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FEATURES OF INNOVATION IN TOURISM AND HOSPITALITY SERVICE
У публікації розглядається "інновація" як сучасне поняття, яке впливає на бізнеспроцеси та проекти
підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Дослідження особливостей інновацій в туризмі та
індустрії гостинності охопило значну кількість теоретичних та методологічнопрактичних підходів останнь
ого часу. Кожна проаналізована праця має суттєву значущість щодо розкриття досліджуваного поняття.
Визначено основні структурні групи інновацій в туризмі та індустрії гостинності: продуктові, управлінські,
сервісні, технологічні та інституційні інновації, які є потенційно доступні для запровадження та розвитку
цього сервісного сектору України. Результати вивчення можуть бути використані для покращення методів
управління та реалізації інноваційної політики на підприємствах сфери туризму та індустрії гостинності.
This paper discusses "innovation" as a modern concept that influences business processes and plans of the
enterprises of tourism and hospitality service. The research into features of innovation in tourism and hospitality
service has produced a plethora of proposed methods and theories over the last years. Each article contributes
important insights into the understanding of innovations. The main groups of innovations in the tourism industry
are identified: product, marketing, process, managerial and institutional innovation. The ukraine tourism sector
has strong potential for further innovation and development. Findings are used to support existing managerial
policies for better management practices of the enterprises of tourism and hospitality service.

Ключові слова: інновації, продуктові, управлінські, сервісні, технологічні та інституційні інновації, туризм,
індустрія гостинності.
Key words: innovation, product, marketing, process, managerial and institutional innovation, tourism, hospitality service.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційний шлях розвитку економіки є пріоритетним
на сьогодні для всіх країн та регіонів, а економічна ево'
люція за сучасних умов характеризується зростанням ролі
науково'технічного прогресу. Системні зміни суспільного
виробництва визначаються умовами постіндустріальної
економіки, а тенденції динаміки сучасної світової економ'
ічної системи — особливостями становлення сервіс'оріє'
нтованої економіки. Відтак все більшої ваги набуває нау'
кове обгрунтовання політики прискореного розвитку всієї
сфери послуг, яка перетворюється в основний об'єкт док'
ладання інноваційних зусиль та інвестиційних потоків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

зміною виробничих відносин та розбудовою ринкової
економіки. Традиційно близькими до піднятої нами про'
блеми були праці російських та вітчизняних науковців з
питань науково'технічного прогресу, управління науко'
вими дослідженнями та їх впровадженням у виробницт'
во (Л.С. Барютін, М.І. Лапін, М.Д. Кондрат'єв, М.С. Га'
поненко, О.В. Пономаренко, С.В. Валдайцєв, С.Ю. Гла'
зев, О.О. Динкін, Ю.В. Яковец та інші).
Проте, досягнутий високий ступінь теоретичного
пізнання сутності інновацій не може бути визнаним як до'
статній для питань сучасного розвитку вітчизняної галузі
туризму та індустрії гостинності. Серед значного кола пи'
тань, які пов'язані з вивченням туристичної сфери як в Ук'
раїні, так і в окремих її регіонах, важливе місце займають
завдання забезпечення умов та удосконалення механізмів
управління її інноваційним розвитком. Таким чином, про'
блема формування інноваційної моделі розвитку туризму
та індустрії гостинності визначають гостру необхідність
подальшого теоретичного осмислення сутності інновацій.

Як відомо, проблемі інновацій, вивчення їх структу'
ри та розробці критеріїв оцінки було присвячено чима'
ло праць у західній економічній науці починаючи з 30'х
років ХХ ст. Серед відомих праць переважно приклад'
ного характеру можна вказати роботи І. Ансоффа,
Дж.К. Гелбрєйт, К. Оппенлєндера, Б. Санто, П. Друке' ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є критичний огляд та система'
ра, Й. Шумпетера та інших. На пострядянському про'
сторі інтерес до вивчення інновацій був обумовлений тизація провідних теоретичних підходів сучасних еко'
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номістів до формування та реалізації інноваційної мо'
делі розвитку туристичної сфери та індустрії гостин'
ності, встановлення тенденцій у визначенні поняття
"інновації туризму" у світлі проблем теоретичного та
практичного розроблення та удосконалення сучасних
механізмів управління на рівні підприємств та органі'
зацій цієї сфери послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Згідно з класичною працею Й. Шумпетера, інновація
— суттєва зміна функції виробленого, що складається в но'
вому з'єднанні і комерціалізації всіх нових комбінацій, зас'
нованих на використанні нових матеріалів і компонентів,
впровадженні нових процесів, відкритті нових ринків, впро'
вадженні нових організаційних форм [16].
Згідно із Законом України "Про інноваційну діяль'
ність", інновації — це новостворені (застосовані) і/або
вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція
або послуги, а також організаційно'технічні рішення ви'
робничого, адміністративного, комерційного або іншо'
го характеру, що істотно поліпшують структуру та якість
виробництва і/або соціальної сфери [11].
Відповідно до положень Світової організації торгівлі в
туристській сфері інноваційна діяльність розвивається за
трьома напрямами:
— впровадження нововведень, пов'язаних з розвит'
ком підприємства і туристського бізнесу, у систему і
структуру управління, включаючи реорганізацію, укруп'
нення, поглинання конкурентів; кадрова політика (онов'
лення кадрів, підвищення кваліфікації); раціональна
економічна і фінансова діяльність (впровадження сучас'
них форм обліку звітності);
— маркетингові інновації, що дозволяють охопити по'
треби цільових споживачів і залучити не охоплений сегмент
покупців на даний момент часу;
— періодичні нововведення, спрямовані на зміну спо'
живчих властивостей туристичного продукту, його позиці'
онування на ринку як ексклюзиву, які передбачають
збільшення конкурентних переваг [18].
Серед праць українських вчених наша увага була при'
ділена дослідженням, в яких вивчалися особливості інно'
вацій та інноваційної діяльності в туризмі та індустрії гос'
тинності. На думку О.П. Крупського, інноваційні процеси,
які проходять на туристичних підприємствах, є процесами
достатньо специфічними, оскільки набувають визнання, як
правило, через ступінь задоволеності клієнта, а також зав'
дяки прийняттю спільних рішень туристичними підприєм'
ствами, органами управління галуззю туризму та гостинності
в регіоні, органами місцевого самоврядування та громадсь'
кими організаціями, діяльність яких пов'язана з туристич'
ними послугами. Важливе місце в оцінці інновацій належить
і місцевому населенню [13].
На думку Гуржій Н.М. та Третинко А.В., специфіка
інноваційної діяльності туристичного підприємства виз'
начається:
— застосуванням передових інформаційних технологій
в наданні транспортних, готельних та інших послуг;
— наповненням новими властивостями традиційних
послуг та впровадженням нових послуг;
— освоєнням нових туристичних ресурсів;
— впровадженням сучасних форм організаційно'уп'
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равлінської діяльності у сфері виробництва і споживання
традиційних туристичних послуг;
— виявленням і використанням нових ринків збуту ту'
ристських послуг і товарів [8].
Новіков В. розглядав інновації у туризмі як результат
дій, спрямованих на створення нового або зміну існуючого
туристичного продукту, освоєння нових ринків, використан'
ня передових інформаційних і телекомунікаційних техно'
логій, вдосконалення надання туристичних, транспортних і
готельних послуг, створення стратегічних альянсів для
здійснення туристичного бізнесу, впровадження сучасних
форм організаційно'управлінської діяльності туристичних
підприємств [16].
Вищеозначене розуміння складових інноваційного про'
цесу в туристичній сфері подібне і до досліджень Доценко
М.С.: інноваційна діяльність в сфері туризму спрямована на
створення нового або зміну існуючого продукту, на вдос'
коналення транспортних, готельних та інших послуг, освоє'
ння нових ринків, впровадження передових інформаційних
і телекомунікаційних технологій і сучасних форм організа'
ційно'управлінської діяльності [10]. Проте звертається ува'
га на роль інформаційних технологій, які стають визначаль'
ними факторами в підвищенні конкурентоспроможності
послуг індустрії туризму, а також активізації обмінів цієї сфе'
ри з іншими секторами економіки [10].
Згідно Регули А., основними напрямами інноваційної
діяльності в туризмі є впровадження нових послуг з новими
властивостями, зміни в організації виробництва і споживан'
ня традиційних туристичних послуг, залучення раніше не
використаних туристичних ресурсів, виявлення і освоєння
нових ринків збуту туристичних послуг і товарів; інновацій'
на діяльність у сфері туристичних послуг розвивається за
кількома напрямами, зокрема, провідним є випуск нових
видів туристичного продукту, а також: зміна в організації
виробництва (застосування передових принципів маркетин'
гу і менеджменту); використання нових туристичних ре'
сурсів, рівно як техніки і технологій [17].
За Давидовою О., до інновацій у туризмі слід відносити
"нововведення, що характеризуються та супроводжують'
ся відновленням фізичних і духовних сил споживача; прин'
циповими та якісними змінами туристичного продукту; роз'
витком туристичної інфраструктури, підвищенням ефектив'
ності функціонування складових індустрії туризму, підви'
щенням ефективності процесів формування, позиціонуван'
ня та споживання туристичних товарів і послуг, прогресив'
ними змінами факторів виробництва. Інновації в туризмі —
це результат застосування новинки у туристичній індустрії
з підвищенням її ефективності та отриманням, передусім,
комерційного ефекту, що має забезпечити стійке функціо'
нування та розвиток галузі" [9].
Відтак формується думка, що інноваційной шлях роз'
витку індустрії туризму є перспективним у даній сфері гос'
подарства, і більш глибоко розкривається у працях наступ'
них дослідників.
За визначенням Власова Н., Смирнова В., Семененко
Н. інновації у туризмі — це системні заходи, що мають які'
сну новизну і ведуть до позитивних зрушень, забезпечуючи
стійке функціонування і розвиток галузі в регіоні [7]. Таким
чином, саме інноваційно'орінтовані підприємства сфери
туризму та індустрії гостинності характеризуючись еконо'
мічною стабільністю здатні справляти позитивний креацій'
ний ефект.
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Під інноваційною діяльністю туристичного підприємства
Крупський О.П. розуміє комплекс наукових, організаційних,
технологічних, комерційних, фінансових заходів, які при'
водять до інновацій; діяльність туристичного підприємства
інноваційна, якщо в неї привносяться новітні теоретичні
знання, прийоми, технології, підходи для отримання резуль'
тату, потрібного суспільству. Інноваційну діяльність турис'
тичного підприємства можна визначити як спільну, наполег'
ливу працю всіх співробітників, спрямовану на створення і
впровадження нововведень у туристичний бізнес; інновац'
ійна діяльність повинна мати системний характер. Означе'
ну системність мають забезпечувати суспільство і власне ті
суб'єкти діяльності, що впроваджують новітні інноваційні
продукти або технології. На туристичному підприємстві клю'
човими складниками інноваційної діяльності є:
— заходи, сконцентровані на пошук або створення но'
вих туристичних продуктів, нових методів обслуговування
споживача, політики ціноутворення тощо;
— роботи, спрямовані на завершення заходів, реалі'
зованих раніше, до рівня інноваційних проектів (послуг,
продуктів, технологій), орієнтовані на потреби туристично'
го ринку;
— діяльність, спрямована на освоєння інноваційних
проектів, технологій виробництва послуги.
Таким чином, інноваційна діяльність туристичного
підприємства здебільшого спрямована на створення ново'
го або зміну існуючого туристичного продукту, освоєння
нових ринків збуту, впровадження передових IT'технологій
у бізнес'процеси та сучасних форм організаційно'управлі'
нської діяльності на підприємстві. Управління нововведен'
нями та їх впровадження для розвитку туристичного підприє'
мства — основне і найбільш вагоме питання, вирішення яко'
го забезпечить конкурентну перевагу і, як результат, вижи'
вання туристичного підприємства [13].
Маклашина Л. вважає, що інновації у туризмі — це роз'
робка, створення нових туристичних маршрутів, проектів і
т.д. із застосуванням досягнень науки, техніки, ІТ'техно'
логій, а також передового досвіду в галузях управління і
маркетингу, впровадження яких дозволить підвищити рівень
зайнятості населення, забезпечити зростання його доходів,
прискорити соціально'економічний розвиток [14].
Кіндрик Т.О., Головінов О.М. пропонують до інновацій
в туризмі відносити перш за все ті нововведення, які супро'
воджуються:
— відновленням і розвитком духовних та фізичних сил
туристів;
— якісно новими змінами турпродукту; підвищенням
ефективності функціонування інфраструктури туризму;
— підвищенням ефективності процесів формування,
позиціонування та споживання туристичних послуг;
— прогресивними змінами факторів виробництва (на'
приклад, скорочення терміну транспортування за рахунок
впровадження нових швидкісних видів транспорту, пол'
іпшення умов праці працівників туріндустрії, впровадження
нових прогресивних методів (механізмів) перетворення
факторів виробництва в послуги) [12].
С.А. Севастьянова зазначає наступні принципи інновацій
у туризмі [19]:
— науковості — використання наукових знань і методів
для реалізації інновацій, відповідно до потреб туристів;
— системності — розроблювальна стратегія іннова'
ційного розвитку туризму в регіоні має враховувати факто'

