я. Жарков [3], З. Коваль [4], Б. Кормич [5], Г. Линник
[6], А. Манойло [7], Г. Почепцов [8], О. Тихоміров [9],
В. Толубко [10] та ін.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Недивлячись на постійне зростання кількості наукових
досліджень, предметом яких виступають окремі аспекти
забезпечення інформаційної безпеки нами не виявлено
спеціальних досліджень, де б комплексно розкривалися всі
етапи еволюції системи державного управління забезпе
ченням інформаційної безпеки України з 1991 р. до наших
днів.
З огляду на це, метою статті є ретроспективний, по
ліаспектний аналіз розбудови системи державного управлі
ння забезпеченням інформаційної безпеки України з нау
ковооб'єктивною інтерпретацією окремих історичних дат,
ряду історикотеоретичних фактів щодо єдності змісту,
структури державного управління вказаної галузі в дослід
жуваний період.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Поперше, періодизацію розбудови системи державно
го управління забезпеченням інформаційної безпеки Украї
ни ми будемо розглядати у контексті методології компара
тивного аналізу систем забезпечення національної безпе
ки, запропонованої М.М. Шевченком. Зокрема акцентуємо
увагу на історичному аналізі взаємозв'язку концепцій без
пеки та державного управління, а також історичному аналізі
комплексу передумов розбудови системи забезпечення на
ціональної безпеки [11, с. 9]. Варто додати, що ретроспек
цію можемо розглядати ще й як своєрідну модель, необхі
дну для ілюстрації практичних наслідків тих чи інших пол
ітичних рішень. Також на основі виявлених за допомогою
ретроспективного аналізу тенденцій можна формувати при
пущення та розробляти прогнози щодо майбутніх заходів
держави із забезпечення інформаційної безпеки [12, с. 42].
Подруге, вивчення періодів розбудови державного уп
равління забезпеченням інформаційної безпеки України
потребує конкретизації самого змісту та об'єкта управлін
ня. Адже від цього залежить, які саме аспекти інформацій
ної безпеки необхідно брати до уваги, здійснюючи періо
дизацію.
Сутність поняття "інформаційна безпека", викладено
го у різних нормативноправових актах (як в чинних, так і у
вигляді проектів), у наукових працях не має єдиного тлу
мачення. У вітчизняному нормативноправовому полі виз
начення поняття "інформаційна безпека" зафіксоване в не
зовсім профільному для безпекової сфери Законі України
"Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства
в Україні на 2007—2015 роки", що подає інформаційну
безпеку як стан захищеності життєво важливих інтересів
людини, суспільства і держави, при якому запобігається
нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та не
вірогідність інформації, що використовується; негативний
інформаційний вплив; негативні наслідки застосування
інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюд
ження, використання і порушення цілісності, конфіденцій
ності та доступності інформації [13]. Новий проект Докт
рини інформаційної безпеки (2014 р.) інформаційну без
пеку характеризує як стан захищеності національних інте
ресів в інформаційній сфері від зовнішніх та внутрішніх
загроз і являє собою сукупність інформаційнопсихологіч
ної (психофізичної) та інформаційнотехнологічної безпе
ки держави [14]. Також відбулися зміни у формулюванні
основних напрямів забезпечення інформаційної безпеки.

Ці зміни полягають насамперед у конкретизації цих на
прямів з доповненням їх переліку такими, як: протидія
інформаційним операціям проти України, маніпуляціям сус
пільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації,
захист національних цінностей; створення і розвиток інсти
тутів, що відповідають за інформаційнопсихологічну без
пеку [15].
Також відрізняються підходи щодо об'єкта ін
формаційної безпеки. У загальному розумінні такими об
'єктами є: інформаційні ресурси, інформаційна інфраструк
тура, свідомість (особи, групи осіб, суспільства). Конкрет
ний, прикладний підхід привертає увагу до певних галузе
вих складових інформаційної безпеки, що є окремими са
мостійними складовими у межах інформаційної безпеки
України. Якщо на початку періоду Незалежності основна
увага приділялася здебільшого загальним аспектам інфор
маційної безпеки, гарантуванню інформаційного суверені
тету держави та технічним засобам захисту інформації, збе
реженню державної таємниці та державних інформаційних
ресурсів, то вже на початку 2000х рр. посилилася увага до
питань інформаційнопсихологічної безпеки, протидії
інформаційним війнам та інформаційнопсихологічним опе
раціям, захисту суспільної свідомості від маніпулювання та
негативних інформаційнопсихологічних впливів. Зокрема
про таке свідчить прийнятий у 2003 році Закон України "Про
основи національної безпеки України", що розглядає ман
іпулювання суспільною свідомістю, як одну з основних заг
роз національній безпеці України в інформаційній сфері
[16].
З урахуванням всього викладеного вище поняття
"інформаційна безпека" розглядатиметься нами як стан за
хищеності індивідуальної, групової й суспільної свідомості
та соціальних суб'єктів різних рівнів від впливу інформац
ійних факторів, які викликають дисфункціональні соціальні
процеси [17, с. 40].
Потретє, потребують урахування також загальні умо
ви (моделі державного управління), в рамках яких форму
ються та реалізуються заходи державного управління.
Адже їх зміна також досить часто визначає "переломні"
етапи та обумовлює зміст окремих періодів. Так, з 1991 р.
у сфері інформаційної безпеки України та світу відбулися
суттєві зміни, трансформувалися політичні уявлення про
місце цієї сфери в суспільному житті, а також роль держа
ви в її регулюванні. Згодом змінювалося розуміння мети і
змісту державного управління інформаційною безпекою,
механізмів державного впливу на інформаційні процеси та
відносини. Відповідним чином змінювалося законодавство,
структура та функції суб'єктів цієї політики.
Враховуючи зазначене, пропонуємо авторський підхід
до періодизації розбудови державного управління інфор
маційною безпекою України. Принциповою особливістю
запропонованого підходу є використання інтегрованого
критерію змін, який включає в себе: 1) зміну уявлення
про інформаційну безпеку, що власне детермінує зміну
об'єкта управління; 2) зміну концептуальний та організац
ійноправових засад державного управління забезпечен
ням інформаційною безпекою; 3) зміну моделей держав
ного управління, що власне детермінує зміну принципів
формування структури та змісту діяльності суб'єктів забез
печення інформаційної безпеки.
1й етап (1991—1997 рр.). У спадок від СРСР нашій дер
жаві дісталась класична бюрократична модель державно
го управління (модель адміністративнодержавного управ
ління), у світовій практиці вона відома під назвою "Old Public
Management". До характерних особливостей цієї моделі на
лежать перш за все: ієрархічний, вертикально інтегрований
спосіб організації системи управління, з чітким розмежу
ванням повноважень, субординацією для різних рівнів
органів і посадових осіб; прямий (адміністративний) дер
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жавний контроль за всіма сферами життєдіяльності; відок
ремленість і закритість влади від суспільства [18].
Все це обумовило дії держави щодо забезпечення
інформаційної безпеки з моменту набуття Україною неза
лежності. Пріоритетним завдання в цей період стало фор
мування сукупності інститутів державної влади, що забез
печуватимуть прямий державний контроль та різновектор
ний вплив на інформаційний простір України. Зазначимо,
що на початковому етапі розбудови української держав
ності, "інформаційна безпека" як окрема самостійна кате
горія ніде не визначалася.