ри та умови, необхідні для задоволення потреб людей у
рекреації та відпочинку; фактори прямого і непрямого зов'
нішнього середовища;
— відповідності інновацій потребам туристів — пропо'
нування тільки таких нововведень, які дійсно потрібні
клієнтові, а не ті, які може зробити й впровадити туристич'
на фірма;
— позитивності результатів — попередження нерозум'
ного, не продуманого створення й впровадження нововве'
дення, яке може бути небезпечно для туриста, туристично'
го підприємства, оточуючого середовища та суспільства
загалом;
— іманентності інвестиційним процесам. Для проведен'
ня необхідних досліджень, розробки й матеріалізації інно'
вацій використовуються інвестиційні ресурси, ефективність
яких визначається ступенем значимості й масштабністю
нововведень;
— відповідність інноваційної діяльності та її результатів
рівню розвитку суспільства;
— зв'язності — кожний новий продукт на певному етапі
свого життєвого циклу має викликати та стимулювати ідею
створення наступного нововведення й забезпечувати фінан'
сову підтримку цього процесу;
— безпеки — нововведення має гарантувати відсутність
шкоди для людини та навколишнього середовища.
На думку Кіндрик Т.О., Головінова О.М., класифікува'
ти інновації в туристичній індустрії слід наступним чином:
І. Продуктові інновації.
Створення нових туристичних продуктів.
Освоєння нових сегментів туристичного ринку.
Освоєння нових туристично'рекреаційних територій.
Залучення до туристичного сегменту нових видів ре'
сурсів.
II. Управлінські інновації.
Нові методи реалізації маркетингового циклу в туризмі.
Обгрунтування нових методів і форм управління су'
б'єктами туристично'рекреаційної діяльності.
Забезпечення державного та регіонального управлін'
ня туристичною індустрією.
ІІІ. Сервісні інновації.
Впровадження передових методів навчання, підготов'
ки та перепідготовки працівників туристичного бізнесу.
Розробка інноваційних моделей розміщення трудових
ресурсів в туризмі.
Впровадження національної моделі сервісного обслу'
говування, враховуючи культуру та звичаї туристично'рек'
реаційних зон.
IV. Технологічні інновації.
Впровадження комп'ютерних технологій в систему бро'
нювання і резервування готелів, авіаквитків.
Розробка нових видів матеріально'технічного забезпе'
чення туристичного обслуговування, покращення якості
послуг.
Нововведення в системі транспортного обслуговуван'
ня, що будуть спрямовані на підвищення комфортності та
скорочення часу трансферу туристів до курортної зони.
Екологізація технологій обслуговування [12].
До означеної схеми нами пропонується додати п'яту
складову — інституційні інновації, які ми віднотовуємо у
зарубіжних працях [2—5]. Інституційні інновації — це нова
організаційна структура, яка відображає принцип співпраці,
організації бізнесу (мережі, бренди, сертифікація компаній
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тощо, а також охоплює і правові аспекти), з метою ефек'
тивного перенапрвлення або збільшення прибутковості в
певних сферах туризму та індустрії гостинності.
Згідно з проведеним нами аналізом вищеозначених
та інших джерел [1; 2; 6; 15; 20], вважаємо, що інно'
ваційність є прикладом нового рівня розвитку інтелек'
туальної творчої праці людини, результати якої спря'
мовані на появу такого "нового", яке не існувало в при'
роді, але має соціальну значущість, оскільки задоволь'
няє суспільні потреби, та містить комерційну складову.
Інноваційний процес багатоетапний за своєю структу'
рою, оскільки бере свій початок у сфері передового
наукового знання і, проходидячи важливу стадію прак'
тичного оформлення в системі суб'єктів господарської
діяльності туризму та індустрії гостинності, завершуєть'
ся у маркетинговому просторі з отриманням прибутку
від споживачів рекреаційних послуг. При цьому такий
рух не є завершальним для інновацій, оскільки нововве'
дення, задовольняючи певний попит клієнтів, доволі
часто здатні формувати попит на новий туристичний
продукт чи послугу. Така характерна риса перманент'
ності інновацій в туризмі нами розглядається доволі
суттєвою та такою, що обумовлює необхідність розроб'
ки та забезпечення довгострокової моделі інноваційно'
го розвитку туристичної галузі та індустрії гостинності.
Серед суттєвих рис, які мають забезпечувати процес ре'
алізації інноваційної діяльності в туризмі та індустрії го'
стинності, можна виділити її керованість, екологічну
нейтральність (чи позитивність), сумісність з інститу'
ційною структурою регіону запровадження, внутрішньо'
та міжгалузеву взаємопов'язаність, входження до гло'
бальних інформаційних потоків. Однією з умов запро'
вадження інновацій та реалізації інноваційних проектів
на території Україні має бути їх відповідність до вимог
екологічної та соціальної безпеки країни. Слід також
звернути увагу, на перспективність впровадження інно'
вацій з метою покращення засобів захисту туристів,
удосконалення програмних продуктів з інформаційно'
аналітичного забезпечення подорожуючої особи, особ'
ливо іноземних гостей, які перебувають у новому для
них середовищі.
Інноваційна модель розвитку сфери туризму передба'
чає збільшення випуску нової продукції з кращими спожив'
чими властивостями та успішну її реалізацію на внутрішнь'
ому та зовнішньому ринках, підвищення ступеня збалансо'
ванності організаційно'економічного бізнес'середовища,
раціональність використання інвестиційних, кадрових, ма'
теріально'технічних, маркетингових ресурсів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Дослідивши особливості інноваційних процесів у ту'
ризмі та індустрії гостинності, можна дійти висновку, що
інновації в цій сфері економіки країни є комплексним
специфічним процесом, який включає в себе кілька
стадій: від розробки ідеї до виробництва та реалізації
інноваційного туристичного продукту чи послуги, які
якісно відмінні від попереднього аналогу та здатні кра'
ще задовольнити потреби споживачів, у результаті чого
спостерігаються позитивні соціально'економічний, на'
уково'технічний та екологічний ефекти. Враховуючи
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аналіз зарубіжних джерел, нами запропоновано ввести
до основних структурних груп інновацій інституційні
інновації. Поняття інноваційної діяльності нами розу'
міється широко, включаючи творчу інтелектуальну пра'
цю та процес нововведень, які взаємопов'язані самою
метою створення інновацій, а також їх реалізація, що
здійснюється у формі клієнтцентрованих інноваційних
проектів та власне становитиме предмет наступного дос'
лідження.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОWІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
ТА ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
The concept of "innovation and investment process", "innovation and investment policy", "investment
attractiveness" is substantiated. It is determined that the state innovation and investment policy in the
agrarian sector of the economy is a complex of economic, organizational and legal and other measures
of the state aimed at attracting, distributing and redistributing financial resources to provide the technical
and technological as well as organizational base of production for the purpose of obtaining competitive
products. It was established that the basic principles of formation of innovation and investment policy
are based on three main components, which include legal, scientific and financial support. The internal
and external factors determining the investment attractiveness of agrarian enterprises are determined.
It is proved that an important factor in increasing the investment attractiveness of agrarian enterprises
consists in improving quality of their products, bringing them in line with international standards. The
methods of financing innovations used by agrarian enterprises are generalized. The main attributes of
the current investment climate in the agrarian sector of Ukrainian economy are determined.
Обгрунтовано поняття "інноваційноінвестиційний процес", "інноваційноінвестиційна політика",
"інвестиційна привабливість". Визначено, що державна інноваційноінвестиційна політика в аграр
ному секторі економіки є комплексом економічних, організаційноправових та інших заходів дер
жави, спрямованих на залучення, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів для забезпечення
технікотехнологічної та організаційної бази виробництва з метою отримання конкурентоспромож
ної продукції. Встановлено, що основні засади формування інноваційноінвестиційної політики ба
зуються на трьох основних складниках, що включають правове, наукове та фінансове забезпечен
ня. Визначено внутрішні і зовнішні чинники, які визначають інвестиційну привабливість аграрних
підприємств. Доведено, що важливим чинником підвищення інвестиційної привабливості аграрних
підприємств є покращення якості виробленої ними продукції, приведення її у відповідність до міжна
родних стандартів. Узагальнено методи фінансування інновацій, які використовують аграрні підприє
мства. Визначено основні характерні ознаки сучасного інвестиційного клімату в аграрному секторі
економіки України.

Key words: innovations, investments, agrarian enterprises, investment activity, investment attractiveness,
investment climate, innovation and innovation process, innovation and investment policy.
Ключові слова: інновації, інвестиції, аграрні підприємства, інвестиційна активність, інвестиційна при
вабливість, інвестиційний клімат, інноваційноінноваційний процес, інноваційноінвестиційна політика.

TARGET SETTING

traditional controlled economy: the state system of
The organizational and economic mechanism of resource allocation is inferior to the capital flow
innovation and investment activity under conditions of depending on demand and supply, which significantly
a market economy is fundamentally different from the changes the structure and sources of investments and
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the mechanism of innovation implementation. However,
without proper state regulation, investment activity can
be significantly inhibited, as is currently the case in
Ukrainian agriculture. In this regard, development and
imple me nta tion of a n effe c tive mec h an is m for
s timu la ting the in ve stme n t ac tivity of a graria n
enterprises, seeking forms, methods and sources of
attracting investment resources, systematic use of
investment flows in order to restore and improve the
materia l an d tec hn ic al ba se , te c hn ology an d
organization of production as key factors in the agrarian
economy's activation.
S i gn i fic a n t c o mpe tit iv e p ote n ti a l of a gr o'
industrial production in Ukraine is currently used not
in full, which in the context of modern development
trends requires the state authorities to perform a
number of tasks, in particular in relation to formation
a n d imple me n ta tion of a n e ffe c tiv e inn ov a tion
p o li c y . Th e p r oc e s s of d e v e l o p m e n t a n d i m '
plementation of innovations in production and their
investment support is inextricably linked with the
innovation and investment activities of agrarian
enterprises.

ACTUAL SCIENTIFIC RESEARCHES
AND ISSUES ANALYSIS
The issue of increasing innovation and investment
activity were considered in the works of O. Blazhevych,
L. Kupinets, V. Plaksiyenko, Y. Shubravska and others.
Domestic and foreign scientists, in particular I. Blank,
S. Dovbnia, G. Kozachenko, M. Kreinina and others,
discussed the problems and prospects of increasing the
investment attractiveness of agrarian enterprises in their
scientific works.
In recent years, there has been a decrease in the
le v e l of in ve s tme n t a n d in n ov a tion a c tiv ity of
a graria n en te rpris e s , whic h le d to de s tru ctiv e
processes in the productive forces of the industry,
de te rio ra tio n of th e s ta te of l a n d r e s ou r c e s ,
decrease in efficiency of agricultural production,
decrease in the level and deterioration of the quality
of life of the ru ra l popu la tion . The refore, it is
expedient to substantiate the theoretical principles
of increasing innovation and investment activity and
attractiveness of subjects of agrarian entrepreneur'
ship.

FORMULATION OF RESEARCH
OBJECTIVES
The main purpose of the article is to substantiate the
theoretical bases of increasing the innovation and
investment activity and attractiveness of agrarian
enterprises.

THE STATEMENT OF BASIC RESULTS
AND THEIR SUBSTANTIATION
The innovation and investment process is a system
of s pecific measu res for carrying out scientific
researches and developments, creation of innovations
and their implementation into production with the
purpose of obtaining new or qualitatively improved
agricultural products and appropriate resource support

of these processes through attracting investments.
Innovation policy is a complex of economic, orga'
nizational and legal and other measures of the state aimed
at implementing the results of scientific and technical
progress into production, stimulation and support of
innovation processes in the economy. The investment
policy is aimed at implementing innovations that can
provide competitive products through updating of the
technical'technological and organizational production
base.
The process of developing and implementing in'
novations in production requires investment resources,
which inextricably connects innovation and investment
policy, formation and implementation of effective inno'
vation and investment policy in the agrarian sector of
Ukrainian economy.
State innovation and investment policy in the
agrarian sector of the economy is a set of economic,
organizational and legal and other measures of the
s t a t e a ime d a t a tt ra c ti n g , d is t ri bu t in g a n d
re di s tr ibu ti n g fi n a n c ia l re s ou rc e s to pro v i de
technical, technological and organizational base of
production in order to obtain competitive products.
The state plays a significant role in the management
of in n ov ation a nd in ve s tmen t proce s se s in the
a gra ria n s e c tor of the e con omy . For e ffe c tiv e
functioning of innovation and investment policy, it
make s sense to improve the organizational and
e c on omi c me c ha n i s m fo r i mp le m e n ta tio n of
innovation and investment processes in the activities
of agrarian enterprises, which includes a set of
components of agrarian policy (entities, objects,
markets, instruments, means, methods, etc.). The
state innovation and investment policy should be
aimed at expansion and activation of investment
processes, revitalizing the innovative activity of
agricultural producers.
It was established that the basic principles of
formation of innovation and investment policy are based
on three main components, including legal, scientific and
financial support.
The mechanism of ensuring a unified innovation and
investment policy in the agrarian sector of the economy
includes economic, organizational and legal and social
measures of the state as to formation of an envi'
ronment for performing innovation activity, subject to
state financial support, which is implemented in the
process of formation of legal, financial and scientific
support for development and ensuring the com'
petitiveness of the agrarian sector of the economy. As
a result of scientific and technological progress as well
as updating of the scientific and technological and
organizational base of production in agrarian enter'
prises, competitiveness of agricultural products is
ensured.
The degree of investment attractiveness of agrarian
enterprises is an indicator that allows potential
investors to draw conclusions about necessity and
reasonability of investing financial resources in this
particular object.
According to Kozachenko G.V., investment attrac'
tiveness is a set of objective and subjective conditions
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that contribute or hinder the investment process [1].
Dovbnia S.B. determines the investment attractiveness
of an enterprise as a set of characteristics of financial
sustainability and economic efficiency of the enterprise
[2]. Investment attractiveness depends on the indicators
that characterize the financial condition. But if we
narrow down the problem, investors are interested in
indicators that affect the profitability of enterprise
capital [3].
Blank I. unde rstands under the investment
attractiveness the integral characteristics of individual
enterprises — objects of future investment, from the
standpoint of the development prospects, volume and
prospects of product sales, utilization efficiency of asset
and their liquidity, solvency and financial sustainability
[4].
In v e s tme nt a ttra c tiv e ne s s is a n in te gra te d
c ha ra c te r is ti c o f i n d iv i du a l ob j e c ts fr o m th e
standpoint of the investment climate, development
le v e l of p ro du c t iv e fo rc e s , in fr a s tr u c tu re i n '
vestment, possibilities of investment attraction and
other factors that significantly affect formation of
return on investment and reduction of investment
risks.
In v e s tm e n t a tt ra c tiv e n e s s c a n be v i e w e d
vertically: country, region, industry, en terprise,
investment project. At the same time, investment
attractiveness is characterized by a combination of
features, means, opportunities, which together give
a potential effective demand for investment in the
country, region, industry, etc. Depending on the time
horizon for analysis, management and forecasting, it
can be current and prospective. However, such an
approach complicates the identification procedure of
attractiveness factors and their quantitative and
qualitative assessment, since this or that investment
object will have different investment attractiveness
due to regional and sectoral features, geographic
location and other factors.
In order to effectively manage the investment
attractiveness of enterprises, it is necessary to be
able to estimate accurately the impact of individual
factors of investment attractiveness. Factors that
determine the investment attractiveness of agrarian
enterprises can be divided into 2 groups: external and
internal.
External factors that have a positive impact on
the investment attractiveness of enterprises include:
favorable climate, availability of resource and raw
material base, availability of scientific and industrial
potential, favorable geographical location, lack of
produc tion monopolization, creation of mode rn
software products and information technologies,
stabilization of foreign economic activity, com'
petition condition of the industrial market, presence
of equal competitors. Internal factors contributing to
raising the level of investment attractiveness of
agra rian enterprises are sufficient material and
technical base, high share of owner capital in total
c ap it al, stable f in an cia l an d ec on omic s ta te of
enterprises, investment safety, implementation of
resource'saving effective technologies, commercial
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goodwill, availability of modern software (programs
for analysis of financial and economic activity of the
enterprise, assessment of the level of investment
attractiveness, website on the Internet).
External factors that have a negative impact on the
in v e s tme n t a ttra c tiv e ne s s of e n te rpris e s a re
significant tax burden of enterprises, shrinkage of
markets of products, low share of attracted funds of
domes tic inv estors, low leve l of organ ization al
regulation of investment activity, general decline in
production, high rates of loans, incompleteness of land
reform processes and institutional transformations in
agriculture, reducing the inflow of financial resources
in the industry, low level of research intensity of
production. Internal factors that have a negative
impact on the investment attractiveness of agrarian
enterprises include their unprofitableness, low level of
liquidity, low level of information provision, fluc'
tuations in production rates.
An important factor in increasing the investment
attractiveness of agrarian enterprises is improvement
of quality of their products, bringing them in line with
international standards. Modern standards should
provide a new impetus to development of innovative
technologies, play a significant role in consideration
of issues on environmental safety, improving security
and health protection programs, improving quality of
life and economic development in general. They will
promote production of high'quality competitive
products, as well as expansion of export opportunities
of agricultural enterprises [5]. In the opinion of
scientists, Ukrainian agricultural enterprises have and
will have significant prospects for production of
organic products, the demand for which will increase,
and prices will exceed the prices of traditional food
products by 40—50% [6].
It should be noted that in recent years there has been
a change in investment priorities in the agricultural sector.
The problem of transfer of innovative technologies that
require significant investment is of particular importance
for increasing the investment attractiveness of agrarian
enterprises.
At a fairly stable economic situation in the country,
agrarian enterprises use the following methods of
financing innovation [7]:
1. Self'financing owing to own funds created on the
basis of such sources as depreciation and profit. Due to
the crisis phenomena in the economy, the profit of most
agrarian enterprises is low, so investment is possible only
if there is a necessary amount of depreciation. At most
agrarian enterprises, fixed assets have significantly
decreased in recent years, so the amount of depreciation
cannot be significant.
2. Sharing — attracting investment resources through
issuance of securities, in particular shares. This method is
considered as one of the most effective for business
entities in industry, trade, financial sector of the economy.
The number of joint'stock companies in the agricultural
sector is very small, and therefore only individual
enterprises can rely on obtaining necessary financial
resources for investment activity subject to issue of new
shares.
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3. Credit provision — obtaining credits either from
banking institutions, either by issuing bonded loans,
or through financial leasing. However, under crisis
conditions, agrarian enterprises can only rely on
leasing operations relative to the durable means of
production.
4. Shared financing is carried out by private investors
or owners of cooperatives, limited liability companies.
Such financing of investment activity can take place under
any conditions, including in the period of financial crisis,
because some private investors have the necessary
financial resources, and in order to increase the efficiency
of their own agrarian production, they can invest in their
investment activities.
5. Direct foreign investment. Foreign capital is
invested in those countries where the economic crisis has
practically not affected the real or financial sectors of the
economy.
The modern investment climate is characterized
by low purchasing power; instability of the existing
regulatory and legal framework; presence of a shadow
ec on omy that c aus es the u nc ompetitive nes s of
products of the official ec onomy ; high leve l of
corruption, etc. [8]. All these factors reduce the
investment attractiveness of agrarian enterprises for
foreign investors. At the same time, representatives
of many foreign companies openly argue that the
a rriva l of large's ca le inv e stmen t to U kra in e is
complicated by the lack of stability, even for a short
period of time.
Conclusions and perspectives of further research.
Increasing the innovation and investment activity and
the attractiveness of agrarian enterprises will contribute
to formation of a powerful production potential that will
provide a comprehensive solution to the problems of
agricultural development. One of the main problems
hampering the development of agriculture in Ukraine and
expansion of its innovation and investment activity is,
first of all, low investment attractiveness of enterprises
in the agrarian sector. The timely assessment of the
investment attractiveness of a company with a view to
forec asting the pros pects for furthe r e ffe ctive
development of the agrarian sector will facilitate
opening of new diversification opportunities for
domestic and foreign investors, and increase the
investment guarantees for foreign investors in invest'
ment projects.
The introdu ction of a comprehens ive inv est'
me nt p rogr am in t he a grar ian sec tor of t he
econ omy will stimu late its tran sition to a qu ali'
tatively n ew innovative type of development and
will promote the growth of competitiv e agra rian
enterprises.
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TQM MODEL AS A TOOL WHICH INCREASES THE LEVEL OF PRODUCTS' COMPETITIVENESS
OF DOMESTIC ENTERPRISES
У статті доведено, що одним із загальновизнаних засобів досягнення конкурентного рівня є
впровадження моделі загального контролю якості на вітчизняних підприємствах, що передба
чає всеохоплюючий процес зміни структури економічної діяльності підприємства з метою до
сягнення належного рівня якості, виробленої продукції. Визначено сутність та особливості мо
делі загальної системи управління якістю, обгрунтовано необхідність запровадження системи
загального контролю якості та дотримання міжнародних стандартів якості та організації вироб
ничого процесу вітчизняними підприємствами задля забезпечення належного конкурентного
рівня власної продукції для подальшого виходу на європейські ринки. Запропоновано викори
стання бенчмаркінгу як інструменту впровадження моделі на вітчизняних підприємствах.
It is proved that one of the most recognized means of achieving a competitive level is the introduction
of a general quality control model at domestic enterprises, which envisages an allencompassing
process of changing the structure of an enterprise's economic activity in order to achieve an
appropriate level of quality of manufactured products. The essence and peculiarities of the model of
the general quality management system are determined, the necessity of introduction of the system
of general quality control and adherence to international quality standards and organization of the
production process by domestic enterprises is grounded in order to ensure the proper competitive
level of their products for the further entry into European markets. The use of benchmarking as a tool
for implementing the model at domestic enterprises is proposed.
Ключові слова: система загального контролю якості, бенчмаркінг, міжнародна організація зі стандар
тизації, конкурентоспроможність, продукція, підприємство.
Key words: general quality control system, benchmarking, international standardization organization,
competitiveness, products, enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

науковими здобутками, швидкою передачею інфор'
Сьогодні спостерігається активізація та посилен' мації між економічними агентами у різних частинах
ня глобалізаційних зв'язків по всьому світу, що вияв' світу, що призводить до появи великої кількості про'
ляється у широкомасштабному обміні технологіями, дукції, виробників, продавців та покупців з різноман'
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ітною та неоднорідною структурою споживчих по'
треб.
Такі умови провокують ситуацію, коли покупець
зіштовхується з безліччю варіацій одного і того ж са'
мого продукту, виробленого різними компаніями. Це в
свою чергу, змушує підприємців товарів вдаватися не
лише до застосування сучасних засобів маркетингу, але
й до зміни власної виробничої та організаційної струк'
тури для підвищення рівня конкурентоспроможності як
товарів, так і підприємства в цілому.
Така проблема є особливо актуальною для вироб'
ників вітчизняних товарів, адже після кардинальної
зміни геополітичного вектору розвитку держави, що
виявилося у згортанні активних торговельних відносин
з Російською Федерацією та динамічному розвитку тор'
говельної співпраці з європейськими партнерами. Саме
тому питання якості сьогодні є ключовим для вітчизня'
ного товаровиробника.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність питань пов'язаних з якістю продукції
та підвищенням рівня її конкурентоспроможності, зок'
рема використовуючи систему загального контролю
якості (TQM), зумовило появу великої кількості науко'
вих досліджень на цю тему. Результати цих досліджень
висвітлені у працях О. Бутирина, Ю. Бажала, Е. Демінга,
М. Кристофера, О. Суріна, М. Лапуста, Р. Ларіної, Г. Пле'
шу, К. Фрімана та ін. Але, віддаючи належне науко'
вому доробку вчених, що займаються цією пробле'
матикою, необхідно зауважити, що заходи щодо за'
безпечення високого рівня конкурентоспроможності
продукції вітчизняних підприємств потребують по'
дальшого розроблення в сучасних умовах господа'
рювання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування використання мо'
делі TQM як засобу забезпечення підвищення рівня
конкурентоспроможності продукції вітчизняних
підприємств. Для досягнення поставленої мети було
вирішено такі завдання: визначено сутність та особ'
ливості моделі загальної системи управління якістю;
обгрунтовано необхідність запровадження системи
загального контролю якості та дотримання міжна'
родних стандартів якості та організації виробничо'
го процесу вітчизняними підприємствами задля за'
безпечення належного конкурентного рівня власної
продукції для подальшого виходу на європейські
ринки; запропоновано використання бенчмаркінгу як
інструменту впровадження моделі на вітчизняних
підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальна система управління якістю (TQM —
Total Quality Management) передбачає застосування
ефективних заходів та інструментів підвищення
якості товару, що охоплює не лише матеріально'
технічну складову підприємства, але й організацій'
ну та соціальну. Тобто такі заходи орієнтовані на оп'
тимізацію не лише виробничих аспектів, але й усієї
сфери управління підприємством.

Особливістю TQM є його суцільна орієнтація на
якість виробленого товару, яка досягається усвідом'
ле ною злагодже ною роботою ус іх п ідрозділів
підприємства, для досягнення успішних результатів
у майбутньому. При цьому наріжним каменем тако'
го підходу є прагнення підприємства понад усе за'
довольнити бажання кожного покупця [3, с. 974]. Ви'
користання цієї концепції дозволяє підприємствам
отримувати великі прибутки, досягаючи при цьому
бездоганної якості та повного задоволення потреб
споживача.
В основу моделі TQM покладені критерії відомо'
го американського вченого Малкольма Белдріджа.
Своїми критеріями він сформулював базові засади
системи загального контролю якості, що грунтують'
ся, в першу чергу, на:
— зосередженні уваги на переорієнтації внут'
рішніх процесів підприємства на потреби спожива'
ча;
— формуванні єдиних цілей розвитку підприєм'
ства, котрі поділяються як керівництвом, так і його
робочим персоналом;
— постійній якісній оцінці результатів діяльності;
— запровадженні заходів з покращення її ефек'
тивності для забезпечення перманентного розвитку
власного підприємства.
Слід зазначити, що праці М. Белдріджа знайшли
широку підтримку серед американських вчених'еко'
номістів, так у 1987 році у США була затверджена
Національна премія якості ім. М. Белдріджа, яка при'
суджується підприємствам, котрі використовуючи
сучасні методи підвищення якості товарів та послуг,
досягли високого рівня конкурентоспроможності
власної продукції.
Модель TQM ставить основною метою діяльності
підприємства не прибуток, а саме якість створюва'
ної продукції та задоволення покупця, адже підви'
щення прибутку неможливе без підвищення якості.
Такий стан досягається шляхом удосконалення
внутрішніх процесів підприємства та його суцільній
орієнтації на потребах споживача.
Ефективність такої моделі підтверджується низ'
кою статистичних показників діяльності підприємств,
котрі застосували на практиці модель TQM. Так, на
третій рік після застосування даної моделі компанії
змогли збільшити ринки збуту на 10—11%, розши'
рити обсяги реалізації на 25—30% та скоротити ви'
робничі витрати на 45—55% [2, с. 40].
Сьогодні велика кількість підприємств впровад'
жують нові види продукції, інноваційні технології ви'
робництва та здійснення маркетингової політики,
утім лише невелика кількість підприємств в Україні
займається впровадженням і реалізацією інновацій
у сфері управління [4, с. 28].
У процесі реалізації концепції TQM, одна із про'
відних ролей відводиться саме керівництву підприєм'
ства. Керівник повинен бути відданий філософії
TQM, а саме досягненню найвищої якості та розумі'
ти механізм його досягнення. Очолювати будь'які
структурні зміни в організації має саме керівник,
який своїми діями повинен залучатися до процесу
підвищення якості, розробляти систему оцінки та
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планування покращення продукції та задоволення
бажань покупців.
В основі таких змін має стояти людина з необхі'
дним набором лідерських якостей, котра уникаючи
патетичних промов зможе мобілізувати робочий пер'
сонал та своїми фактичними діями досягти високо'
го рівня довіри серед робітників. Справжній лідер
повинен бути харизматичним, що для керівника оз'
начає здатність донести власну думку до підлеглого
та зрозуміло пояснити сенс задачі, яка перед ним
ставиться. Важливою рисою є також ввічливість, що
полягає у повазі до кожної окремої особистості, не'
залежно від посади, в такому випадку керівник, зас'
тосовуючи методи навчання та делегування окремих
повноважень підлеглому, досягає високого рівня
продуктивності праці та підвищує власний авторитет
у колективі. Своїми діями керівництво повинно зао'
хочувати запровадження нових прогресивних ідей
щодо підвищення ефективності виробничого проце'
су з боку підлеглих, аби сформувати комфортну ро'
бочу атмосферу серед трудового колективу [1, с.
138].
Узагальнюючи, слід сказати, що будь'які струк'
турні зміни на підприємстві повинні починатися з
його вищого керівництва, адже саме бажання і дії
керівництва є запорукою успішної реалізації цих
змін.
Одним із головних етапів на шляху провадження
вітчизняними підприємствами системи загального
контролю якості є дотримання міжнародних стан'
дартів якості та організації виробничого процесу
створених Міжнародною організацією зі стандарти'
зації (ISO — International Organization for Stan'
dardization). ISO була створена у 1948 році у Лон'
доні, з метою уніфікації міжнародних промислових
стандартів якості.
Сьогодні, організація налічує 163 країни'учас'
ниці (включаючи Україну) і продовжує займатися мо'
дернізацією існуючих та створенням нових стан'
дартів якості продукції та надання послуг в інновац'
ійних галузях економіки [2, с. 184].
Стандарти ISO використовуються по всьому світу
для досягнення різноманітних цілей, від намагання
виробників створити відповідну міжнародним стан'
дартам систему контролю якості, до самих спожи'
вачі або самих постачальників для яких дотримання
підприємством стандартів ISO є індикатором висо'
кої якості продукції. Значна частина українських
підприємств починає процес переходу до стандартів
менеджменту якості ISO, зокрема це стосується
підприємств, котрі виробляють товари на експорт до
європейських країн. Найбільш розповсюдженими
серед вітчизняних підприємств є дотримання таких
стандартів ISO [6]:
— ISO 9000 — передбачає визначення основних
термінів та положень системи контролю та менедж'
менту якості організації;
— ISO 9001 — визначає вимоги до підприємства,
щодо контролю якості, у випадку, коли підприємство
бажає продемонструвати високий рівень контролю
якості, що направлені на задоволення потреб та ба'
жань споживачів його продукції;
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— ISO 22000:2005 — передбачає систему менед'
жменту контролю якості харчової продукції, зокре'
ма враховує систему управління і контролю ризиків
пов'язаних із галуззю харчових технологій.
Таким чином, система стандартів ISO дозволяє
не тільки підвищити довіру покупців до виробника,
а й забезпечити стійку, уніфіковану систему міжна'
родних стандартів якості, визнану комерційними
організаціями та урядами цивілізованих країн світу.
Одним із шляхів прискорення впровадження мо'
делі TQM є застосування інструменту бенчмаркінгу.
Термін "бенчмаркінг" походить від англійського
"benchmark", що буквально означає мірило, стандарт
або критерій, тобто певне зразкове значення, котре
можна застосовувати при порівнянні об'єктів [5, с.
201]. Бенчмаркінг полягає у пошуку таких схем ро'
боти та управління, котрі успішно застосовуються
іншими підприємствами, їх детальному вивченні та
впровадженні на власному підприємстві. При цьому
аналіз методів управління конкурента здійснюється
виключно легальними методами, шляхом досліджен'
ня відкритих звітів щодо економічної діяльності
підприємств, які несуть у собі багато корисної інфор'
мації.
Бенчмаркінг вперше почав застосовуватися на'
прикінці ХХ ст. провідними компаніями Європи, США
та Японії. Активно в своїй діяльності застосовували
бенчмаркінг такі відомі компанії, як "HP", "Moto'
rola", "Dupont" та інші [4].
Загалом бенчмаркінг дає можливості ефективно
виявляти слабкі місця власного підприємства та шля'
хом застосування успішного досвіду інших підпри'
ємств, оптимізувати виробничу ефективність власно'
го. Всього можна виділити п'ять основних етапів про'
ведення успішного бенчмаркінгу:
по'перше, грунтовний аналіз діяльності власно'
го підприємства, виявлення головних недоліків уп'
равління існуючими бізнес'процесами;
по'друге, аналіз бізнес'процесів підприємств'
конкурентів, що передбачає дослідження економіч'
ної інформації інших підприємств;
по'третє, зіставлення та виявлення найбільш
ефективних елементів управління, котрі доцільно за'
позичити з іншого підприємства;
по'четверте, розроблення плану впровадження
необхідних заходів для підвищення виробничої
ефективності, на основі досвіду інших підприємств;
по'п'яте, запровадження якісних змін на підпри'
ємстві, паралельно зі збалансуванням фінансової
складової, адже зазвичай заходи з перекваліфікації
персоналу, введенню нових технологій та методик
управління потребує залучення значної кількості
фінансових ресурсів.
Кожен з вищеперерахованих методів елементів
забезпечення системи TQM має на меті одне й те
саме — задоволення споживчих потреб покупця то'
вару. Тобто покупець і його задоволення його ба'
жань є причиною і водночас кінцевою метою здійс'
нення будь 'яких структурних зм ін на підпри'
ємстві.
Увага до споживача та задоволення його потреб
є взаємодоповнюючими компонентами. Зміни в
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структурі споживчих вподобань повинні стимулюва'
ти зміни у самому підприємстві, що напряму впливає
на рівень задоволення потреб споживача. Тобто TQM
— це замкнута система, що приводиться у рух рівнем
задоволеності споживача.
У цьому випадку увага до споживача повинна ви'
являтися не у гучних та промовистих гаслах, а у прак'
тичному задоволенню їх потреб та увазі до їх впо'
добань. Найперше, що необхідно зробити це визна'
чити коло потенційних покупців продукції підприєм'
ства. А вже на основі цих даних підприємство, вико'
ристовуючи базові інструменти маркетингової пол'
ітики визначити потреби споживачів та ступінь їх за'
доволення в наслідок споживання продукції власно'
го підприємства або підприємства'конкурента. Це
дозволить ефективніше організувати процес ство'
рення нового товару, орієнтованого на існуючі по'
треби споживачів.
Одними із найефективніших способів зацікавлен'
ня покупців є традиційні інструменти маркетингу, як'
от рекламні ролики на телебаченні, у мережі Інтер'
нет, розміщення банерів та роздача рекламних бук'
летів на вулицях, проведення акцій та надання спо'
живачу вигідних пропозицій. Окрім звичайних ме'
тодів популяризації товару, використовують також
соціальні опитування, анкетування, зібрання спец'
іальних фокус'груп задля дослідження реакції спо'
живачів на той чи інший товар, його окремі характе'
ристики.
На сьогоднішній день широкої популярності на'
були сучасні методи аналізу ринкового середовища,
зокрема вподобань споживачів, використовуючи
інформаційно'комунікаційні технології. Головним
недоліком їх використання є необхідність у значних
грошових вливаннях.