Початком створення сучасної системи забезпечення
інформаційної безпеки України можна вважати момент
створення Ради національної безпеки України в липні 1992
р. і прийняття 2 жовтня 1992 р. Закон України "Про інфор
мацію", який визначив засади інформаційного сувереніте
ту України.
У період 1992—1994 рр. після деяких структурних змін
в системі органів державного управління було сформова
но суб'єкт управління в інформаційній сфері. Указом Пре
зидента України 18 листопада 1994 року на базі Держав
ного комітету України у справах видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження й Державного комітету України з
охорони державних таємниць у пресі та інших ЗМІ було
створено Міністерство України у справах преси та інфор
мації. З огляду на доволі широке коло повноважень, дане
міністерство можна по праву вважати першим повноціннім
суб'єктом державного управління в сфері забезпечення
інформаційної безпеки України.
Проіснувало міністерство до 1997 року коли його було
трансформовано в Міністерство інформації України, а зго
дом у 1999 році у Державний комітет інформаційної пол
ітики України. Необхідно зазначити, що в результаті таких
трансформацій, з усіх повноважень, залишили лише:
"організацію розроблення і здійснення заходів, спрямова
них на формування та забезпечення захисту національно
го інформаційного простору України".
У цей же період проблематика інформаційної безпеки
починає, на державному рівні, привертати все більшу ува
гу. Так, у Концепції (основи державної політики) національ
ної безпеки (далі — Концепція) вперше в українському за
конодавстві було задекларовано, що загроза інформацій
ної експансію іноземних держав є однією з основних заг
роз національній безпеці України в інформаційній сфері.
Незважаючи на "застереження" Концепції, на хвилі де
мократичних перетворень курс на які взяла українська вла
да, пріоритетом державної політики в інформаційній сфері
стає відкритість інформаційного простору України. Так,
навіть інформаційну безпеку розуміли як "можливість без
перешкодної реалізації суспільством і окремими його чле
нами своїх конституційних прав, пов'язаних із можливістю
вільного отримання, створення і розповсюдження інфор
мації" [19, с. 4].
Згодом з'ясувалося, що такі підходи призвели до заг
розливих деформацій вітчизняного інформаційного про
стору, оскільки переважна більшість новостворених теле
радіо каналів, газет, журналів, а також неурядові аналітичні
центри не підконтрольні державі, бо функціонують на гроші
міжнародних донорських агенцій. Саме їх зусиллями в ук
раїнське суспільство вносились непритаманні для вітчиз
няної цивілізаційної моделі ідеологія й цінності, органі
заційні моделі, просувалися певні ідеологеми, що негатив
но впливають на суспільну думку щодо проблем внутріш
ньої та зовнішньої політики тощо [20].
Прагненням урегулювати проблеми в цій площині Пре
зидентом України було здійснено ряд важливих заходів.
21 червня 1997 року Указом Президента було введено в
дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України
"Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи
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здійснення державної інформаційної політики та удоско
налення державного регулювання інформаційних відносин"
від 17 червня 1997 року, відповідно до якого на Уряд було
покладено завдання, а саме: подати пропозиції щодо ре
формування системи державного управління для здійснен
ня поступового переходу до централізованої структури
державного управління процесами забезпечення інформа
ційної безпеки; проаналізувавши рівень захисту державного
інформаційного середовища, здійснити необхідні заходи
для створення національної інфраструктури інформаційної
безпеки; надати пропозиції щодо створення єдиної систе
ми формування, використання і захисту національного
інформаційного простору; розробити та затвердити дер
жавну програму здійснення інформаційної політики та роз
витку національного інформаційного простору.
29 липня 1997 року для аналітичнопрогнозного су
проводження діяльності Ради національної безпеки і обо
рони України Указом Президента України було за
тверджено створення державної науководослідної ус
танови "Національний інститут проблем міжнародної без
пеки". Одним з основних завдань інституту визначено:
аналіз питань інформаційної безпеки та присутності Украї
ни у світовому інформаційному просторі; сприяння фор
муванню позитивного іміджу держави і конкретних політич
них та економічних проектів, що нею впроваджуються.
Також були прийняті два закони України "Про держав
ну підтримку засобів масової інформації та соціальний за
хист журналістів" та "Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самовряду
вання в Україні засобами масової інформації".
Завершенням першого етапу стали дві події, що, на
нашу думку, зіграли визначну роль у подальшому розвитку
системи забезпечення інформаційної безпеки України. По
перше, Конституційним Судом України під час розгляду
справи щодо офіційного тлумачення ст. 3; 23; 31; 47; 48
Закону України "Про інформацію" було винесено рішен
ня, що в Україні поняття "інформаційна безпека" законо
давчо не визначено [21]. Подруге, на урядовому рівні було
створено Комісію з питань інформаційної безпеки. Основ
ним наслідком її роботи впродовж 1998—2000 рр. можна
вважати перші концептуальні обгрунтування категоріаль
нопонятійного апарату інформаційної та інформаційно
психологічної сфери та адаптацію зарубіжної термінології
до українських реалій.
Таким чином, підбиваючи підсумки ми вважаємо, що
перший етап, початок якого майже співпадає з набуттям
Україною незалежності можна охарактеризувати, як етап
формування, в загальному вигляді, нової системи держав
ного управління окремими галузями інформаційної сфери
незалежної України. Тривав цей період шість років, протя
гом яких відбувалися не лише експерименти із визначення
суб'єкта державного управління в інформаційній сфері, але
й набув нового вигляду інформаційний простір держави.
Завершення першого етапу припало на кінець1997 року в
момент усвідомленя того, що "інформаційна безпека" має
виключне значення для держави і для забезпечення націо
нальної безпеки в цілому.
2й етап (1998—2005 рр.). Початок нового етапу оз
наменувався кардинальною зміною розуміння феномену
"інформаційної безпеки". В прийнятому 4 лютого 1998 року
Законі України "Про Концепцію Національної програми
інформатизації" "інформаційна безпека", на відміну від пер
шого етапу, вже характеризується, як невід'ємна частина
політичної, економічної, оборонної та інших складових на
ціональної безпеки.
Загалом питання інформаційної безпеки в цей час на
буває особливої актуальності. Починається активна зако
нотворча робота по розробленню концептуальних засад і
визначенню місця "інформаційної безпеки" в правовому
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полі України. З 1999—2004 рр. було розроблено та пода
но на розгляд до Верховної Ради України проекти законів
України: "Про інформаційний суверенітет та інформаційну
безпеку України" (1999 р.); "Про Концепцію національної
інформаційної політики" (2002 р.); "Про інформаційну без
пеку України" (2004 р.). Для сфери інформаційної безпеки
цінність цих документів полягала у спробі законодавчо зак
ріпити два основоположних поняття в системі забезпечен
ня інформаційної безпеки, а саме: "інформаційний сувере
нітет" і "інформаційна безпека". Жодному з цих законо
проектів так і не судилося бути затвердженим.
У 2000 році на державному рівні було приділено особ
ливу увагу питанням захисту вітчизняного інформаційного
простору. З цією метою 7 травня 2000 року Постановою
№777 Кабінет Міністрів України утворив Урядову комісію
з питань інформаційноаналітичного забезпечення діяль
ності органів виконавчої влади. У жовтні 2000 року була
затверджена "Концепція реформування законодавства
України у сфері суспільних інформаційних відносин", що
визначає стан правового забезпечення регулювання сусп
ільних інформаційних відносин в Україні та стратегію (ос
новні засади) реформи інформаційного законодавства з
питань національної інформаційної безпеки при входжен
ня її до інформаційного суспільства.
Наступним важливим практичним заходом на даному
етапі стало проведення 16 січня 2001 року, Парламентсь
ких слухань на тему "Проблеми інформаційної діяльності,
свободи слова, дотримання законності та стану інформац
ійної безпеки України". Цей захід став свідченням того, що
проблематика "інформаційної безпеки" вже гостро поста
ла в українському суспільстві і потребує глибокого аналізу
ситуації в цій сфері, узагальнення проблем та визначення
шляхів їх розв'язання, а також удосконалення форм і ме
тодів законотворчої діяльності парламенту, спрямованої на
забезпечення інформаційної безпеки держави.
За результатами Парламентських слухань Верховна
Рада України 07 червня 2001 року затвердила Постанову
"Про підсумки парламентських слухань "Проблеми інфор
маційної діяльності, свободи слова, дотримання законності
та стану інформаційної безпеки України", що визначила
незадовільним, стан національної безпеки України в інфор
маційній сфері, а також Кабінету Міністрів України спільно
з Радою національної безпеки і оборони України, Держав
ним комітетом інформаційної політики, телебачення і рад
іомовлення України, Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення було доручено завершити
підготовку і внести на розгляд Верховної Ради України про
екти Концепції інформаційної безпеки України, та Інфор
маційного кодексу України.
Разом з тим Рада національної безпеки і оборони Ук
раїни у рішенні "Про заходи щодо вдосконалення держав
ної інформаційної політики та забезпечення інформацій
ної безпеки України", яке було уведено в дію Указом Пре
зидента України №1193/2001 від 6 грудня 2001 року, та
кож жорстко констатувало про незадовільний стан забез
печенні інформаційної безпеки України. Крім того, даним
Указом було поставлено низку важливих завдань відповід
ним міністерствам і відомствам у сфері забезпечення інфор
маційної безпеки України, а саме:
— Кабінету Міністрів України було доручено: — роз
робити проект Концепції національної інформаційної по
літики та інформаційної безпеки України; — розробити за
ходи щодо оптимізації системи державних органів, які ре
алізують інформаційну політику, забезпечивши чітке роз
межування повноважень і налагодження їх взаємодії та
координації; — створити організаційноу структуру систе
ми забезпечення інформаційної безпеки; — визначити ме
ханізм реалізації повноважень Генерального штабу Зброй
них Сил України щодо участі в організації і контролі за

інформаційним простором держави та його здійснення в
особливий період;
— Службі безпеки України подати пропозиції щодо
вдосконалення роботи з протидії інформаційним агресіям
та спеціальним інформаційнопропагандистським операц
іям, здійснюваним проти України іноземними спецслужба
ми.
Особливо важливою є норма даного Указу про ство
рення Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики
та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і
оборони України, завданням якої є координація виконан
ня заходів щодо забезпечення формування і захисту на
ціонального інформаційного простору, безпеки у цій сфері,
розроблення і підготовка проектів відповідних норматив
ноправових актів.
На цьому етапі продовжуються впроваджуватися активні
заходи щодо вдосконалення інституційної системи забезпе
чення інформаційної безпеки. Президентом України була
видана ціла низка указів відповідного спрямування, що мали
важливе політикоправове значення. Указ Президента Ук
раїни № 811/98 від 22.07.1998 року "Про вдосконалення
порядку здійснення організаційноструктурних змін у сфері
забезпечення інформаційної безпеки держави", яким виз
начено, що організаційноструктурні зміни у сфері забезпе
чення інформаційної безпеки держави можуть бути здійснені
органами виконавчої влади тільки за попереднім погоджен
ням з Радою національної безпеки і оборони України; Указ
Президента України № 889/2000 від 14.07.2000 року "Про
ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших
органів", яким було ліквідовано Комісію з питань інформац
ійної безпеки при Президентові України.
У січні 2002 року було створено Міжвідомчу комісію з
питань інформаційної політики та інформаційної безпеки
при Раді національної безпеки і оборони України. Відпові
дно до Положення головні завдання Міжвідомчої комісії
полягають: в аналізі стану можливих загроз національній
безпеці України в інформаційній сфері; в розробленні і вне
сенні Президентові України та Раді національної безпеки і
оборони України пропозицій щодо визначення національ
них інтересів України в інформаційній сфері, концептуаль
них підходів до формування державної інформаційної пол
ітики та забезпечення інформаційної безпеки держави; в
удосконаленні системи правового та наукового забезпечен
ня інформаційної безпеки України; в організації та поряд
ку міжвідомчої взаємодії міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади у сфері забезпечення інформац
ійної безпеки.
У грудні 2002 року постановою Кабінету Міністрів Ук
раїни № 1904 від 13.12.2002 р. "Про функціональні повно
важення Прем'єрміністра України, Першого віцепрем'єр
міністра і віцепрем'єрміністрів України" визначено, що
основні повноваження в інформаційній сфері покладають
ся на віцепрем'єрміністра України з гуманітарних питань.
Згідно яких, він здійснює організацію роботи щодо фор
мування та реалізації державної політики в гуманітарній та
політикоідеологічній сфері, преси та інформації, інфор
матизації та зв'язку.
Наступною віхою у розробці нових для України концеп
туальних підходів щодо захисту власного інформаційно про
стору можна вважати "Державну програму забезпечення по
зитивного міжнародного іміджу України на 2003—2006 роки"
затверджену постановою Кабінету Міністрів України № 1609
від 15.10.2003 року. Реалізація Програми передбачала вироб
лення єдиного комплексного підходу до формування та
здійснення інформаційнопропагандистської політики держа
ви, яка б охоплювала різноманітні сторони її життя.
Також на цей період припала одна з найважливіших
подій, не лише для сфери інформаційної безпеки і забез
печення національного інформаційного суверенітету, а й
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для розвитку національної безпеки України вцілому. Такою
подією стало прийняття у 2003 році Закону України "Про
основи національної безпеки України", що визначив загаль
ну структуру суб'єктів та об'єктів національної безпеки,
встановив основні напрями розвитку політики державної
безпеки [16].
Цікавим також є той факт, що на цей період припали
докорінні зміни в загальній моделі державного управлін
ня. Закритість адміністративнобюрократичної системи та
відокремленість громадськості від діяльності держави зро
били таку систему неспроможною оперативно реагувати на
швидкі зміни, що відбувалися як всередині країни, так і у її
зовнішньму середовищі.
Такі еволюційні зміни сприяли впровідженню нових
підходів до організації процесу державного управління з
високим ступенем орієнтації на ефективність та результа
тивність. У результаті такою інновацією стала модель "Но
вого державного управління" (New Public Management). Ос
новний зміст нової моделі полягає у зміні принципів фор
мування організаційної структури державного управління;
підвищенні гнучкості прийняття рішень у державному апа
раті, зменшенні його ієрархічності, делегування повнова
жень на нижчий рівень прийняття рішень та посилення ме
ханізмів зворотного зв'язку між державою та громадяна
ми [22; 23].