ВИСНОВКИ
Сьогодні в умовах інтеграції України на ринки
Європейського Союзу вітчизняні підприємці стика'
ються з високим рівнем конкуренції та значними не'
тарифними бар'єрами. Така ситуація вимагає від ук'
раїнських підприємців покращувати стандарти ви'
робництва вітчизняних товарів для підвищення
їхньої конкурентоспроможності у порівнянні із за'
хідними аналогами. Одним із загальновизнаних за'
собів досягнення конкурентного рівня є впровад'
ження моделі загального контролю якості (TQM).
Така система передбачає всеохоплюючий процес
зміни структури економічної діяльності підприєм'
ства з метою досягнення належного рівня якості,
виробленої продукції. В центрі уваги даної моделі
перебуває саме споживач та його потреби, мета
роботи підприємства полягає у їх задоволенні. Важ'
ливим є також застосування міжнародної системи
стандартів ISO, що є визнаним індикатором рівня
системи управління підприємством. Іншим дієвим
інструментом є бенчмаркінг, що дозволяє оптимі'
зувати структуру власного підприємства, шляхом
використання окремих схем підприємств'конку'
рентів. Проте запровадження моделі TQM несе у
собі єдину ціль — задоволення потреб споживача,
що в свою чергу також вимагає проведення грун'

товного аналізу шляхом використання сучасних
інструментів маркетингу.
Подальших досліджень у напрямі підвищення
конкурентоспроможності продукції на світовому
ринку в умовах глобалізації вимагає розроблення та
впровадження інноваційних методів управління на
вітчизняних підприємствах.
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THE THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMING OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT
OF ENTERPRISES FOR THE MEAT PRODUCTION SUBWCOMPLEX
У статті представлено теоретичні аспекти формування стратегії розвитку підприємств м'я
сопродуктового підкомплексу. Авторами виділено такі етапи формування стратегії розвитку:
аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, діагностика продовольчих потреб
регіону, комплексна оцінка виробничого потенціалу м'ясопродуктового підкомплексу, форму
вання системи стратегічних цілей діяльності м'ясопродуктового підкомплексу, зіставність цілей
розвитку підкомплексу та регіону, визначення стратегічних альтернатив розвитку м'ясопродук
тового підкомплексу, вибір найбільш оптимальної стратегічної альтернативи, забезпечення
реалізації вибраної стратегії, моніторинг реалізації розвитку м'ясопродуктового підкомплек
су.У ході дослідження визначено стратегічні цілі діяльності підприємтв м'ясопродуктового
підкомплексу. Авторами запропоновано підприємствам м'ясопродуктового підкомплексу для
подальшого розвитку обирати стратегію концентрованого зростання з метою збільшення об
сягів виробництва продукції, продажів, прибутку. При виборі напрямів зростання м'ясопродук
тового підкомплексу варто звернути увагу на такі стратегічні альтернативи: стратегія удоско
налювання діяльності, товарної експансії, розвитку ринку, диверсифікованості.
The article presents the theoretical aspects of forming a strategy for the development of
enterprises of the meat production subcomplex. The authors identify the following stages of
development strategy: analysis of factors of external and internal environment, diagnostics of food
needs of the region, comprehensive assessment of the production potential of the meat product
subcomplex, formation of a system of strategic goals of the meat product subcomplex, comparability
of the objectives of subcomplex development and the region, definition of strategic alternatives for
development meat product subcomplex, choice of the most optimal strategic alternative, ensuring
realization of the selected strategy, monitoring implementation of meat products subcomplex. In
the course of the research, the strategic objectives of the enterprises of the meat and meat
subcomplex have been determined. The authors proposed to the enterprises of meat subcomplex
for further development to choose the strategy of concentrated growth, in order to increase the
volumes of production, sales, profits. When choosing the directions of growth of the meat product
subcomplex, it is worth paying attention to the following strategic alternatives: a strategy for improving
operations, commodity expansion, market development, diversification.
Ключові слова: м'ясопродуктовий підкомплекс, стратегія розвитку, підприємства, цілі, регіон.
Key words: strategy for the development, meat production subcomplex, enterprises, goals, region.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

вою складовою продовольчої безпеки. Однак його те'
Пріоритетним завданням агропромислового вироб' перішній стан бажає кращого: слабка сировинна база,
ництва є забезпечення населення країни продоволь' низька конкурентоспроможність продукції, недоскона'
ством. М'ясопродуктовий підкомплекс виступає важли' ла логістична структура, застаріла матеріально'техніч'
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Етап 1

Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища

Етап 2

Діагностика продовольчих потреб регіону

Етап 3
Етап 4

Комплексна оцінка виробничого потенціалу м’ясопродуктового підкомплексу
Формування системи стратегічних цілей діяльності м’ясопродуктового підкомплексу

Етап 5

Зіставність цілей розвитку підкомплексу та регіону

Етап 6

Визначення стратегічних альтернатив розвитку м’ясопродуктового підкомплексу

Етап 7

Вибір найбільш оптимальної стратегічної альтернативи

Етап 8

Забезпечення реалізації вибраної стратегії

Етап 9

Моніторинг реалізації розвитку м’ясопродуктового підкомплексу

Рис.1. Етапи формування стратегії розвитку підприємств
м'ясопродуктового підкомплексу

на база та ін. На думку П. Пуцентейло, призупинити за'
непад м'ясного скотарства та підвищити конкурентосп'
роможність його продукції можна за умови розробки і
виконання довгострокової національної програми
відродження та стабілізації м'ясопродуктового підком'
плексу [1, с. 14].
Нині важливою умовою ефективного функ'
ціонування сільськогосподарських товаровиробників та
переробних підприємств є формування дієвого механі'
зму управління. Однією з його складових є стратегічне
планування, головна мета якого полягає у попередньо'
му врахуванні внутрішніх та зовнішніх факторів для за'
безпечення сприятливих умов нормального функціону'
вання та розвитку структурних елементів агропромис'
лового виробництва. Саме воно дозволяє оцінити на'
явні ресурси та можливий потенціал, враховуючи фак'
тори впливу зовнішнього середовища, сформувати стра'
тегію, дотримуючись якої можна максимізувати прибу'
ток та розширити своє виробництво займаючи нові по'
зиції на ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Певні аспекти функціонування і розвитку м'ясо'
продуктового підкомплексу досліджували такі науковці:
Т. Алексійчук, В. Месель'Веселяк, В. Галанець, П. Га'
расим, О. Гнилянська, Р. Логоша, І. Мамчак, М. Одін'
цов. Ряд авторів досліджував питання формування стра'
тегії розвитку галузі тваринництва: В. Арачій, Л. Шти'
мер, О. Зоря, Ю. Самойлик [6], П. Пуцентейло [1]. Од'
нак явища ринкової економіки зумовлюють структурні
зміни в агропромисловому виробництві та потребують
адаптації діяльності суб'єктів господарювання до нових
умов. Саме тому питання формування стратегії розвит'
ку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу потре'
бує перегляду. Зокрема важливим є визначення стра'

тегічних альтернатив розвитку з наявними ресурсами у
довгостроковій перспективі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є виявлення теоретичних аспек'
тів формування стратегії розвитку підприємств м'ясоп'
родуктового підкомплексу.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективність функціонування суб'єктів господарю'
вання у ринкових умовах суттєво залежить від доско'
налості системи управління. Загальновідомо, що про'
цес стратегічного планування є тією основою, на якій
грунтуються всі управлінські функції. Стратегічне пла'
нування — це комплекс заходів, дій і рішень, спрямова'
них на розробку стратегії розвитку господарства для до'
сягнення поставлених цілей [2].
Наочним відображенням стратегічного планування
виступає стратегія. Це своєрідний управлінський інстру'
мент, використання якого направлене на забезпечення
довгострокового розвитку агропромислового вироб'
ництва.
Розробка стратегії розвитку підприємств м'ясопро'
дуктового підкомплексу відбувається в декілька етапів
(рис. 1).
На першому етапі здійснюється аналіз факторів зов'
нішнього та внутрішнього середовища на основі мето'
дики SWOT'аналізу: визначаються майбутні можливості
та загрози, пов'язані із зовнішнім середовищем. За
основу беруться результати аудиту компаній та моніто'
ринг ринкового середовища.
На другому етапі здійснюють діагностику продо'
вольчих потреб регіону. А саме: проводиться оцінка про'
довольчої безпеки регіону, визначається попит населен'
ня на продукцію м'ясопродуктового підкомплексу, ви'
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являються продукти, пропозиція яких не вдовольняє
попит.
Стан продовольчої безпеки держави оцінюється
широким спектром показників, головні з яких знайшли
відображення в діючій Методиці визначення основних
індикаторів продовольчої безпеки [3]. Постановою Ка'
бінету Міністрів України [3] затверджено такі індикато'
ри продовольчої безпеки:
1) добова енергетична цінність раціону людини;
2) забезпечення раціону людини основними вида'
ми продуктів;
3) достатність запасів зерна у державних ресурсах;
4) економічна доступність продуктів;
5) диференціація вартості харчування за соціальни'
ми групами;
6) місткість внутрішнього ринку певних продуктів;
7) продовольча незалежність за певними продукта'
ми імпорту.
Виходячи з цього, визначення рівня продовольчої
безпеки необхідно здійснювати у кілька етапів:
1) аналіз динаміки обсягів виробництва сільськогос'
подарської продукції в регіоні;
2) визначення рівня самозабезпечення регіону аграр'
ною та харчовою продукцією, що можна здійснити на
основі методичного підходу до визначення відповідних
індикаторів на основі коефіцієнтів відмінності у серед'
ньодушовому виробництві певних видів продукції в дос'
ліджуваній області та Україні, який дозволяє ідентифі'
кувати сильні та слабкі місця системи регіональної про'
довольчої безпеки, а також наявні резерви її забезпе'
чення [4, с. 11];
3) оцінка рівня фізичної доступності продовольства
шляхом розрахунку відповідного коефіцієнта як відно'
шення обсягів регіонального виробництва продуктів
харчування на одну особу до середньодушового їх спо'
живання населенням регіону [4, c. 12];
4) аналіз доходів населення за останні роки та ви'
явлення в них структурно'динамічних змін, що дозво'
лить оцінити платоспроможність попиту на продукцію.
Важливе значення для 2 етапу має визначення чин'
ників формування аграрно'промислового комплексу ре'
гіону.
На думку Гнилянської О. [4, с. 34], серед таких ви'
діляють:
рівень економічного розвитку території;
природні умови і структура земельного фонду те'
риторії;
характер суспільного виробництва території;
науково'технічний прогрес території;
розселення та структура трудового потенціалу те'
риторії;
загальні державні споживчі потреби в агропро'
дукції;
споживчі потреби в агропродукції території;
транспортні мережі та можливості логістики тери'
торії.
На 3 етапі проводиться комплексна оцінка вироб'
ничого потенціалу підприємств м'ясопродуктового
підкомплексу. Це можна здійснити за допомогою зба'
лансованої системи показників (беручи до уваги євро'
пейські стандарти), або ж розраховуючи ефективність
використання ресурсів основних виробничих фондів;
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оборотних, матеріальних та фінансових активів, тру'
дових ресурсів. Головним завданням цього етапу є ви'
явлення економічних можливостей для розширення
функціонування м'ясопродуктового підкомплексу.
Оцінка існуючих стратегій розвитку підкомплексу по'
казує як швидко стратегія, за якою рухається суб'єкт
господарювання може задовольнити визначені цілі
діяльності.
Наступним етапом є формування системи стратегі'
чних цілей діяльності підприємтв м'ясопродуктового
підкомплексу. Серед них:
— розширення меж міжнародної співпраці;
— зайняття лідируючих позицій на ринку;
— підвищення прибутковості підприємтв м'ясопро'
дуктового підкомплексу;
— відновлення виробничого потенціалу м'ясопро'
дуктового підкомплексу;
— максимізація прибутку;
— докорінне оновлення матеріально'технічної
бази;
— залучення інноваційних технологій;
— покращення купівельної спроможності громадян.
Далі відбувається співставність цілей розвитку
підкомплексу та регіону. Цілі розвитку регіону зазви'
чай відображаються у державних стратегіях розвитку
областей на кілька років. Це дає змогу оцінити чи мож'
на розраховувати на державну підтримку суб'єктам гос'
подарюванню: кредити, лізинг, нульові ставки податку
на додану вартість для сільськогосподарських товароб'
ників і т.д.
При визначенні стратегічних альтернатив розвитку
м'ясопродуктового підкомплексу відбувається пошук
нових базових стратегій.
При виборі стратегії необхідно врахувати такі фак'
тори:
— ресурсні можливості підприємств м'ясопродук'
тового підкомплексу;
— сегменти ринку, які планується охопити;
— обсяги виробництва та споживання продукції на'
селенням;
— кінцеву мету реалізації стратегії.
Розрізняють загальновідомі стратегії зростання:
— стратегія концентрованого зростання;
— стратегія інтегрованого зростання;
— стратегія диференційованого зростання.
На нашу думку, для підприємств м'ясопродуктово'
го підкомплексу можна обрати стратегію концентрова'
ного зростання, з метою збільшення обсягів виробниц'
тва продукції, продажів, прибутку.
При виборі напрямів зростання м'ясопродуктового
підкомплексу варто звернути увагу на такі стратегічні
альтернативи: стратегія удосконалювання діяльності,
товарної експансії, розвитку ринку, диверсифікованості.
Стратегія удосконалювання діяльності спрямована
на поліпшення діяльності підприємства, вона ефектив'
на при зростаючому або ненасиченому ринку. Існують
такі альтернативи інтенсивного зростання: розвиток
первинного попиту; збільшення частки ринку; придбан'
ня ринків; захист свого положення на ринку; раціона'
лізація ринку.
Стратегія розвитку ринку, або ринкова експансія —
полягає у пошуку нових ринків / нових сегментів ринку
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для вже освоєних товарів. Тут також доступні кілька
варіантів: освоєння нових сегментів на тому ж ринку;
вихід на нові ринки усередині країни й в інших країнах.
Стратегія розвитку ринку спирається в основному на
систему збуту продукції і ноу'хау в області маркетингу.
Вибір оптимальної стратегічної альтернативи буде
відбуватися з урахуванням стратегічних завдань, які
ставлять перед собою підприємства м'ясопродуктово'
го підкомплексу. Якщо суб'єкт господарювання ставить
за мету досягнення лідируючих позицій на ринку, то,
відповідно, обирається стратегія розвитку ринку. Далі
аналізуються змінні, що характеризують існуючі мож'
ливості. Якщо ресурсів недостатньо для ринкової екс'
пансії, то фірма змушена обрати стратегію удоскона'
лення діяльності.
Забезпечення реалізації вибраної стратегії перед'
бачає врахування ризику в разі невдачі. При цьому обо'
в'язково повинні бути оцінені можливі негативні на'
слідки, а саме: чи виправдовує можливий позитивний
результат розміри втрат у протилежному випадку.
Механізм реалізації стратегії містить такі складові:
— прогнозування розвитку м'ясопродуктового
підкомплексу;
— способи та методи регулювання стратегії, які
формують сприятливі умови для виробництва на час
впровадження стратегії;
— організаційну структуру управління підприємств
з чітким розподілом функцій, механізмів координації
діяльності і виконання підпрограм;
— фінансових важелів управління з раціональним
плануванням витрат на реалізацію стратегії.
Моніторинг реалізації розвитку м'ясопродуктового
підкомплексу полягає у діагностиці змін у функціону'
ванні підприємств з впровадженням вибраної стратегії.
Однією з найважливіших функцій моніторингу є запо'
бігання провалу стратегії і реалізація запланованих
етапів стратегії у визначений термін.
Стратегічне планування надає можливість довгост'
рокового розвитку м'ясопродуктового підкомплексу із
врахуванням існуючих ресурсів суб'єктів господарюван'
ня та можливих загроз щодо їх подальшого функціону'
вання.
Розроблена стратегія розвитку підприємств м'ясо'
продуктового підкомплексу, дозволяє досягти страте'
гічних цілей, поставлених перед суб'єктами господарю'
вання. Крім того, під час її реалізації можливо вирішити
ряд оперативних та тактичних задач:
— підвищити рівень інноваційної діяльності підпри'
ємств м'ясопродуктового підкомплексу;
— покращити інформаційні потоки між усіма лан'
ками м'ясопродуктового підкомплексу;
— раціонально використовувати наявні ресурси;
— підвищити якість і конкурентоспроможності про'
дукції;
— провести реконструкцію та технічне переосна'
щення діючих переробних підприємств.

ним наукоємним багатофункціональним процесом,
який дозволяє досягти результату у довгостроковій
перспективі. При цьому вважаємо, що вищенаведене
дослідження можна взяти за основу для практичного
втілення реалізації даної стратегії на території Вінниць'
кої області. На це і будуть спрямовані наші подальші
дослідження.
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THE ROLE OF INNOVATION DEVELOPMENT IN ENTERPRISE SUSTAINABILITY
У дослідженні визначено основні етапи і тенденції впровадження інноваційної діяльності на
підприємстві, проаналізовано сучасні проблеми впровадження результатів інноваційної діяльності. Виз
начено важливу роль впливу інноваційного розвитку на стійкість підприємства. Виявлено, що здатність
вносити у свій бізнес інновації є одним з найбільш важливих інструментів для підтримки конкурентосп
роможності підприємства. Інноваційний розвиток є ключовим фактором зростання і прибутковості
підприємств. Охарактеризовано три основних типи інновацій. Визначено залежність ступеню потреби
в інноваціях на підприємствах різних видів діяльності. Рекомендовано для вибору оптимального варі
анту напряму інноваційного розвитку підприємства та прийняття рішення про привабливість нових про
дуктів розраховувати спрогнозовані показники ефективності по кожному з них і керуватися динамікою
цих показників.
The research identifies the main stages and trends of implementation of innovation activity in the enterprise,
analyzes modern problems of implementation of the results of innovation activity. The important role of the
influence of innovative development on the stability of the enterprise is determined. It is revealed that the
ability to innovate in one's business is one of the most important tools for maintaining the competitiveness of
the enterprise. Innovation development is a key factor in the growth and profitability of enterprises. Three
main types of innovations are described. Dependence of degree of need for innovations in enterprises of
different types of activity is determined. It is recommended to choose the optimal variant of the direction of
innovative development of the enterprise and to decide on the attractiveness of new products to calculate the
predicted performance indicators for each of them and to be guided by the dynamics of these indicators.