Сформована до цього часу система забезпечення
інформаційної безпеки також потребувала реформування,
щоб в межах нової моделі державного управління ефек
тивно відповідати вимогам нового часу. Першим кроком у
цьому напрямі стало встановлення демократичного конт
ролю над сферою безпеки, що підтверджено прийняттям у
червні 2003 року Закону України "Про демократичний ци
вільний контроль над Воєнною організацією і правоохорон
ними органами держави", а також створенням у 2005 році
Експертногромадської ради при Раді національної безпе
ки і оборони України. Громадянський контроль над усіма
суб'єктами системи національної безпеки з цього часу роз
глядається як обов'язковий елемент соціальноекономіч
ної системи, що визначає рівень демократизації держави
та суспільства загалом.
Таким чином, на цьому етапі, на нашу думку, пріори
тетним було формування нормативноправових основ і
структури управління інформаційною безпекою та ви
значення її як окремого об'єкта державної політики. По
няття "інформаційна безпека" набуло нового вигляду, що
вже почало ототожнюватися, як невід'ємна частина політич
ної, економічної, оборонної та інших складових національ
ної безпеки.
3й етап (2006—2013 рр.) характеризується кардиналь
ними змінами у державному управлінні інформаційною без
пекою, інтенсивною роботою з визначення концептуальних
засад системи забезпечення інформаційної безпеки в Ук
раїні. Розпочалась розробка засад, які б стали основою
концепції для нової державної політики забезпечення
інформаційної безпеки України. Вони мали базуватися на
постулатах та цінностях громадянського суспільства, відпо
відати сучасним європейським нормам, упровадження яких
розглядається як безпосередній обов'язок держави.
У січні 2007 року відбулася надзвичайна подія в сфері
забезпечення інформаційної безпеки. Верховна Рада Ук
раїни прийняла Закон України "Про Основні засади роз
витку інформаційного суспільства в Україні на 2007—2015
роки" і хоча цей документ не відноситься до безпекової
сфери, але його цінність полягає у тому, що це перший і
єдиний документ в Україні, де законодавчо закріплено по
няття "інформаційна безпека" [13].
Місяць по тому Указом Президента № 105 від
12.02.2007 р. було затверджено Стратегію національної
безпеки України. Поява Стратегії привнесла деякі корек
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тиви в загальнодержавне бачення проблематики забезпе
чення інформаційної безпеки, оскільки одним з ключових
завдань політики національної безпеки у внутрішній сфері
визначила: підвищення ефективності системи протидії
інформаційнопсихологічним впливам і операціям, що заг
рожують безпеці особи, суспільства і держави. Дане поло
ження в документі такого високого рівня, свідчить про те,
що з розвитком інформаційного суспільства в Україні і гу
манізації державного управління інформаційна безпека вже
більше не ототожнюється лише з захистом інформації, за
безпеченням захисту державних інформаційних ресурсів та
інформаційної інфраструктури.
Наступним кроком став Указ Президента України від
23 квітня 2008 року № 377/2008 "Про рішення Ради націо
нальної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року
"Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформацій
ної безпеки України". В ньому, зокрема, йдеться про роз
робку та внесення на розгляд Верховної Ради України про
екту Концепції національної інформаційної політики, яка б
визначала основні напрями, засади, принципи національ
ної політики та механізми її реалізації, була би спрямована
на забезпечення конституційних прав людини і громадяни
на на свободу слова та вільний доступ до інформації. Цим
же Указом Секретареві Ради національної безпеки і обо
рони України було доручено організувати підготовку про
екту Доктрини інформаційної безпеки України.
У 2009 році підготовлена і затверджена Указом Пре
зидента України від 08.07.2009 р. № 514/2009 Доктрина
інформаційної безпеки країни [55]. Доктрина встановила
чіткі правила гри щодо забезпечення інформаційної без
пеки держави. Чітко окреслила основні засади інформац
ійної безпеки України, визначила місце інформаційної без
пеки в системі забезпечення національної безпеки Украї
ни, виокремила реальні та потенційні загрози інфор
маційній безпеці України, сформувала напрями державної
політики у сфері інформаційної безпеки держави. Появу
Доктрини, з огляду на реалії сьогодення та повсякчасну
безперервну боротьбу на різних рівнях в інформаційному
просторі, неможливо переоцінити. Цей документ окреслю
вав поле діяльності відповідних органів влади в справі збе
реження інформаційного суверенітету держави. Напрям по
дальших наукових досліджень може стосуватися особли
востей застосування та впровадження "Доктрини інформа
ційної безпеки" в українські реалії та її аналіз, з огляду на
політичні реалії сьогодення.
Під впливом нової моделі державного управління, що
почала домінувати в Україні з 2005 року на державному
рівні стало прийняття кількох документів, що, на нашу дум
ку, мають важливе історичне значення для системи забез
печення інформаційної безпеки. Першою в цьому списку
стала Хартія про партнерство заради інформаційних прав і
свобод та захисту суспільної моралі, яка була підписана у
2009 році. Хартія за своєю формою і змістом є суспільним
договором, що укладений суб'єктами інформаційного про
цесу та представниками державних органів України з ме
тою запровадження саморегулювання в дотриманні суб
'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист
суспільної моралі, яка є не тільки конституційним обов'яз
ком Української держави, але й однією із найважливіших
складових національної безпеки України. Наступним кро
ком стало, схвалення у січні 2010 року Концепції проекту
Закону України "Про основні засади державної кому
нікативної політики" метою якої є визначення шляхів зако
нодавчого врегулювання питання забезпечення взаємодії
між органами державної влади, органами місцевого само
врядування, засобами масової комунікації і громадськістю
на засадах рівноправного партнерства, що сприятиме
зміцненню демократії, становленню громадянського та
інформаційного суспільства. Також сюди можна віднести
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схвалення в 2013 році Стратегії розвитку інформаційного
суспільства в Україні, що визначила мету, базові принципи,
стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства в Ук
раїні. В Стратегії зазначається, що забезпечення інформа
ційної безпеки у процесі використання інформаційноко
мунікаційних технологій є однією з найважливіших умов
успішного розвитку інформаційного суспільства. Але не
доліком цього документа, на нашу думку є виокремлення в
пріоритетні напрями забезпечення інформаційної безпеки
заходів, по забезпеченню безпеки лише її технічної скла
дової (захист інформації, забезпечення безпеки інформа
ційних мереж, тощо).
У 2012 році була прийнята нова редакції Стратегії на
ціональної безпеки увага в ній акцентується на тому, що на
тлі зростання викликів і посилення загроз національній без
пеці зберігається невідповідність сектору безпеки і оборо
ни України завданням захисту національних інтересів, що
характеризується, зокрема, нездатністю України протис
тояти новітнім викликам національній безпеці (явищам і тен
денціям, що можуть за певних умов перетворитися на заг
рози національним інтересам), пов'язаним із застосуванням
інформаційної зброї і проведенням інформаційнопсихо
логічних операцій в умовах глобалізації.
Проаналізувавши та поєднавши положення Стратегії
національної безпеки України 2007 року і нових редакцій
них змін 2012 року стосовно появи загрози використання
проти України інформаційної зброї та завдання щодо підви
щення ефективності системи протидії інформаційнопси
хологічним впливам і операціям, можна з впевненістю ска
зати, що саме в період з 2006 по 2013 роки відбувся ос
танній етап еволюції розуміння поняття "інформаційна без
пека" як окремої категорії в теорії національної безпеки.
Під впливом таких факторів, як зміна моделей державного
управління, розвитку інформаційного і громадянського
суспільств, гуманізації та людиноцентризму, появою нових
викликів та загроз для держави, суспільства, людини спри
чинених глобалізацією, ця невід'ємна складова кожної із
сфер національної безпеки України тепер і в подальшому
буде розглядатися лише як "інформаційнопсихологічна
безпека".