Ключові слова: винахід, інновація, інноваційна діяльність, нововведення, розвиток підприємства, конку
рентна перевага.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У теперішній час розвиток економіки характери'
зується високою конкурентною боротьбою суб'єктів
господарювання різних галузей. Існуючі умови вимага'
ють переходу до нових та більш ефективних методів
управління, що залежать від ряду чинників. І одним із
найголовніших є інноваційний розвиток. Адже саме
інновації дають змогу підприємствам займати лідируючі
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позиції на ринку, вести гідну конкурентну боротьбу,
збільшуючи при цьому свій прибуток.
Основною проблемою, що стає на заваді розвитку
інноваційної діяльності в Україні, є недостатній розви'
ток ринкових інституцій. Саме через це, значна кількість
виробленої продукції не відповідає рівню науково'тех'
нічного прогресу і постійно втрачає конкурентоспро'
можність.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням інноваційної діяльності присвячено
багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме:
І. Агафонової, В. Альгіна, Т. Васильєвої, С. Валдай'
цева, В. Герасименка, А. Гречан, Т. Давіла, Ф. Друкер,
В.С. Єфремов, С.В. Ідельменов, Н.В. Краснокутська,
Б. Твісс, М.А. Роздольський, Л.І. Федулова. Проте рівень
дослідження проблем інноваційної діяльності на
підприємствах нашої країни все ж недостатній.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Наданому етапі економіки країни актуальним зали'
шається виявлення сутності інноваційного процесу та
дослідження основних етапів інноваційної діяльності
підприємства. Для більш детального аналізу необхідно
розглянути основні методи і способи впровадження
інноваційного процесу, визначити основні перешкоди на
цьому шляху та розробити засоби підвищення іннова'
ційної діяльності на підприємстві [1].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "інновація" в нашій країні є одним з най'
улюбленіших і часто вживаних керівниками підприємств.
Його часто використовують поряд з поняттями місії,
цінності для бізнесу, управління стратегією для забезпе'
чення зростання і розвитку підприємства. Сучасні тенденції
посилення конкуренції, швидко мінливі потреби, приско'
рення технологічного прогресу, скорочення життєвого
циклу продуктів, технологій і послуг призводять керівників
підприємств до необхідності правильного розуміння та
ефективного застосування інновацій [2]. Сучасна теорія
відокремлює поняття "винахід" від "інновація".
Підприємства у своєму розвитку повинні комбіну'
вати розробку та впровадження власних ідей із зовніш'
німи. Необхідні нові ідеї, які після комерціалізації ста'
ють інноваціями. Потреба ринку в нових продуктах чи
послугах є ключовим фактором інноваційного процесу.
Джерела інновацій підприємств поділяються на внут'
рішні і зовнішні, наприклад, купівля та адаптація до своєї
діяльності нових технологій.
Здатність вносити у свій бізнес інновації є одним з
найбільш важливих інструментів для підтримки конку'
рентоспроможності підприємств на ринках. Тобто інно'
вація є ключовим фактором зростання і прибутковості
підприємств.
Розрізняють три основних типи інновацій. Перший —
по відношенню до продукції, технологій і методів управлі'
ння. Другий та третій види інновацій — радикальні, які
докорінно змінюють світ, і поліпшуючі, які означають
поступове поліпшення. Зокрема прикладами радикаль'
них інновацій в галузі створення продуктів (товару чи
послуг) слід вважати появу персональних комп'ютерів,
Інтернету, мобільних телефонів і послуг електронної ко'
мерції. Створення конвеєрного виробництва або техно'
логії збагачення урану є прикладами радикальних інно'
вацій в області технологій. Створення нових бізнес'мо'
делей — OEM, TQM, франчайзинг, логістика, аутсорсинг
— втілюють у собі радикальні управлінські інновації.
Вдосконалення моделей комп'ютерів, мобільних теле'
фонів, телевізорів тощо — приклад постійно виникаю'
чих у світі поліпшуючих інновацій [1].

Головною метою впровадження інновацій є досяг'
нення стратегічних цілей підприємства [3]. Внесення не'
великих змін в операційні процеси підприємства або
поліпшення технологій і характеристик його продуктів
або послуг не можуть бути віднесені до інновацій.
Потреба в інноваціях на підприємствах різних видів
діяльності розрізняються. У першу чергу, інновації за'
требувані в високотехнологічних галузях. До них відно'
сяться наукомісткі, динамічні напрями, в яких нові до'
сягнення часто випереджають виражені або усвідомлю'
вані потреби потенційних споживачів і порушують вста'
новлені межі між традиційними секторами промисло'
вості. У них може відбуватися як заміна технології, так
і збільшення асортименту та випуску продукції. Яскра'
вими прикладами можуть слугувати ІТ, телекомунікації,
електронна промисловість, авіа — і суднобудування. В
умовах гострої конкуренції поява нових технологій
може призвести до зміни лідера в галузі. Несвоєчасне
впровадження нових технологій може призвести до не'
зворотної втрати конкурентної позиції, аж до повної або
часткової втрати клієнтів і партнерів.
У середньотехнологічних галузях основна техноло'
гія не змінюється, але збільшується асортимент і обсяг
випуску продуктів і послуг. Тому в умовах конкуренції
такі підприємства змушені звертатися до інновацій, для
зміцнення свого становища на ринку.
У всьому світі основним джерелом інноваційних ідей
є інноваційні підприємства малого бізнесу. Завдяки їх
гнучкості та здатності швидко підлаштовуватися під
зміни, що пов'язано з необхідністю задовольняти потре'
би споживача, на основі новітніх розробок і технологій
створюються принципово нові продукти. Від наявності
цих підприємств і якості їх інноваційних розробок зале'
жить рівень економіки країни. Тому сучасна українська
політика спрямована на стрімке зростання і надання пільг
інноваційним підприємствам малого бізнесу [4].
Своєчасне та ефективне співробітництво підпри'
ємств з малим інноваційним бізнесом забезпечує їх
ефективний розвиток [5].
Незалежно від виду діяльності та приналежності до
малого, середнього чи крупного бізнесу необхідність
залишатись конкурентоздатним неминуче вимагає впро'
вадження хоча б поліпшуючих інновацій, що полягає в
постійних змінах процесів, технологій і моделей то'
варів чи послуг. Також зростаючі потреби в інноваціях
сприяють широкому поширенню співробітництва між
підприємствами різних сфер діяльності.
При виваженій програмі використання інновацій,
керівники підприємства будуть шукати можливості реа'
лізації ідей для бізнесу, клієнтів, постачальників і парт'
нерів. Для успішної реалізації інновації необхідно про'
водити відповідне навчання співробітників, виділяти
необхідні бюджети та повноваження для створення
інновацій всередині структур бізнес'одиниць і розвива'
ти необхідну співпрацю з іншими підприємствами.
Впровадження інновацій в діяльність підприємства
забезпечує збільшення чистого прибутку, повернення
на інвестиції (ROI), зниження собівартості продуктів або
послуг, розширення замовників, залучення інвестицій,
підвищення іміджу тощо.
Для оцінки можливості та необхідності підприємства
щодо розробки та втілення інновацій в процес діяльності
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слід проаналізувати фактори, що визначають ініціюван'
ня впровадження інновацій в організації. Одним з най'
головніших і значущих факторів є успіх, вже досягну'
тий конкурентами за допомогою реалізації інновацій'
них проектів, і, відповідно, стимул чи страх, породже'
ний цим успіхом.
Другим за важливістю з цих ініціюючих факторів є
позиція керівництва компанії, яке бачить перспективу,
породжувану радикальними змінами і розвитком. Хоча
в багатьох випадках другий чинник — найкращий для
стартової позиції, йому притаманні неминучі труднощі,
оскільки більшість керівників можуть не бачити перс'
пективи у кардинальних змінах, і тому їх важко буває
переконати у правильності впровадження інновацій та
необхідності йти на будь'який ризик. Крім того, реаль'
ність отримання великої вигоди може викликати сумні'
ви, і не тільки у скептиків. Однак, якщо конкурент впро'
ваджує інновації і проголошує про великі вигоди, тоді
легше переконати людей в компанії, що це потрібно для
її виживання.
Також необхідно зазначити, що аналіз змін процесів
в цілому по компанії показує, що найбільш успішними є
ті, які починаються в критичній ситуації. Пов'язано це з
тим, що реальна небезпека стимулює діяльність, необ'
хідну для усвідомлення істинних потенційних вигод від
впровадження нововведень.
Рішення питання щодо впровадження інновацій
відноситься до класу складних та комплексних і воно
повинно прийматися з урахуванням оцінки різних аспек'
тів діяльності підприємства. Відповідно повинні бути
використані різні інструменти для проведення такої
оцінки. Виходячи з цього, аналіз діяльності підприєм'
ства з метою визначення необхідності впровадження
інновацій слід проводити, як мінімум, в розрізі таких
аспектів (звичайно, цей мінімум може бути розширений,
наприклад, ще за рахунок аналізу конкурентоспромож'
ності): 1) аналіз фінансової стійкості; 2) аналіз попиту
на продукцію підприємства; 3) аналіз інноваційної діяль'
ності.
Що стосується першого напряму, то нині існує до'
сить багато методик, які визначають чи знаходиться
підприємство в кризовій ситуації чи ні з фінансової точ'
ки зору. Наприклад, для прогнозування фінансового
стану можуть використовуватися спеціальні кореляц'
ійно'регресійні моделі [6]. Може також використову'
ватися звичайний економічний аналіз фінансової
стійкості шляхом розрахунку низки показників, як'от
показники структури капіталу, показники ділової ак'
тивності, показники рентабельності, показники лік'
відності тощо. Конкретний набір оцінюваних і аналі'
зованих показників може змінюватись в залежності від
специфіки галузі та інших факторів. Цілком зрозумі'
ло, що, якщо результати оцінки фінансового стану
підприємства показують, що воно знаходиться у кри'
зовій або критичної ситуації, то потрібно впроваджен'
ня інновацій.
Наступний напрям — аналіз попиту на продукцію
підприємства. У цьому випадку може проводитися вив'
чення динаміки (як мінімум за останні 5 років) попиту
на продукцію в цілому і по окремих асортиментним і
товарних групах шляхом розрахунку абсолютних відхи'
лень у попиті, темпів зростання і приросту попиту. Якщо
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спостерігається стійке падіння попиту на продукцію, то
необхідно впровадження інновацій.
Нарешті, ще один важливий напрям — аналіз інно'
ваційної діяльності підприємства через розрахунок гру'
пи показників. Показники оцінюються через визначен'
ня коефіцієнтів оновлення технологій, оновлення про'
дукції, наукового рівня підприємства, частки впровад'
жених інноваційних технологій. Кожен з коефіцієнтів
визначається на основі співвідношення частки, що ха'
рактеризує нововведення показника до його загальної
кількості.
При оцінці ефективності діяльності компанії слід
використовувати збалансовану систему розрахункових
величин, що враховує найважливіші для підприємства
аспекти: фінанси, клієнти, внутрішні бізнес'процеси,
навчання і розвиток персоналу. У багатьох компаніях
інновації розглядаються як проекти. У літературі також
часто зустрічається підхід, згідно з яким інновації ото'
тожнюються з проектами, і оцінка їх ефективності про'
водиться на основі показників оцінки інвестиційних про'
ектів. Однак інновації не можна прирівнювати до про'
ектів, так як вони швидше являють собою безперерв'
ний процес вироблення, розвитку і відбору нових ідей,
результатом якого стають нові проекти.
Інноваційні ідеї є основою для появи нових продуктів
і удосконалень, тому застосовувати тільки систему по'
казників оцінки інвестиційних проектів у даному випад'
ку неправильно [7].
У зв'язку з тим, що вимоги споживчого ринку швид'
ко змінюються, необхідно постійно відстежувати кон'
курентоспроможність розробленого продукту (товару,
технології чи послуги) і на кожному етапі приймати
рішення: чи продовжувати виробляти цей продукт, чи
розробляти нову більш досконалу модель або зупини'
ти випуск даного продукту та більше не повертатися до
його розробки. Часом призупинення або відмова від
роботи над проектом дозволяє запобігти втратам знач'
них фінансових вкладень.
Підприємству для того щоб здійснити вибір опти'
мального варіанту напрямку інноваційного розвитку та
прийняти рішення про привабливість нових продуктів,
також необхідно розраховувати спрогнозовані показ'
ники ефективності по кожному з них і керуватися дина'
мікою цих показників. Для різних сфер діяльності по'
казники ефективності не однакові. Більш того, вибір
того чи іншого показника залежить від багатьох фак'
торів як внутрішніх, так і зовнішніх по відношенню до
конкретного підприємства.
Оцінка впливу інновацій на економіку підприємства
системно пов'язана з ефективністю залучення нових і
відтворення існуючих продуктів. Це дозволяє оцінити
ті зміни, які відбудуться на підприємстві після впровад'
ження нововведення з урахуванням встановлених вихі'
дних параметрів (потенціал продукту, сегменти ринку).
Здійснюється оцінка інновацій за ступенем їхньої рин'
кової перспективності, господарської реалізованості,
ефективності інвестицій та впливу на розвиток еконо'
міки підприємства в цілому. Розрахунок цих показників
дозволить з'ясувати, наскільки привабливий новий про'
дукт для підприємства.
Чому впровадження ефективних інновацій настільки
важливо в сучасному бізнесі? Все просто. Згадаймо
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шпильку А. Сміта. Одна людина навряд чи б встигла
зробити за день більше однієї шпильки, а коли роботу
стали виконувати робітники, займаючись двома — трьо'
ма операціями, обсяг виготовлення продукції збільшив'
ся. Поділ праці — це наочний приклад впровадження
управлінських інновацій в виробництва. Завдяки цьому
нововведенню виробник зміг домогтися колосального
зростання прибутку. Тобто ефективність впроваджен'
ня інновацій на обличчя.
Саме тому найкращий спосіб домогтися процвітан'
ня компанії — це використання запозичених та роз'
робка власних інновацій. Це дозволяє за одну одини'
цю часу виробляти більше, ніж можуть виробляти кон'
куренти. Відповідно, підвищуючи продуктивність, мож'
на збільшити і загальний прибуток. Причому це сто'
сується не тільки впровадження інновацій у виробниц'
тво.
Прикладів, коли невеликі компанії домоглися при'
голомшливого успіху, успішно використовуючи сучасні
технології, досить багато. Популярні соціальні мережі
— наочне тому підтвердження. Завдяки автоматизації
більшої частини діяльності, власники такого бізнесу
скоротили витрати до мінімуму, значно підвищивши
рентабельність бізнесу. Автоматизація та інновації —
це не тільки мережеві технології. Впровадження ефек'
тивних інновацій дозволяє знизити витрати і на звичай'
них підприємствах. Використовуючи автоматизовані
системи, можна скоротити потребу в персоналі. На'
вчання нового персоналу сучасним технологіям робо'
ти дозволяє збільшити виробництво інтелектуального
продукту за одиницю часу. У наш час впровадження
інновації на підприємстві — це не модна тенденція, а
сувора необхідність. Аналіз розвитку ринку показує,
що лідируючі позиції займають компанії, вектор роз'
витку яких спрямований на нововведення.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для того, щоб забезпечити ефективний процес інно'
ваційної діяльності, підприємству необхідно проаналі'
зувати та оцінити світові тенденції науково'технічного
прогресу. В Україні ще не створено науково обгрунто'
ваної інноваційної політики, яка б могла застосовувати
зарубіжний досвід і адаптуватись до вітчизняної моделі
розвитку. Але суспільний інтерес все ж таки існує, тому
для нормального функціонування інноваційної діяль'
ності в країні потрібна розвинена інфраструктура.
Підприємства, що займаються інноваційною діяльністю,
повинні відповідати високим рівнем своїх розробок до
світових лідерів і намагатися перевищувати його. Також
важливим є те, щоб розробники новацій могли ініцію'
вати інноваційну діяльність, адже без цього попит на них
завжди буде випереджати пропозицію. На цей час існує
досить велике коло проблем, які насамперед перешкод'
жають здійсненню інноваційної діяльності підприєм'
ством і тим самим виходу його продукції на світовий
ринок.
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THE PROBLEMS OF ATTRACTION INVESTMENT RESOURCES
INTO THE ECONOMY OF UKRAINE
У статті обгрунтовано потребу економіки у фінансових інвестиціях, досліджено інвестицій
ний клімат України в цілому, визначено основні проблемні питання залучення інвестиційних ре
сурсів у національну економіку та запропоновано шляхи покращення інвестиційного клімату,
що значно допоможе досягти економічного зростання країни.
The article substantiates the economic needs in financial investments, investigates the investment
climate in Ukraine as a whole, identifies the key issues of attracting investment resources into the
national economy and proposes the ways of investment climate improvement, which will greatly help
to achieve the country's economic growth.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність, інвес
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах обмеженість інвестиційних ре'
сурсів стримує не тільки процес формування ринкової
економіки України, але й розвиток самих підприємств,
оскільки інвестиції та їх ефективне використання фор'
мують матеріальну базу сучасного виробництва та ство'
рюють певні передумови для розширеного відтворення
й розвитку самих підприємств.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі інвестиційної діяльності в економічній
літературі приділяється досить багато уваги. Про це
свідчить велика кількість наукових праць з цієї темати'
ки. Значний вклад у дослідження цієї проблематики вне'
сли такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Г. Бірман, С. Шмідт
[1], І. Бланк, Н. Гуляєва [2], В. Гриньова [3], М. Дени'
сенко, В. Федоренко [4], А. Пересада [5], О. Рогач [6]
та інші. Однак, не зважаючи на значну кількість науко'
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вих досліджень, питання інвестиційної діяльності в Ук'
раїні потребує постійного дослідження проблем, які
пов'язані із залученням інвестицій в економіку нашої
країни.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначити проблемні питан'
ня залучення інвестиційних ресурсів в економіку Украї'
ни та запропонувати можливі шляхи їх вирішення для
забезпечення сучасної конкурентної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах Україна постала перед об'єктив'
ною необхідністю активізації інвестиційного процесу.
Структурне та якісне оформлення виробництва та ство'
рення ринкової інфраструктури відбуваються майже
повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масш'
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табніші обсяги та вища ефективність інвестицій, тим
швидше відбувається відтворювальний процес, здійсню'
ються позитивні ринкові перетворення. З іншого боку,
недостатнє інвестування веде до втрати конкуренто'
спроможності національної економіки, занепаду основ'
ного капіталу, спаду виробництва та збільшення собівар'
тості продукції, що, в свою чергу, обумовлює загост'
рення проблеми інвестиційних ресурсів, відтак — ско'
рочення інвестиційної активності.
З огляду на це, інвестиційний процес потребує по'
стійного поглибленого дослідження, насамперед, з пи'
тань обгрунтування інвестиційної стратегії, виборі ефек'
тивних форм та напрямів інвестування, а також пошуку
нових шляхів активізації інвестиційної діяльності в умо'
вах розвитку конкурентоспроможної економіки.
Слід враховувати те, що перебіг, характер, інтен'
сивність та ефективність управління інвестиційною
діяльністю багато в чому залежить від інвестиційного
клімату країни [7].
Складовими інвестиційного клімату можна рахувати
об'єктивні можливості країни (інвестиційний потенціал)
та умови діяльності інвестора (інвестиційний ризик).
Україну можна важчати інвестиційно привабливою
країною для інвестування, опираючись на:
— наявність високо природно'ресурсного потен'
ціалу;
— культурну спорідненість з іншими європейськи'
ми та північноамериканськими країнами;
— високий рівень освіти населення і належну про'
фесійну підготовку;
— великий споживчий ринок, що наздоганяє ринок
високо розвинених держав;
— низьку вартість робочої сили.
Однак поряд з привабливим інвестиційним кліматом
на сьогоднішній день в Україні можна виділити цілу низ'
ку проблем, що перешкоджають залученню інвестицій'
них ресурсів:
— відсутність сталої стратегії економічного і полі'
тичного розвитку;
— обмеженість державних підприємств, що підля'
гають приватизації, і в яких зацікавлені потенційні інве'
стори;
— незабезпеченість усім суб'єктам економічних
відносин, у тому числі й іноземним інвесторам, рівних
економічних прав і свобод у здійсненні фінансово'еко'
номічної діяльності;
— складність податкової системи та суттєве подат'
кове навантаження;
— відсутність надійної інвестиційної історії.
Для покращення інвестиційного клімату України
необхідно:
— обмежити можливості втручання урядовців у гос'
подарські процеси;
— спростити процеси по організації бізнесу;
— звернути увагу на проблеми врегулювання дер'
жавного боргу;
— забезпечити захист прав інтелектуальної влас'
ності;
— необхідно підвищити прозорість банківської си'
стеми і запобігти банкрутства банків;
— спростити систему оподаткування та забезпечи'
ти розвиток конкуренції.