Таким чином, цей період став найбільш значущим для
становлення і розвитку системи забезпечення інфор
маційної безпеки. Прийняття доктринальних і концептуаль
них документів, що припало на цей період свідчать про те
що "інформаційна безпека" серйозно і на довго зайняла
місце однієї з пріоритетних сфер державного управління
національною безпекою.
4й етап (починаючи з 2014 року — по теперішній час)
в історичній динаміці становлення і розвитку системи за
безпечення інформаційної безпеки України має особливий
двоїстий характер оскільки, поперше, виступаючи логіч
ним продовження еволюції державного управління інфор
маційною безпекою, характеризується вирішенням важли
вих стратегічних питань державної політики із забезпечен
ня інформаційної безпеки в умовах інформаційнопсихо
логічного протиборства, подруге, виступає окремою, аб
солютно новою віхою в історії державного управління за
безпеченням інформаційної безпеки України.
"Славнозвісні" подій, що відбуваються в Україні з по
чатку 2014 року спровакували кардинальні трансфор
маційні зміни у відносинах між державою і громадянським
суспільством. Починають запроваджуватись нові способи і
механізми державного управління, що спроможні забезпе
чити ефективне управління суспільними процесами в сучас
них умовах. Можна, навіть, припустити, що Україна встала
на шлях зміни моделі державного управління. Характер
змін та аналіз певних ознак доводить, що державне управ
ління тепер відбувається в рамках моделі, відомої в світі,
як "Good Governance".

Концепція "Good Governance" наповнює державне уп
равління гуманітарною та соціальною складовою, формує
новий підхід до розуміння врядування, яке має тепер відпо
відати не лише вимогам ефективності, але й бути відкри
тим, доступним, підзвітним і підконтрольним, а отже, чут
ливим до вимог громадян, їхніх потреб і запитів. Тобто "GG"
це спосіб реалізації публічної влади, завдяки якому дося
гаються реальна участь громадян у виробленні та реалізації
публічної політики; об'єднання потенціалу всіх трьох сек
торів (влада, бізнес, громадськість); постійний контроль
різних сегментів суспільства за публічною владою [24; 25;
26].
Повертаючись до інформаційної безпеки, зазначимо,
що першим до реформування та адаптації системи забез
печення інформаційної безпеки у відповідності з вимогами
особливого стану в державі стало прийняття Указу Прези
дента України від 01.05.2014 р. № 449/2014 "Про Рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня
2014 року "Про заходи щодо вдосконалення формування
та реалізації державної політики у сфері інформаційної без
пеки України". Даним документом Кабінету Міністрів Ук
раїни було доручено розробити законопроект щодо про
тидії інформаційній агресії іноземних держав, передбачив
ши, зокрема визначення механізму протидії негативному
інформаційнопсихологічному впливу, в тому числі шляхом
заборони ретрансляції телевізійних каналів. Також за уча
стю Національного інституту стратегічних досліджень,
Служби безпеки України, інших державних органів розро
бити проект Доктрини інформаційної безпеки України, а
також вдосконалити систему формування та реалізації дер
жавної політики у сфері інформаційної безпеки України.
Міністерству закордонних справ України Рішенням повин
но було розробити порядок аналізу інформаційних матер
іалів іноземних засобів масової інформації, що мають пред
ставництва в Україні; ужити заходів до активізації міжна
родного співробітництва з питань протидії негативним
інформаційнопсихологічним впливам. 6 червня 2014 року,
на підставі Указу Президента № 504/2014, втратила
чинність Доктрина інформаційної безпеки України, що була
затверджена в 2009 році.
Знову починають відбуватися активні дискусії щодо
закріплення інформаційної безпеки в окремому норматив
ному акті. Так, в липні 2014 року пройшли Парламентські
слухання на тему: "Законодавче забезпечення розвитку
інформаційного суспільства в Україні" за результатами яких
щодо питань забезпечення інформаційної безпеки були
надані рекомендації для Верховної Ради України: законо
давчо визначити засади державної політики щодо забез
печення інформаційної безпеки України як однієї з основ
них конституційно визначених функцій держави; для Кабі
нету Міністрів України: сформувати ефективну систему за
безпечення інформаційної безпеки України; утворити дер
жавний орган чи координаційний центр для здійснення кон
тролю та регуляції політики в галузі інформаційної безпе
ки України. Також в 2014 році знову до Верховної Ради
України був поданий Проект Закону "Про засади інформа
ційної безпеки України" (реєстраційний № 4949 від
28.05.2014 р.) [27], а також Державним комітетом телеба
чення і радіомовлення України розроблено проект нової
Доктрини інформаційної безпеки України [14] і проект
Стратегії розвитку інформаційного простору України на
період до 2020 року [28].
У 2015 році Україна нарешті отримала абсолютно
оновлену Стратегію національної безпеки України [15]. Ця
Стратегія пріоритетами забезпечення інформаційної без
пеки визначає: забезпечення наступальності заходів по
літики інформаційної безпеки на основі асиметричних дій
проти всіх форм і проявів інформаційної агресії; створен
ня інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та
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оперативного реагування на них; протидія інформаційним
операціям проти України, маніпуляціям суспільною свідо
містю і поширенню спотвореної інформації, захист націо
нальних цінностей та зміцнення єдності українського сус
пільства; виявлення суб'єктів українського інформаційно
го простору, що створені та/або використовуються для
ведення інформаційної війни проти України, та унемож
ливлення їхньої підривної діяльності; створення і розви
ток інститутів, що відповідають за інформаційнопсихо
логічну безпеку, з урахуванням практики державчленів
НАТО; удосконалення професійної підготовки у сфері
інформаційної безпеки.
Структура суб'єктів державного управління інформац
ійною безпекою України поки що залишається без змін. Як
зазначалося в попередньому нашому дослідженні [29], сьо
годні ні один з існуючих центральних органів виконавчої
влади не в змозі самостійно здійснювати весь комплекс за
ходів із забезпечення інформаційної безпеки. Але слід звер
нути увагу, що в січні 2015 року утворено Міністерство інфор
маційної політики України яке є головним органом у сис
темі центральних органів виконавчої влади у сфері забез
печення інформаційного суверенітету України. Важливим
також є той факт, що міністерством вже розроблений про
ект Концепції інформаційної безпеки України [30], який за
раз проходить процедуру громадського обговорення.
Також у 2015 році з метою забезпечення інформаційно
аналітичного супроводження діяльності Ради національної
безпеки і оборони України щодо координації і контролю
за діяльністю органів виконавчої влади, правоохоронних
органів та військових формувань у сфері національної без
пеки і оборони у мирний час, в особливий період, у тому
числі в умовах воєнного стану, в умовах надзвичайного ста
ну та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують на
ціональній безпеці України створено Головний ситуаційний
центру України.
У підсумку зазначимо, незважаючи на те, що цей етап
тільки розпочався, але в його межах вже відбулися події
які не лише задали вектор подальшого розвитку держав
ного управління забезпеченням інформаційної безпеки
України, а й розпочали нову еру в його історії.

тутів, що опікуються питаннями інформаційної безпеки, в
контексті захисту інформаційного суверенітету України.
Розроблено періодизацію новітньої історії державно
го управління забезпеченням інформаційної безпеки Украї
ни, грунтуючись на аналізі моделей державного управлін
ня, що мали суттєвий вплив на еволюцію державного уп
равління забезпеченням інформаційної безпеки України
протягом періоду 1991—2014 рр., а саме: 1 етап (1991—
1997 рр.) Домінувала класична бюрократична модель дер
жавного управління, у світовій практиці вона відома під
назвою "Old Public Management". Дана модель обумовила
дії держави щодо забезпечення інформаційної безпеки, які
були спрямовані на формування сукупності інститутів дер
жавної влади, що забезпечуватимуть прямий державний
контроль та різновекторний вплив на інформаційний
простір України. На початковому етапі розбудови українсь
кої державності, "інформаційна безпека", як окрема само
стійна категорія ніде не визначалася; 2 етап (1998—2005
рр.) Ознаменувався використанням інноваційних підходів
у державному управлінні, що сприяли впровадженню мо
делі "Нового державного управління" (New Public Manage
ment). Під впливом цієї моделі було започатковано встанов
лення демократичного контролю над сферою безпеки.
Поняття "інформаційна безпека" на даному етапі набуло
нового вигляду, і почало вже ототожнюватися, як невід'ємна
частина політичної, економічної, оборонної та інших скла
дових національної безпеки; 3 етап (2006—2013 рр.) ха
рактеризується інтенсивною роботою з визначення концеп
туальних засад системи забезпечення інформаційної без
пеки в Україні. Розпочалась розробка засад, які б стали
основою концепції для нової державної політики забезпе
чення інформаційної безпеки України, що повинні базува
тися на постулатах та цінностях громадянського суспіль
ства. Прийняття доктринальних і концептуальних доку
ментів, що припало на цей період свідчать про те що "інфор
маційна безпека" серйозно і на довго зайняла місце однієї
з пріоритетних сфер державного управління національною
безпекою; 4 етап (2014 р. — по теперішній час): події, що
відбуваються в Україні з початку 2014 року спровокували
кардинальні трансформаційні зміни у відносинах між дер
жавою і громадянським суспільством. Характер змін та
аналіз певних ознак доводить, що Україна встала на шлях
зміни моделі державного управління відомої в світі, як
"Good Governance". Дана модель наповнює державне уп
равління гуманітарною та соціальною складовою, формує
новий підхід до розуміння врядування, яке має тепер відпо
відати не лише вимогам ефективності, але й бути відкри
тим, доступним, підзвітним і підконтрольним, а отже, чут
ливим до вимог громадян, їхніх потреб і запитів. В істо
ричній динаміці становлення і розвитку системи державно
го управління забезпеченням інформаційної безпеки Украї
ни цей період має особливий двоїстий характер: характе
ризується вирішенням важливих стратегічних питань дер
жавної політики із забезпечення інформаційної безпеки в
умовах інформаційнопсихологічного протиборства; висту
пає окремою, абсолютно новою віхою в історії державно
го управління забезпеченням інформаційної безпеки Украї
ни.
Перспективним напрямом подальших досліджень вба
чається в подальшому узагальненні і систематизації зару
біжного досвіду державного управління забезпеченням
інформаційної безпеки та оцінці можливостей щодо його
використання в Україні.

ВИСНОВКИ
Отже, ми з'ясували, що розвиток системи державного
управління забезпеченням інформаційної безпеки Украї
ни з 1991 р. проходив у чотири етапи, у кожному з яких
були свої пріоритети, відмінні проблеми та підходи до їх
розв'язання, різна структура державного управління.
Також здійснивши це дослідження ми можемо відпов
істи на питання чи відбулося, в межах досліджуваного нами
історичного відрізка, повноцінне формування системи дер
жавного управління забезпеченням інформаційної безпе
ки України, що відповідає моделі (законодавство — суб'єкт
забезпечення). Так, історична декомпозиція державної пол
ітики та законодавства України в сфері інформаційної без
пеки дозволило встановити, що така модель знайшла своє
відображення в наступних підсистемах системи забезпечен
ня інформаційної безпеки України: концептуальній — в
Конституції України (ч. 1 ст. 17), Концепції (основи держав
ної політики) національної безпеки України (1997 р.), Стра
тегії національної безпеки України (2007, 2012, 2015 рр.),
Доктрині інформаційної безпеки України (2009 р.) ви
значено концептуальні засади політики національної без
пеки та забезпечення інформаційної безпеки; правовій —
у Законі України "Про основи національної безпеки", За
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ПОВ'ЯЗАНА
З НОВИМИ ВИКЛИКАМИ, ЯКІ СТАВИТЬ
СЬОГОДНІ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
ПЕРЕД ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ
Побудова нової сучасної моделі державної служби,
здатної проводити реальні реформи, спрямовані на за
безпечення прав і свобод громадян, досягнення в Ук
раїні європейських стандартів життя, потребує відпові
дного корпусу державних службовців. Реалії сьогоден
ня вимагають від них високих моральних і ділових яко
стей, стресостійкості, вміння керувати своїм емоційним
станом і поведінкою. Зокрема, Закон України "Про дер
жавну службу", що набирає чинності 01 травня 2016
року, одним з основних обов'язків державного служ
бовця визнає постійне удосконалення організації служ
бової діяльності та підвищення рівня професійної ком
петентності, невід'ємним складником якої є здатність
державного службовця до професійного та особистіс
ного розвитку [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що
питання модернізації державної служби України, фор
мування необхідних для виконання службових повно
важень компетентностей державних службовців, ство
рення умов для професійної реалізації осіб, задіяних у
державному управлінні та місцевому самоврядуванні,
постійно перебувають у полі зору українських науковців.
Зокрема автор у своєму дослідженні опирається на на
укові розвідки В. Бакуменка, Т. Василевської, С. Броні
кової, Н. Демедишиної, Н. Драгомирецької, С. Загород
нюка, Т. Ковалевської, М. Логунової, О. Оболенського,
В. Олуйка, Л. Пашко, Г. Почепцова, А. Рачинського,

М. Рудакевич, С. Серьогіна, Т. Федорів та інших. Проте
процес особистісного самоуправління державного
службовця залишається маловивченим.
У зв'язку з цим автор ставить у розвідці за мету роз
гляд сутності й особливостей особистісного самоуправ
ління, визначення його складників і доведення необхі
дності самоуправління для розвитку державної служби
в цілому та державного службовця зокрема.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державна служба в першу чергу покликана забез
печити виконання функцій держави, реалізацію держав
ної політики, надання якісних і доступних адміністратив
них послуг населенню, формування позитивного іміджу
владних інституцій і держави в цілому. Але разом з тим,
на наше переконання, державна служба має бути націле
на і на самореалізацію державних службовців, форму
вання їх особистого авторитету, адже, здобувши репу
тацію професіонала, сумлінного, відповідального, ви
сокоморального чиновника, державний службовець
створює відповідний імідж і органу влади, у якому пра
цює.
На переконання науковців, для здійснення ефектив
ного управління державному службовцеві необхідно на
бути досвід як управління, так і підпорядкування, адже
не знаючи, як почувається людина, якою управляють,
чиновник не буде здатний до гуманного управління [3,
с. 213]. У цьому сенсі йдеться не лише про зміну суб'єкта
й об'єкта управління при зміні статусу державного служ
бовця із начальника на підлеглого і навпаки, а й про
вплив та управління державного службовця на самого
себе. Тому, на нашу думку, для реформування держав
ної служби надзвичайно важливою є здатність осіб,
діяльність яких пов'язана з виконанням функцій держа
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ви, до "самореформування", тобто до самовдоскона
лення, самоуправління, зміни власних підходів та став
лення до своїх посадових обов'язків, регулювання влас
ної поведінки та емоційного стану.