Загалом Україна досягла відчутних досягнень у
справі залучення іноземних інвестицій, але необхідно
констатувати, що іноземний капітал не поспішає осво'
ювати український інвестиційний ринок. Існує ряд пере'
шкод, які не дозволяють інвесторам збільшити обсяг
інвестицій в нашу державу, а саме: нестабільність полі'
тичного і правового регулювання, корумпованість та
неефективність влади, недостатній рівень захищеності
прав інвесторів, непрозорі та неетичні умови підприєм'
ництва тощо [9].
Однак Україна в змозі подолати ці труднощі. Свід'
ченням цього є те, що на сьогоднішній день в Україні
створено розвинуте правове поле для інвестування. За'
конодавство України передбачає необхідні гарантії
діяльності для інвесторів. На території України до іно'
земних інвесторів застосовується національний режим
інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяль'
ності з вітчизняними інвесторами.
Загальні принципи, порядок і умови здійснення іно'
земного інвестування на території України регулюєть'
ся законами України "Про інвестиційну діяльність" [10],
"Про захист іноземних інвестицій на Україні" [11], "Про
режим іноземного інвестування" [12], "Про зовнішньо'
економічну діяльність" [13].
Законодавство України надає іноземному інвесто'
ру широкі можливості у виборі об'єкта інвестування,
видів інвестицій, залучення інших учасників до реалізації
інвестиційних проектів. До широких можливостей інвес'
тора належить конвертована іноземна валюта, націо'
нальна валюта України при реінвестуванні, будь'яке
рухоме і нерухоме майно та пов'язані з ним майнові пра'
ва, цінні папери та корпоративні права, які виражені в
конвертованій валюті,грошові вимоги і права, вимоги
виконання договірних зобов'язань, які гарантовані пер'
шокласними банками і мають вартість у конвертованій
валюті, підтверджену згідно з законами країни інвесто'
ра, будь'які права інтелектуальної власності, вартість
яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з за'
конами країни інвестора.
Іноземні інвестори практично необмежені у формах
та об'єктах інвестування. Інвестиції можуть здійснюва'
тися у формах участі в підприємствах (їх створення),
придбання частки уже діючих підприємств, створення
філій або інших відокремлених підрозділів іноземних
юридичних осіб, придбання нерухомого або рухомого
майна, цінних паперів, придбання прав на користування
землею та використання природних ресурсів на тери'
торії України, придбання інших майнових прав, здійснен'
ня господарської діяльності на основі угод про розподіл
продукції, в інших формах, які не заборонені законами
України.
Також усунуто адміністративний бар'єр для вхо'
дження іноземного капіталу в Україну щодо обов'язко'
вості реєстрації іноземних інвестицій. Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра'
їни щодо стимулювання іноземних інвестицій та креди'
тування" від 27.04.2010 № 2155 знято обов'язковість
реєстрації іноземних інвестицій та необхідність реєст'
рації інвестицій за двома різними процедурами.
З метою сприяння залучення й ефективному вико'
ристанню вітчизняних та іноземних інвестицій для за'
безпечення розвитку економіки України, прискорення
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її інтеграції в Європейську і світову економічні системи,
забезпечення права приватної власності і права на
підприємницьку діяльність утворено Раду вітчизняних
та іноземних інвесторів при Президентові України. Очо'
лив зазначену Раду Президент України.
Активізацію інвестиційної діяльності в Україні галь'
мує зростання масштабів тіньової економіки, виклика'
не надмірним податковим тягарем. Залучення в інвес'
тиційний процес тіньових доходів домогосподарств вик'
лючно за допомогою розвитку інструментів фондового
ринку, що, на думку більшості фахівців, практично не'
можливе. Фінансування інвестицій за допомогою фон'
дового ринку стримується низькою схильністю населен'
ня до заощаджень у формі цінних паперів.
Притоку в інвестиційну сферу іноземного та при'
ватного національного капіталу перешкоджають по'
літична нестабільність, недосконалість законодав'
ства, нерозвиненість виробничої і соціальної інфрас'
труктури, недостатнє інформаційне забезпечення та
ще однієї важливої причини — корупції. Саме через
корупцію і бюрократію у світі склалася негативна дум'
ка про нашу державу, додамо до цього нашу систему
оподаткування і ось ми маємо результат — Україну
віднесли до групи країн з найбільшим інвестиційним
ризиком.
На сьогоднішній день іноземні інвестори, які все ж
наважуються інвестувати в нашу економіку, вимагають
законодавчих гарантій, великі корпорації та інвестиційні
компанії вимагають урядових гарантій та пільг. Проте
механізм реалізації правових гарантій поки що недостат'
ньо відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові
засоби для забезпечення дотримання законних прав
інвесторів та врегулювання спорів.
Особливі нарікання в інвесторів викликають такі
"особливості" національної судової системи: склад'
ність і заплутаність процедури оскарження судових
рішень, формалізм та необ'єктивність у розгляді справ,
фактична неможливість притягнення суддів до відпов'
ідальності за збитки, спричинені їхніми рішеннями, які
згодом скасовуються судовими органами вищої інстан'
ції.
Узагальнюючи судову практику в справах, за однією
із сторін є іноземні підприємці, інвестори звертають ува'
гу на такі недоліки в роботі судових органів:
— накладання арешту на майно відповідного іно'
земного інвестора до прийняття рішення по справі;
— негайне виконання судових рішень, що позбав'
ляє відповідача часу на їх оскарження;
— неправильне визначення справжнього відповіда'
ча у справі;
— прийняття протилежних за змістом рішень у то'
тожних справах;
— відмова в проведенні експертних досліджень за
їх необхідності, та інше.
Наочною демонстрацією першочергової важливості
зобов'язання згаданих питань може стати порівняння
динаміки залучення іноземних інвестицій у нашій дер'
жаві та Польщі, де ці проблеми були вирішені в процесі
проведення економічних реформ. Хоча економічний
потенціал України за деякими параметрами (наприклад:
кількістю робочої сили, природних ресурсів, місткістю
внутрішнього ринку) й виграє порівняно з Польщею,
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наша держава щорічно одержує лише 500—600 млн
дол. США інвестицій проти 3—4 млрд дол. США у
Польщі. Внаслідок цього зараз у вітчизняній та
польській економіці спостерігається кардинально про'
тилежна ситуація.
У разі комплексного розв'язання в останні роки не'
залежності проблем інвестиційного клімату, в т.ч. забез'
печення надійного захисту прав власності інвесторів та
ефективної роботи судової системи, до України на
нинішній момент могло бути залучено 40—50 млрд дол.
США. Це дозволило б їй вирішити питання завершення
структурного реформування економіки, підвищення
конкурентоспроможності продукції та підприємств, пе'
реходу до інноваційної моделі розвитку, тобто тих пи'
тань, які в Польщі вже вирішені завдяки залученню іно'
земного капіталу.
Важливу роль у розширенні іноземного інвестуван'
ня повинно відіграти агентство міжнародного співро'
бітництва та інвестицій, головним завданням якого є на'
дання допомоги підприємцям України:
— у пошуку іноземного партнера;
— у правильному оформленні документів інвести'
ційної заявки;
— у складанні бізнес'плану;
— у розробці інвестиційного проекту по методо'
логії, прийнятій в країнах з розвиненою економікою.
Важлива умова, необхідна для приватних капіталов'
кладень (як іноземних, так і вітчизняних), — постійний
та загальновідомий набір норм та правил, сформульо'
ваних таким чином, щоб потенційні інвестори могли ро'
зуміти та передбачати, що ці правила будуть застосову'
ватись до їх діяльності. В Україні чи країні, яка перебу'
ває в стані безперервного реформування влади, право'
вий режим непостійний.
Огляд і аналіз інвестиційного законодавства Украї'
ни засвідчив, що сьогодні в Україні концептуально не
визначено результатів інвестування як об'єкта регулю'
вання і не забезпечено методичної основи для конст'
руктивного регулювання інвестиційної діяльності за
результатами.
Істотною перешкодою на шляху до залучення та
ефективного використання іноземних інвестицій є не'
досконала інфраструктура. Недостатня кількість відпо'
відних експертів, аудиторів, консультантів стримує
збільшення надходжень закордонного капіталу. Аби
виправити таке становище, слід створити мережу спе'
ціальних установ — як державних, так і недержавних,
які будуть займатися підготовкою таких фахівців для
України, готуватимуть відповідні інвестиційні проекти за
міжнародними стандартами.
Крім того, на сьогоднішній день ми маємо ряд
інших негативних моментів: бюрократичні бар'єри,
відсутність правового забезпечення кредитування,
страхування ризиків, низький рівень ділової та профес'
ійної кваліфікації, недостача привабливих інвестицій'
них програм і проектів, жорстка податкова система.
Проблеми соціально'психологічного характеру в залу'
ченні інвестицій пов'язані з відсутністю ринкового мен'
талітету у вітчизняних бізнесменів, що проявляється у
їх нездатності самостійно приймати відповідальні
рішення, швидко орієнтуватись у мінливому економіч'
ному середовищі.
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Залученню інвестицій перешкоджають нерозви'
нутість комунікаційних засобів, незабезпеченість по'
вною і надійною нормативно'правовою та комерційною
інформацією.
Тому для стимулювання залучення інвестицій та усу'
нення негативних тенденцій в економіці України доціль'
но здійснити ряд заходів, спираючись на принципи:
— стабільності основних законодавчих актів щодо
умов іноземного інвестування;
— диференційованого підходу до нормативних та
інших пільг для іноземних інвесторів — з урахуванням
обсягів і форм інвестування, а також пріоритетів у роз'
витку економіки України;
— надійності, доступності та оперативності органі'
заційного та інформаційного забезпечення іноземних
інвестицій.
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INTRODUCTION TO THE ISSUE OF CORRELATION BETWEEN NEOWPROTECTIONIST
AND NEOWMERCANTILIST POLICIES: NEW FORMS OF STIMULI TO THE ECONOMIC
DEVELOPMENT
У статті відслідковано зв'язок між політикою протекціонізму та неомеркантилізмом. Введе
но в термінологічний обіг поняття "неопротекціоністська політика" без свідомого її обмеження
економічним виміром реалізації. Визначено способи реалізації неомеркантилістської еконо
мічної політики. Розглянуто матрицю політик сприяння економічному розвитку. Виокремлено
циклічний, структурний і макроекономічний неомеркантилізм і обгрунтовано роль неопротек
ціонізму в реалізації кожного з його типів.
The relationship between protectionist policy and neomercantilism is revealed in the article. The
notion "neoprotectionist policy" is put in the terminological practice without a purposeful limitation
of its implementation by economic boundaries. The ways for implementation of neomercantilist
economic policy are outlined. The matrix of policies promoting economic development is analyzed.
The cyclic, structural and macroeconomic types of neomercantilism are distinguished, with
substantiating the role of neoprotectionism in implementation of each type.
Ключові слова: неомеркантилізм, неомеркантилістська політика, неопротекціонізм, антиконкурентні спот
ворення, економічний розвиток.
Key words: neomericantilism, neomercantilist politics, neoprotectionism, noncompetitive distortions, economic growth.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Основні засадничі положення неомеркантилізму з
достатнім ступенем апроксиматичності можна звести до
таких: "глобальний безлад" у світовій торгівлі змушує
країни конкурувати та максимізувати свою владу задля
забезпечення власного суверенітету та безпеки. Нео'
меркантилізм намагається пояснити спосіб, в який краї'
ни мають проводити свою економічну політику задля
максимізації власного багатства, або ж по'іншому —
закріплення лідерського становища у міжнародній сис'
темі; країни намагаються контролювати прямі іноземні
інвестиції та інші фінансові потоки задля зменшення
економічної залежності від інших країн. Неомеркан'
тилізм відсторонюється від ідеї відкритих ринків та
зміцнення взаємозалежностей між країнами, адже це
може послабити національне процвітання та безпеку
країн, що розвиваються, особливо якщо це стосується
співпраці із вже розвиненими країнами; держава пози'
ціонується як основний сповідувач національних інте'
ресів; визнається важливість економічної та військової
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потужності держави, що вимагає від уряду активної
підтримки торгівлі, формування продуманої інвести'
ційної політики та надання преференцій національним
фірмам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед теоретиків неомеркантилізму слід виокре'
мити дослідників англосаксонської школи Г. Шека,
Дж. Віггінса [1], а також Б. Хеттне [2] . Ключові поло'
ження і тези неомеркантилізму зводяться до сильної
ролі держави в рамках національної економічної сис'
теми, допущенню (в окремих ситуаціях — заохочення)
її втручання в господарські процеси, зокрема в зовніш'
ньому секторі: стимулювання експорту, часткове імпор'
тозаміщення, регулювання транскордонного руху капі'
талу шляхом реалізації уповноваженими органами по'
слідовних валютно'політичних заходів. Один з їхніх го'
ловних макроекономічних цільових орієнтирів — збіль'
шення золотовалютних резервів, що дозволяє уряду
проводити при інших рівних умовах більш ефективну
кредитно'грошову і податково'бюджетну політику. В
цьому контексті не слід, однак, ототожнювати неомер'
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кантилізм з протекціонізмом: останній може (але не
повинен) бути одним із проявів першого. Елементи нео'
меркантилізму, в свою чергу, іноді включаються в док'
трини дирижизму або державного капіталізму, не вис'
тупаючи при цьому їх всеосяжним втіленням. Концеп'
ція "неомеркантилізму" (як і її "історичний прабатько"
— меркантилізм) не є когерентною системою взаємо'
пов'язаних економічних принципів, подібних кейнсіан'
ству, марксизму, неолібералізму та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Неомеркантилістській аналіз (якщо його праобра'
зом вважати меркантилізм) як такий не відображає на'
слідки глобальної ліквідності капіталу внаслідок лібе'
ралізації фінансових ринків, лібералізації ринку послуг,
інтернаціоналізації й транснаціоналізації виробництва,
трансформації бізнес'стратегій, корпоративних інвер'
сій, аутсориснгу, офшорингу та ін. Довільне, а часом
відчуттєве використання термінів "неомеркантилізм" і
"неомеркантилістська політика" має наслідком вкрай
апроксиматичне трактування висловлюваних у наукових
колах гіпотез і нівелювання вимог методологічної вива'
женості. Введення в термінологічний обіг поняття "нео'
протекціоністська політика" без свідомого її обмежен'
ня економічним виміром реалізації дозволить вирішити
існуючу внутрішню неузгодженість поняття "неомеркан'
тилізм".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На нашу думку, неомеркантилістську політику мож'
на визначати як політику, спрямовану на збільшення
національного виробничого потенціалу шляхом обме'
ження імпорту і/або експорту через маніпулювання
міжнародною системою торгівлі і порушення принципів
вільної торгівлі. Така політика включає все, починаючи
від дискримінаційних тарифів, дискримінаційних техно'
логічних стандартів, експортних субсидій, примусової
передачі технологій і слабкого захисту інтелектуальної
власності (ІВ) і закінчуючи наданням пільг продукції
місцевого походження порівняно з іноземною техноло'
гічною продукцією і послугами під час державних заку'
півель (на додаток до інших сфер політики, таких як
політика щодо конкуренції). "Неомеркантилізм" не є ані
сталим, ані продуктивним у разі, якщо грунтується ви'
ключно на стратегіях, основаних на експорті. До того
ж, неомеркантилістська політика багатьох країн прире'
чена на неефективність у довгостроковій перспективі, в
разі, якщо помилково встановлені пріоритети змушують
країни відмовлятися від політики стимулювання зрос'
тання продуктивності національної економіки, що є го'
ловним фактором довгострокового зростання і розвит'
ку.
Неомеркантилістська політика може реалізовува'
тись в кілька способів.
1. Якщо підтримка експорту національних компаній
заохочується через справедливу політику, що не допус'
кає викривлень, шляхом використання потенціалу кон'
курентної податкової політики підприємств, розвиненої
інфраструктури, технологічного обслуговування неве'
ликих виробників, підтримки університетських дослід'
жень і передачі технологій. Такого роду політика кон'
структивної підтримки комерційного сектору може

підвищити продуктивність підприємств, а також стиму'
лювати інші країни до прийняття подібної безпрограш'
ної політики. Як зазначає Дж. Стадвелл, Японія, Корея,
Тайвань і Китай знайшли спосіб удосконалення поєднан'
ня субсидій та протекціонізму виробників, — відповід'
но, дбаючи про їхній розвиток, — із конкуренцією та
"експортною дисципліною", що дали їм змогу продава'
ти свою продукцію на міжнародному ринку й у такий
спосіб домогтися конкурентоспроможності на глобаль'
ному. Так було вирішено традиційну проблему політи'
ки субсидіювання та протекціонізму, яка полягала в
тому, що підприємці привласнювали фінансові заохо'
чення, але не виправдовували очікувань стосовно по'
легшення праці й виготовлення конкурентоспроможних
товарів. Підприємства втратили можливість ховатися за
тарифами та іншими бар'єрами й постачати продукцію
лише на захищений внутрішній ринок, оскільки протек'
ція, субсидії та кредити залежали від збільшення обсягів
експорту. Підприємства, які не відповідали встановле'
ним експортним показникам, були позбавлені дотацій
та субсидій держави та змушені зливатися з більш успі'
шними компаніями — чи іноді навіть оголошували бан'
крутство. У такий спосіб утворення компаній світового
рівня стало слугувати за виправдання суттєвих інвес'
тицій з боку держави [3, с. 16—17].
2. Якщо країни вдаються до несправедливої, про'
текціоністської політики виключно заради збільшення
експорту. Наприклад, деякі країни обирають в якості
пріоритету тільки несправедливе отримання доступу до
об'єктів інтелектуальної власності заради випуску інно'
ваційної продукції, яка потім створюватиметься і вироб'
лятиметься. Наприклад, 9 березня 2012 р. Головний
офіс патентного контролю Індії видав примусову ліцен'
зію індійській фармацевтичній компанії Natco, яка доз'
воляла їй виробляти запатентовані ліки від раку (Nexavar
або Sorafenibtosylate), створені компанією Bayer. Го'
ловний офіс патентного контролю Індії виніс вердикт не
на користь Bayer за трьома пунктами, включаючи пункт
про те, що патент не використовувався повністю на прак'
тиці в Індії, оскільки він не мав національного поход'
ження. Описаний приклад є однозначно політичним
рішенням, яке дискримінує імпорт, порушуючи міжна'
родні зобов'язання Індії. У спеціальному звіті 301 Тор'
говельного представництва США від 2013 року [4] з
приводу цієї норми зазначено: рішення Індії щодо об'
меження патентних прав інноватора, яке частково грун'
тується на рішенні інноватора імпортувати його [інно'
ватора] продукцію, а не виробляти її в Індії, встановлює
тривожний прецедент. Поки це рішення не скасовано,
воно потенційно змушуватиме інноваторів за межами
Індії — включаючи інноваторів у інших галузях, крім
фармацевтичної, таких як зелені технології та ІКТ —
здійснювати виробництво в Індії, щоб уникати приму'
сового надання ліцензій на винаходи третім сторонам.
3. Якщо країни створюють такі інституційні вимоги,
які змушують заради отримання доступу до їхніх ринків
інші країни переміщувати на їхню територію своє вироб'
ництво (виробництво товарів або збирання). Наприклад,
Китай, намагаючись змусити іноземні фірми до пере'
міщення виробництва на свою територію, використовує
різноманітні тактики, як неприховані (конкретні вимоги
щодо частки місцевого компонента), так і більш прихо'
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нальні фірми або іноземні фірми.
Наприклад, деякі політичні стра'
тегії спрямовані на зростання еко'
номіки через дискримінацію на
користь фірм з місцевими власни'
ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ
ками на підставі того, що місцеві
НАСКРІЗНЕ
ДОПОМОГА ВСІМ ПІДПРИЄМСТВАМ У ВСІХ
фірми роблять більший внесок у
ЗРОСТАННЯ
ГАЛУЗЯХ
національну економіку, ніж фірми
ПРОДУКТИВНОСТІ
з іноземними власниками. Метою
ТА ІННОВАЦІЙ
інших політичних стратегій є роз'
міщення іноземних виробництв у
ЛОКАЛІЗАЦІЙНІ
ІННОВАЦІЙНА
країні — або шляхом стимулюван'
БАР’ЄРИ ДЛЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ НА
ня іноземних фірм, або, набагато
ІМПОРТ
ТОРГІВЛІ
МІСЦЯХ
частіше, шляхом примусу. На вер'
тикальній вісі показано, чи є метою
НАДАННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ
НАДАННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ
політики стимулювання наскрізних
НАЦІОНАЛЬНИМ
НАЦІОНАЛЬНИМ
інновацій і зростання продуктив'
ПІДПРИЄМСТВАМ
ПІДПРИЄМСТВАМ
ності або політика більш схильна
до меркантилізму, а відтак спрямо'
вана на скорочення імпорту і сти'
ЗАГАЛЬНИЙ МЕРКАНТИЛІЗМ
ЕКСПОРТ
мулювання експорту.
Локалізаційні бар'єри для
ЗМЕНШЕННЯ ІМПОРТУ
І ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКСПОРТУ
торгівлі (ЛБТ) є механізмом від'
вертого тиску на іноземні під'
НАЦІОНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАРУБІЖНІ ПІДПРИЄМСТВА
приємства, аби примусити їх зай'
матися економічною діяльністю на
Рис. 1. Матриця політик сприяння економічного розвитку
місці в приймаючій країні, щоб от'
римати право на реалізацію про'
Джерело: [5].
дукції на місцевому ринку (тобто
вані (вимога створення спільного підприємства як умо' ринку приймаючої країни). Справжнє призначення ЛБТ
ва доступу до ринку). Неомеркантилізмом є і вимоги — примусити іноземні підприємства виробляти на місці
таких країн як Росія, Південна Корея і В'єтнам, згідно з в приймаючій країні те, що вони інакше виробляли би
якими іноземні підприємства повинні розміщувати в цих за межами приймаючої країни і експортували у прийма'
країнах центри даних або іншу інфраструктуру ІКТ, щоб ючу країну. Їх мета — втримати в приймаючій країні інве'
отримати право на надання цифрових послуг місцевим стиції або виробництво підрозділів іноземних
підприємствам і користувачам.
підприємств шляхом запровадження обов'язкових об'
4. Якщо країни використовують державне регулю' межень — часто в якості умови доступу до ринку — сто'
вання і стандарти для витіснення іноземних товарів і по' совно розміщення виробництва товарів і послуг, збере'
слуг. Наприклад, санітарні норми Аргентини і Австралії ження і оброблення даних і навіть передачі технологій
стосовно гуртового імпорту американських яблук, які та інтелектуальної власності. ЛБТ включають чотири
основані на положеннях про захворювання рослин, не є первинні типи політики: вимоги щодо частки місцевого
науково обгрунтованими. Китай забороняє імпорт свіжої компонента; виробництво на місці як умова доступу на
картоплі зі США. Дві різні державні установи Японії ви' місцевий ринок; примусові компенсації; примусові пе'
магають, щоб весь імпортований зі США рис проходив редачі технологій або інтелектуальної власності.
постійні, тривалі і непотрібні перевірки на наявність со'
Політика щодо інноваційної діяльності в приймаючій
тень різних хімічних речовин, багато з яких є нешкідли' країні надає пільги підприємствам із національними
вими. ЄС та інші країни продовжують запроваджувати власниками (зазвичай в збиток іноземним підприєм'
необгрунтовані заборони на імпорт біотехнологічної про' ствам) з метою підвищення їх конкурентоспроможності.
дукції зі США або запроваджувати вимоги стосовно неї, Така політика включає забезпечення фінансової допо'
незважаючи на постійні дослідження, що доводять її без' моги тільки підприємствам із національними власника'
печність. Ці та інші види бар'єрів, пов'язаних зі стандар' ми, як'от низьковідсоткові позики, надання земельних
тами, можуть мати значний економічний вплив. Наприк' ділянок, грошові субсидії, податкові послаблення або
лад, фахівці Організації економічного співробітництва та звільнення від податків, фінансові пільги для держав'
розвитку (ОЕСР) підрахували, що дотримання технічних них підприємств. Ця політика також включає регуляторні
стандартів, пов'язаних із економікою, підвищує вартість акти, які сприяють національним підприємствам, усклад'
імпортованої продукції аж на 10%. Фахівці Інноваційної нюючи для іноземних підприємств умови місцевої кон'
фундації та інноваційних технологій ITIF (Information куренції, через запровадження національних техноло'
Technology and Innovation Foundation) виокремлюють чо' гічних стандартів, обтяжливих вимог щодо регулятор'
тири основні типи політики економічного розвитку, які ної сертифікації, необгрунтованих процедур оцінки на
можуть реалізовувати країни (див. рис. 1).
відповідність тощо. Врешті'решт, ця політика включає
На горизонтальній вісі політики диференційовано регуляторні акти, спрямовані на блокування конкуренції
залежно від того, що є для них пріоритетом — націо' з боку іноземних підприємств, які бажають конкурува'
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Таблиця 1. Антиконкурентні ринкові спотворення (АКРС) як джерело походження та прояв
неопротекціонізму
Вид АКРС
Правила, що
обмежують кількість та
діапазон
постачальників

Правила, що
обмежують
спроможність
постачальників
конкурувати

Правила, які
зменшують стимул
постачальників
конкурувати
Правила, що
обмежують вибір та
доступні відомості для
споживачів
Правила, що
застосовуються до
державних підприємств

Характеристика
До них відносяться надання ексклюзивних прав компанії для надання послуг або продуктів; вимоги ліцензування;
обмеження можливостей державних закупівель; географічні обмеження на здатність фірм постачати товари чи
послуги, інвестиційний капітал чи робочу силу; і передача виняткових прав уряду на постачання товару або
виконання послуги. В межах цієї категорії, вхідні обмеження є найбільш поширеним джерелом скарг іноземних
та вітчизняних фірм. Вхідні обмеження можуть приймати форму прямих заборон або непрямих обмежень, як
стандарти якостей, правила сертифікації, вимоги до достатності капіталу для банків і інших адміністративних або
бюрократичних бар'єрів. Вхідні обмеження не тільки можуть забезпечувати ринкову владу і обмежити вихід
успішних фірм, вони можуть гальмувати реалізацію економії від масштабу і перешкоджати інвестиціям.
Державні або місцеві правила, які обмежують вхід на субнаціональному рівні, можуть виявитися особливо
згубними в зв'язку з цим, і гальмувати економічне зростання, так як вони зменшують добробут споживачів
Такі правила можуть приймати форму будь-чого, що зменшує інтенсивність, з якою фірми можуть конкурувати.
Наприклад, правила, що обмежують рекламу, можуть охолодити міжфірмову конкуренцію. Деякі країни вводять
обмеження на пряму споживчу рекламу, що обмежує споживчі відомості про продукти та послуги та можуть
заблокувати споживачі переваги на основі недосконалої інформації. Це може особливо позначитися на нових
іноземних учасниках, які прагнуть отримати гарну репутацію на новому ринку. Аналогічним чином деякі
нормативні акти можуть підвищити витрати встановлених вітчизняних фірм по відношенню до нових
закордонних учасників, встановивши особливо високі стандарти продукції, які спрямовані на товари, що
виробляються успішною вітчизняною компанією
Деякі регулюючі структури можуть призвести до утворення картеля або іншим чином приглушити або усунути
стимули фірми конкурувати. Це може статися, наприклад, коли уряд звільняє певну групу фірм (як-от державні
компанії) від національних законів про конкуренцію або накладає обмеження, що робить дуже дорогим процес
переходу споживачів від одного постачальника до іншого
Є багато типів правил такого роду. Деякі з них пов'язані з обмеженнями реклами. Інші відносяться до систем
саморегуляції та корегування, де регуляторний тягар лягає на самих учасників ринку через добровільні системи
регулювання
У багатьох юрисдикціях уряди надають спеціальні субсидії чи правові привілеї (наприклад, звільнення від впливу
законодавства про конкуренцію) державним підприємствам. Крім того, регуляторні системи часто орієнтуються
на користь конкретного громадянина-лідера на ринку або провідної технології. Ці спотворення штучно
спотворюють конкурентоспроможні результати і можуть закріпити або зосередити монопольну владу в руках
лобійованих підприємств. Окрім відповідних практик, АКРС можуть мати форму податкового законодавства, яке
надає переваги вибраним компаніям шляхом імплементації регуляторних та примусових дій (наприклад, рішення
природоохоронних органів, рішення урядових органів стосовно розташування інвестицій або стандартів
виробництва, звільнення від дозволів на будівництво та переваги у державних закупівлях)

Джерело: укладено автором за [6—9].