Як зазначає С. Бронікова, особистість (і в першу
чергу державний службовець), здатна керувати своїм
мисленням і поведінкою, більш впевнено починає вирі
шувати будьяке управлінське завдання, у тому числі
завдання реалізувати своє покликання. Тому, на думку
науковця, сьогодні все більш актуальним стає розумін
ня людини як Homo villicus (істота, яка управляє) [1].
Інший український учений С. Завєтний стверджує, що
розуміння людини як Homo villicus сприятиме тому, що
особистість буде намагатися використовувати "свій ро
зум в інтересах навколишнього середовища та суспіль
ства", а також буде здатною управляти собою й оточен
ням, визнаючи при цьому відповідальність за результа
ти свого управління [3, с. 52; с. 60]. Таке намагання бе
зумовно важливе для кожної людини, але, в першу чер
гу, — для державного службовця, чия місія полягає у
служінні державі та суспільству.
Самоуправління особистості є об'єктом вивчення
багатьох наук, зокрема філософії, педагогіки, психо
логії, соціології та ін. У центрі дослідження цих наук
перебуває людина, її інтереси, потреби, взаємозв'язок
з навколишнім світом. В основі самоуправління — теж
людина, її поведінка, емоції, настанови, які визначають
спосіб життя людини, через які вона намагається "бути
в мирі сама із собою" та взаємодіяти з іншими людьми,
одночасно зберігаючи при цьому свою індивідуальність,
виконуючи різноманітні соціальні ролі, намагаючись
зрозуміти інших людей і замінити їх у разі потреби. Са
моуправління покликане гармонізувати людське буття:
виступаючи фундаментальною основою соціальної
творчості особистості, воно допомагає уникнути бага
тьох помилок і прорахунків у життєдіяльності людини.
Як зазначає О. Тарасова, самоуправління є важливим
фактором суспільного прогресу, що дозволяє більш
органічно та цілеспрямовано формувати пріоритети соц
іального розвитку та реалізовувати можливості напов
нення їх творчістю [7]. Перераховані вище відмінні риси
самоуправління доводять його актуальність для держав
них службовців, які реалізують державну політику, а
тому їх "прорахунки" можуть бути фатальними не лише
для самого державного службовця, а й суспільства.
Беручи за основу теорію С. Завєтного, можемо ви
окремити спільні та відмінні риси особистісного само
управління та державного управління. Головною
відмінністю між цими видами управління є те, що у пер
шому випадку суб'єкт і об'єкт, цілі та засоби управління
збігаються (ними є одна і та ж особа), а в другому ви
падку суб'єкт і об'єкт управління рознесені у просторі
та часі. Спільною рисою, на думку науковця, є те, що ці
два види управління за своєю суттю є впливом, спрямо
ваним перш за все на внутрішні процеси: державне уп
равління — це вплив на суспільство в цілому та на його
елементи, а особистісне самоуправління — вплив осо
бистості на саму себе. Проте соціальне управління та
особистісне самоуправління хоча й опосередковано,
але все ж взаємодіють між собою. Державне управлін
ня, покликане створити умови для розвитку суспільства
в цілому, одночасно піднімає ступінь освіченості, куль
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турної, розумової, духовної зрілості особистості; у свою
чергу, особистісне самоуправління як процес самовдос
коналення людини, сприяє розвиткові суспільства. На
початку життя людини більш вагомим є значення і влив
соціального, зокрема державного управління, особли
во виховання, а після досягнення моральної та соціаль
ної зрілості особистість, хоча й не кожна, здатна не лише
коригувати соціальне управління, а й змінювати його [3,
с. 29; с. 37; с. 188].
С. Бронікова, досліджуючи взаємодію особистісно
го самоуправління та державного управління, що є
різновидом соціального управління, доводить, що їх
взаємодія є динамічною системою, у якій особистість
управляє державою, а держава — особистістю. При
чому ця взаємодія є постійною, проте суперечливою:
мета держави полягає у забезпеченні прав та інтересів
людини, але на всіх етапах досягнення цієї мети вини
кає безліч проблем у взаємодії двох видів управління.
Науковець наводить приклад одного з таких протиріч
як різниця у масштабі часу, необхідного для досягнен
ня мети особистістю та державою, яка є довготерміно
вою організацією. Більше того, мета держави може ви
ступати місією, яка не обов'язково мусить мати термін
реалізації [1].
Незважаючи на зростання інтересу до особистісно
го самоуправління, у наукових колах ще не вироблено
єдиного підходу до визначення цього поняття. Так,
В. Олійник під самоуправлінням розуміє самоналашту
вання, підвищення рівня та стабільності настрою осо
бистості [4].
М. Сіцинська називає самоуправлінням свідомий
вплив особистості на власні психічні стани, властивості,
процеси, діяльність і поведінку з метою їх підтримання
або зміни [6, с. 19].
За О. Тарасовою, особистісне самоуправління — це
соціокультурна сфера людського буття, яка являє со
бою певну культуру самовизначення, ідентифікації,
адаптації, самодіяльності та самореалізації людини [7].
С. Завєтний пропонує таке визначення: особистісне
самоуправління — це управління, у якому суб'єктом і
об'єктом управління одночасно виступає одна і та сама
особистість, яка підтримує стабільність свого існуван
ня та вносить зміни в свою поведінку на основі порівнян
ня свого реального та ідеального станів [3, с. 29].
Опираючись на дослідження цих науковців, особисті
сне самоуправління державного службовця ми розуміє
мо як усвідомлену зміну державним службовцем власної
поведінки на основі порівняння реального й бажаного/
ідеального станів. Зразковою поведінковою моделлю вва
жаємо відповідальне ставлення до самого себе та потреб
держави, що реалізуються у виконанні службових повно
важень державного службовця. Основна ідея самоуправ
ління державного службовця полягає в усвідомленому
управлінні своїм життям, зокрема професійним, макси
мальному використанні особистістю власних можливос
тей "самореформування" та переборенні зовнішніх обста
вин (попередження негативних наслідків обставин, змен
шення їх впливів тощо). Усе це сприяє особистій реалізації,
збереженню здоров'я як психічного, так і фізичного, по
передженню професійного вигорання тощо.
Самоуправління має низку особливостей. Поперше,
самоуправління — це процес свідомий і цілеспрямова
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ний. Подруге, це процес, у якому суб'єктом виступає
особа, а об'єктом її власні настанови, процеси мислен
ня, поведінка та діяльність. Потретє, у самоуправлінні
відсутній безпосередній зовнішній контроль, відтак виз
начає цілі та контролює процес і результат їх досягнення
сама особа. В основі цілепокладання — власні ментальні
стратегії та настанови, які сама особа може коригувати.
Почетверте, самоуправління може бути повсякденним і
перспективним, тобто спрямованим на досягнення корот
кострокової або довгострокової мети.
З огляду на те, що в науці не існувало єдиного ви
значення особистісного самоуправління, різняться й
підходи до виокремлення етапів процесу самоуправлі
ння. Так, на думку В. Олійник, процес самоуправління
передбачає визначення мети (цілі) управління; прийом
та обробку інформації; прийняття рішення; реалізацію
рішення; контроль виконання рішення [4].
О. Тарасова виокремлює такі фази: самоідентифіка
цію, самовизначення, адаптацію і самореалізацію. Вони
супроводжуються специфічними формами особистісного
самоуправління, що виробляються у процесі діяльності
людини: самооцінкою, саморегуляцією, самоконтролем і
самодіяльністю. Діалектичний взаємозв'язок цих конкрет
них форм прояву особистісного самоуправління з певни
ми фазами розвитку особистості тісно пов'язаний з вироб
ленням людиною прикладних, особистих, практичних спо
собів самоуправління, у тому числі в галузі державного
управління: плануванням, програмуванням, координуван
ням та кооперацією своєї діяльності з діями інших соціаль
них груп [7]. При чому дуже важливо, щоб співпраця з інши
ми соціальними групами базувалася не на зверхності чи
нав'язуванні своєї волі, а саме на кооперації, що грунтуєть
ся на співучасті, самопожертві, самотворчості.
Розглядаючи особистісне самоуправління як систему,
С. Завєтний виокремлює такі її складники: самопізнання,
самооцінка, самоочищення, самопрограмування, самоор
ганізація, результат і самоконтроль [3, с. 30]. Розглянемо
структурні елементи цієї системи детальніше.
Першим етапом особистісного самоуправління є
самопізнання, яке в свою чергу складається зі само
відчуття, самосприйняття, самоуявлення, самоаналізу,
самопереживання. Особливістю самопізнання є те, що
істина має особистісний, суб'єктивний характер, прита
манний лише цій людині. На думку С. Бронікової, само
пізнання, як обов'язкова умова процесу самоуправлін
ня, зокрема передбачає усвідомлення власних настанов.
Настанови та вірування у свою чергу визначають пове
дінку особистості. Тому, на переконання науковця, усві
домлення власних настанов "уможливить спочатку спо
стереження за реакцією, дією, вчинком, а згодом і вста
новлення контролю та корекції ментальних неконструк
тивних настановчих стратегій" [2, с. 170].
Пізнавши себе, державний службовець починає оці
нювати власні слабкі та сильні сторони, встановлювати
ступінь їх розвитку. Самооцінка, а саме: її адекватність,
визначає ефективність всього процесу особистісного
самоуправління. Доведено, що невеликій кількості лю
дей вдається реально оцінити свої риси характеру, мож
ливості, вчинки, рівень професійної компетенції тощо.
У більшості випадків маємо справу або із завищеною,
або із заниженою самооцінкою. Перше призводить до
самозакоханості, егоїзму, переоцінки власних сил, що

в свою чергу може спричинити невдачу у вирішенні тієї
чи іншої задачі, розчарування від незбігу самооцінки та
оцінки оточення. Друге стає причиною песимізму, не
вдоволеності власним життям, втрати віри у свої сили.
Наступним складником самоуправління за С. Завє
тним є самоочищення, яке науковець образно називає
"духовними сльозами людини". На переконання вчено
го, людина не в змозі управляти собою, маючи тягар
власних недоліків, помилок, хибних переконань, що
може зрештою звести нанівець усі благородні починан
ня [3, с. 32—33]. За свою історію людство виробило ба
гато форм самоочищення: від катарсису до сповіді.
У виробленні ідеального образу свого життя, діяль
ності, поведінки полягає наступний етап самоуправління
— самопрограмування. Науковці стверджують, що найго
ловнішим на цьому етапі є визначення сенсу власного жит
тя, свого місця у навколишньому світі, а також свого став
лення до світу. При цьому знайдений сенс життя людина
трансформує в ідеал, а згодом і в обов'язок, з появою яко
го зосереджує усі свої сили та увагу на головному.
Втіленню сформованого ідеалу в життя присвячено
завдання самоорганізації. На цьому етапі особистісне
самоуправління починає взаємодіяти із системами само
вдосконалення та самотворення, серед яких можна ви
окремити самодопомогу, самоповагу, самонавіювання,
самопереконання, самоактуалізацію, самомотивацію,
самозаохочення, самопокарання та ін. Найбільш важли
вими серед перерахованих елементів вважають самодо
помогу та самоповагу, які сприяють підвищенню статусу
людини. Без цих процесів самоуправління втрачає свою
необхідність і значимість. На думку І. Письменного, фор
мування самоорганізації державних службовців має
відбуватися на базі служіння народу України, що є
найбільш сприятливим мотивом з огляду на специфіку
діяльності інституту державної влади, де досить гармо
нійно можна поєднати особисті та суспільні інтереси [6].
Варто зазначити, що існують різні погляди на взає
мозв'язок самоорганізації та самоуправління держав
ного службовця. Вище ми розглянули підхід С. Завєт
ного, відповідно до якого самоорганізація є елементом
системи самоуправління державного службовця. На
противагу цій думці Т. Новаченко доводить, що самоуп
равління, а також рефлексія та професійна компе
тентність є складниками професійної самоорганізації
державного службовця [4, с. 28].
Завершальним етапом особистісного самоуправлін
ня є результат, який С. Завєтний представляє як багатое
тапний перехід від формування запроектованих якостей
до самовизначення, потім до самоствердження, самоз
береження, самореалізації та самопіднесення. Самовиз
начення є свідченням, що людина зробивши певний вибір
(від вибору друзів і коханої людини до вибору певного
стилю поведінки у тій чи іншій ситуації і зрештою вибору
професії і стилю життя), зайняла найбільш комфортну
для себе нішу у житті [3, с. 34—35].
Зробивши вибір та зайнявши свою нішу у житті, лю
дина починає самостверджуватись. Не просто знаходить
себе та своє місце у суспільстві, але й утверджує в собі та
доводить іншим, що посідає це місце по праву. Говорячи
про самоствердження варто, наголосити, що відбуваєть
ся воно декількома способами: шляхом самовизначення
і шляхом заперечення і приниження інших людей. Таким
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чином, самоствердження може творити людину або, на
впаки, руйнувати її. Щоб запобігти негативному прояву
самоствердження особистість використовує самозбере
ження, самореалізацію та самопіднесення.
Своєрідним зворотним зв'язком процесу особисті
сного самоуправління виступають самоконтроль, само
спостереження та самокритичність, які дозволяють дер
жавному службовцеві порівняти цілі та результати са
моуправління, у разі потреби змінити свої підходи, на
станови, поведінку, діяльність або ж змінити і саму ціль
самоуправління.
Із самоуправлінням державного службовця пов'яза
не поняття самоменеджменту державного службовця,
під яким розуміють поведінковий ресурс підвищення
ефективності управління за рахунок планування робо
чого часу, організації робочого місця, підвищення стре
состійкості тощо. самоменеджмент як процес управлі
ння передбачає вміння знаходити баланс державного,
суспільного й особистісного інтересів, не використову
ючи при цьому маніпулятивних технологій [4, с. 42].
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ВИСНОВКИ
Особистісне самоуправління уможливлює сучасно
му державному службовцю задіювати приховані ресур
си власного організму та внутрішні психічні процеси,
досягати найвищих результатів і самореалізуватися
сфері державного управління, що є імпульсом для підви
щення власної самооцінки та визнання з боку колег і
громадян. Такий державний службовець здатен творчо
та нестандартно мислити, застосовувати інноваційні
підходи до вирішення завдань, що сприяє ефективності
та результативності державного управління.
Перспективи подальших досліджень полягають у
вивченні можливостей застосування технік нейро
лінгвістичного програмування у процесі особистісного
самоуправління.
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