ти на місцевих ринках, наприклад акти про створення
державних монополій, запровадження контролю закор'
донних закупівель, запровадження обмежень на комер'
ційну діяльність або прямі інвестиції іноземних фірм
тощо.
Антиконкурентні ринкові спотворення (АКРС) пе'
редбачають дії уряду, спрямовані на лобійювання інте'
ресів окремих суб'єктів господарювання, внаслідок чого
які отримують або зберігають штучну конкурентну пе'
ревагу перед своїми конкурентами незалежно від їхньої
резидентності (див. табл. 1). АКРС включають: державні
обмеження, які спотворюють ринки і зменшують кон'
куренцію; антиконкурентні приватні заходи, які, за
мовчазної підтримки урядів, мають суттєвий вплив на
торгівлю за межами юрисдикції, що накладає обмежен'
ня на торгівлю. Серед найбільш згубних АКРС є ті, що
штучно змінюють базову вартість між конкуруючими
фірмами. Такі зміни вартості мають масштабний і мо'
ментальний вплив на частку ринку, а отже, на міжнародні
торгові потоки. Зі зростаючою інтернаціоналізацією
торгівлі, АКРС не тільки зменшують внутрішній спожив'
чий добробут — вони більшою мірою можуть мати
шкідливий вплив на іноземні підприємства, котрі праг'
нуть займатися бізнесом у країні, що запроваджує об'
меження.
До того ж, національні країни постраждалих іно'
земних підприємств не можуть застосовувати свої за'
кони про конкуренцію екстериторіально, щоб вплину'
ти на такі обмеження. Оскільки АКРС не були обме'
жені ініціативами лібералізації міжнародної торгівлі,
вони становлять серйозний виклик глобальному покра'

щенню добробуту шляхом зменшення потенційної
торгівлі та можливостей інвестування. Таким чином,
ринкові дисбаланси внаслідок несправедливої конку'
ренції (РДНК) — це такі заходи або регуляторні нор'
ми, які створюють додаткові конкурентні переваги ок'
ремим учасникам ринку за рахунок інших. Така ситуа'
ція виникає, коли уряд приймає заходи, спрямовані на
подолання несправедливої конкуренції або неефектив'
них ринкових механізмів, однак через неправильне їхнє
використання лише шкодить загальному добробуту
населення.
Ринкові дисбаланси внаслідок несправедливої кон'
куренції є наслідком обмежень, що можуть виникнути
через урядові дії, направлені на несправедливий роз'
поділ конкурентних переваг серед суб'єктів національ'
ного господарства.
Такі дії можуть включати в себе:
1) закони, нормативно'правові акти, а також судо'
ву практику, націлену на повне усунення конкуренції;
2) закони, нормативно'правові акти, а також судо'
ву практику, які лише зменшують конкуренцію;
3) закони та норми, які по'різному застосовуються
до різних фірм, а також регуляторні пільги для деяких
суб'єктів;
4) дисбаланси, викликані діяльністю державних
підприємств;
5) дії або бездіяльність антимонопольних установ;
6) антиконкурентну державну допомогу.
Проведений аналіз неопротекціоністських інстру'
ментів дозволяє нам виокремити неопротекціонізм як
інструмент:
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1. Циклічного неомеркантилізму, поштовхом до ви'
користання якого стає втрата країною потенціалу еко'
номічного зростання, підживлена незадіяними ресурса'
ми, недостатньо використаним капіталом і безробіттям.
Інструменти циклічного неомеркантилізму, що прово'
дяться однією країною, загрожують дефляцію в тих її
країнах'партнерах, які мають незадіяні в економіці ре'
сурси. Ця проблема займала ще Дж. Кейнса, який ствер'
джував, що внаслідок обмеженості міжнародної
ліквідності дебітори (країни, у яких дефіцит) завжди
відчуватимуть більшу необхідність в адаптації до нових
умов, ніж кредитори. Ця асиметрія спричинить дефляц'
ійний ефект, оскільки країни'дебітори повинні будуть
скорочувати попит, а країни з позитивним сальдо при
цьому не компенсуватимуть дефляцію. Тому, на його
думку, країни, які заробляють на позитивному балансі,
необхідно змушувати платити цей прибуток. Циклічний
неомеркантилізм, серед іншого, виправдовується тим,
що іманентними характеристиками сучасних криз стає
відсутність внутрішніх стабілізаторів відновлення еко'
номіки і циклічних повторень через набуття ними (кри'
зами) характеру затяжної рецесії [10, c. 29—31].
2. Структурного неомеркантилізму, який може вис'
тупати складовою політики розвитку чи політики зрос'
тання протягом тривалого періоду часу. Така політика
може мати віддалені ефекти для країни'партнерів. Од'
ним із його проявів є недооцінений обмінний курс, який
виступає одночасно податком на імпорт та експортною
субсидією, що може мати негативні ефекти для торго'
вих партнерів. З одного боку, структурний неомеркан'
тилізм реалізується через зниження середньострокових
цін на промислову продукцію, зменшуючи тим самим
можливості для диверсифікації структури економіки в
країнах'партнерах і нарощуванні у них обсягів експор'
ту промислових товарів. Структурні проблеми Субса'
харської Африки і Латинської Америки можуть частко'
во пояснюватись зростанням структурного неомеркан'
тилізму в Китаї. Так, 10'відсоткове знецінення реального
обмінного курсу Китаю зменшує експорт типового про'
дукту країни, що розвивається до третіх країн приблиз'
но на 1,5—2,0 %. Наслідки такого зниження можуть
мати віддалені ефекти на перспективи економічного
зростання країни'об'єкта валютної атаки країни'парт'
нера.
3. Макроекономічного неомеркантилізму, який був
найочевиднішим в недавній кризі у створенні так звано'
го надлишку заощаджень. Велике і зростаюче сукупне
збільшення надлишків поточного рахунку підвищило
глобальну ліквідність, призводячи до легкого кредиту
та запозичення, яке може легко перетворитися на не'
розсудливість, фінансовий надлишок і бульбашки акти'
вів, погрожуючи фінансовій стабільності. Ощадна гіпо'
теза надлишку ні в якому разі не заперечується: багато
економістів стверджують що грошова і регулююча пол'
ітика країн'позичальників повинна бути головним чином
відповідальною.
У кінцевому підсумку категорія "політика неомер'
кантилізму" включає такі заходи, що не тільки викрив'
люють торгівлю, а й рівною мірою загрожують націо'
нальним та іноземним фірмам до того часу, поки ці
фірми здійснюють виробництво на місці у приймаючій
країні'прихильниці неомеркантилізму. За своєю сутні'
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стю ця політика спрямована на підвищення цін на імпорт
і скорочення вартості експорту. Зокрема, маніпулюван'
ня валютою — це політика, яка часто використовуєть'
ся, причому в масштабах всієї економіки, викривлює
торгівлю і має однакові негативні наслідки для всіх ко'
мерційних секторів економіки. Аналітики торгівлі з
Peterson Institute for International Economics [11—13]
дійшли висновку, що уряди цілої низки країн (включа'
ючи Аргентину, Бразилію, Китай, Гонконг, Індію, Індо'
незію, Ізраїль, Японію, Малайзію, Філіппіни, Сінгапур,
ПАР, Південну Корею, Швейцарію, Тайвань, Таїланд і
Туреччину) останнім часом втручались на валютні рин'
ки з метою заниження вартості місцевої валюти, що зни'
зить вартість експорту і підвищить вартість імпорту. За'
проваджувані країнами тарифи (та інші торговельні
бар'єри, такі як митні обмеження) мають подібний ефект
через підвищення цін на імпорт. І навпаки, експортні
субсидії спрямовані на зменшення витрат національних
експортерів.

ВИСНОВКИ
Введення в термінологічний обіг поняття "неопро'
текціоністська політика" без свідомого її обмеження
економічним виміром реалізації, дозволило вирішити
існуючу внутрішню неузгодженість поняття "неомер'
кантилізм". Це дозволяє нам визначити політику агре'
сивного неопротекціонізму як комплекс заходів еко'
номічної та регуляторної політик держави, що має за
мету заохочення створення/розвитку обраних галу'
зей/підприємств економіки, що передбачає викорис'
тання захисних бар'єрів та інших механізмів підтрим'
ки (адміністративної, фінансової, нетарифного захис'
ту) і має своїм наслідком перерозподіл ринкової част'
ки на користь країни'адаптанта такої політики шляхом
"балканізації" ринків та продукування антиконкурент'
них ринкових деформацій. Країни'реалізатори агре'
сивного неопротекціонізму не зацікавлені в коорди'
нації міжнародної економічної політики на глобально'
му інституційному рівні, а отже, політика, ними імпле'
ментована, набуває ознак політики "розори свого су'
сіда".
На відміну від політики агресивного неопротекціо'
нізму, політика поміркованого неопротекціонізму ви'
ступає комплексом заходів макроекономічної та регуля'
торної політик держави, що формально не порушують
укладених на глобальному інституційному рівні домо'
вленостей і має на меті утримання зайнятих позицій на
внутрішньому і зовнішньому ринках шляхом підвищен'
ня конкурентоспроможності галузей економіки, обра'
них за точки росту (наприклад, інноваційних) або тих,
що виступають стратегічними галузями (наприклад, га'
лузь сільського господарства в ЄС), та/або реалізацію
соціально'економічного розвитку в країні.
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ECONOMIC ASPECT OF EUROWATLANTIC INTEGRATION OF CENTRAL AND EASTERN
EUROPEAN COUNTRIES
Виходячи з досвіду країн Центральної та Східної Європи, інтеграція в НАТО позначиться підвищенням
інвестиційної привабливості економіки України внаслідок підвищення гарантій безпеки та стабільності.
Окремий економічний ефект матиме зміна іміджу країни в результаті набуття членства в НАТО. Більшість
постсоціалістичних країн західні інвестори та туристи розглядають як нестабільні. Приєднання до НАТО
істотно вплинуло б на зміну такого іміджу внаслідок визначення з цивілізаційною належністю країни та
наданим Альянсом належним рівнем безпеки і вимогами щодо внутрішньої політики нових країнчленів.
Після завершення трансформаційних процесів, пов'язаних із євроатлантичною інтеграцією, Україна
могла б очікувати різкого зростання іноземних інвестицій до своєї економіки. Вступ до НАТО справив по
зитивний вплив на інвестиційний клімат нових державчленів, що прямо пов'язано із підвищенням рівня
національної безпеки: в очах інвесторів ці держави перейшли з категорії "пострадянських" держав до
категорії держав євроатлантичної спільноти, а виконання критеріїв вступу до НАТО зменшило рівень ко
рупції й вплинуло на конкурентоспроможність економік цих країн.
Based on the experience of the Central and Eastern European countries, integration into NATO will be reflected
in an increase of the Ukrainian economy's investment attractiveness due to enhanced security and stability
guarantees. A separate economic effect will have the change of the country's image as a result of NATO
membership. Most postsocialist countries Western investors and tourists consider as unstable. Entry into NATO
would have a significant impact on the change of this image due to the determination of the country's civilization
affiliation and the Alliance's provision of an adequate level of security and the requirements to the domestic
policy of the new member states.
After completing the transformation processes related to EuroAtlantic integration, Ukraine could expect a
sharp increase of foreign investment in its economy. Entry into NATO has had a positive impact on the investment
climate of the new member states, which is directly related to the increase of the national security level: in the
eyes of investors, these states have moved from the category of "postSoviet" states to the category of the
EuroAtlantic community states, and the fulfillment of the criteria for joining NATO has reduced the level of
corruption and influenced the competitiveness of the economies of these countries.

Ключові слова: Північноатлантичний альянс (НАТО), країни ЦентральноСхідної Європи, економіка, інве
стиції, економічний ефект, безпека.
Key words: North Atlantic Treaty Organization (NATO), Central and Eastern European countries, economy,
investments, economic influence, security.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічний вимір євроатлантичної інтеграції зумов'
люється тим, що обороноздатність країни пов'язана з еко'
номічними ресурсами, які забезпечують цю сферу [5, с.
163]. Враховуючи нові загрози національній безпеці, Ук'
раїна відмовилася від політики позаблоковості (29 груд'
ня 2014 р.), декларативно проголошеної 2010 р., та по'
вернула пункт про членство у Північноатлантичному аль'
янсі (НАТО) до Стратегії національної безпеки (26 трав'
ня 2014 р.).
Важливою темою для дискусій в контексті євроатлантич'
ної інтеграції є питання впливу членства в НАТО на зміну мак'
роекономічних показників держави, рівня розвитку підприє'
мництва та привабливості інвестиційного клімату. Економіч'
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на ефективність інтеграції України до НАТО має бути обгрун'
тована на основі досвіду держав Центрально'Східної Євро'
пи, які мали економічні проблеми подібні до українських.
АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Діяльність Північноатлантичного альянсу та окремі
аспекти співробітництва з Україною висвітлюється у пра'
цях вітчизняних дослідників: Г.М. Перепелиці, О.А. Палія,
І.Я. Тодорова, В.П. Горбуліна, В.О. Гречанінова, Л.Ф. Гай'
дукова, О.Б. Чернеги, В.С. Білозубенка, А.А. Садєкова,
Л.М. Самосьонок, П.О. Демчука.
Серед західних дослідників НАТО — З. Бжезінський,
Дж. Саймон, Е. Монаган, Д. Йост, Ш. Кросс, М. Орфі, Р. Мур,
Дж. Крєндлер, К. Масала, Ч. Крупнік та ін.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
16000
14000
12000

Польща

10000
Чехія
8000
Угорщина

6000
4000
2000
0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Рис. 1. Обсяги прямих іноземних інвестицій,
що надходили упродовж зазначених років до
економік країн, які було запрошено до НАТО в
1997 році (вступили в 1999 р.)
(у млн дол. США)
Джерело: [4, с. 44].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати особливості інтеграції
країн Центрально'Східної Європи до євроатлантичної
структури безпеки з точки зору впливу інтеграції на націо'
нальні економіки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На відміну від військових коаліцій, НАТО — це
міждержавне об'єднання на основі спільних цінностей
та гармонізації інтересів, колективний безпековий
простір. Альянс пройшов складну еволюцію від свого
заснування 1949 р. й досі продовжує трансформувати'
ся відповідно до вимог часу, на відміну від інших міжна'
родних організацій, які демонструючи нездатність ре'
формуватися, втрачають свою дієвість. Як політично'
військова організація, Альянс розробив більш широкий
підхід до безпеки, який додатково до незмінного обо'
ронного виміру враховує важливість політичних, еконо'
мічних, соціальних та екологічних чинників. Фундамен'
тальною та постійною метою НАТО є забезпечення сво'
боди й безпеки всіх членів організації політичними та вій'
ськовими засобами. Тому й донині Альянс залишається
основним джерелом стабільності у непередбачуваному
світі.
Країни'члени НАТО формують унікальну спільноту
цінностей, відданих принципам індивідуальної свободи,
демократії, прав людини та верховенства права. Альянс
неухильно дотримується цілей і принципів Хартії ООН та
Вашингтонського договору [7, p. 7].
Проте не існує цінностей НАТО як таких, що були б
вироблені саме цією організацією. Є культура консенсусу
і консенсус культур, що грунтується на системі спільно уз'
годжених "західних цінностей" [1].
Слід зауважити, що спільною метою для членів Аль'
янсу є не тільки захист їх територій і суверенітету, а й
певного політичного режиму, спільних принципів побу'
дови суспільства, світоглядних орієнтацій. Відтак Аль'
янс має не тільки зовнішню, а й внутрішню функції, що
передбачає насамперед зміцнення певної внутрішньої
політики, досягнення балансу інтересів між країнами'
союзницями та посилення стабільності всередині само'
го Альянсу.
У цьому сенсі дії НАТО, на відміну від коаліції, спря'
мовані на внутрішні перетворення всередині країн'членів,
підлаштуванні їх під певні спільні стандарти. Тому держа'
ви мають діяти, перш за все, за правилами й принципами
Альянсу. Вони повинні гармонізувати свої інтереси з інте'
ресами Альянсу та діяти на основі споріднених якісних

характеристик. Виходячи з цього, НАТО вимагає обов'яз'
кового юридично'правового закріплення таких відносин у
відповідних договорах і угодах, що підлягають обов'яз'
ковій ратифікації парламентами країн'членів.
Головним із цих юридично'правових документів є по'
ложення про колективну оборону. Колективна оборона є
основною прерогативою Альянсу. На її принципі будуєть'
ся вся система забезпечення національної безпеки і обо'
рони. Альянс перебирає у держав функції оборонного пла'
нування, оборонної політики і забезпечення обороноздат'
ності країн'членів. Виконуючи ці функції, Альянс значно
зменшує тягар військових витрат кожної країни'учасниці,
дає змогу досягти певного балансу сили з іншими країна'
ми за рахунок посилення сукупної військової могутності
Альянсу [6].
Практика свідчить про те, що існує прямий зв'язок між
станом національної безпеки держави та її економікою. У
випадку, коли НАТО стає гарантом суверенітету, непоруш'
ності кордонів й територіальної цілісності держави, це без'
посередньо впливає на її економічну стабільність та інвес'
тиційну привабливість.
Особливо значне збільшення рівня прямих зовнішніх
інвестицій в економіку країн Центрально'Східної Європи
відзначалося після вступу до НАТО.
Так, в економіку Польщі у 1997 р. (рік оголошення
рішення про вступ до НАТО) було вкладено $ 2,7 мільярдів
прямих іноземних інвестицій, у 1998 р. — $ 5 млрд, у 1999 р.
(рік вступу до НАТО) — вже $ 8 млрд.
Чехія та Угорщина демонстрували ще більш вражаючі
цифри: в Чехії в 1997 р. — $ 4 млрд, у 1998 р. — $ 9,8
млрд, у 1999 р. — $ 12,8 млрд; в Угорщини — в 1997 р. —
$ 6,2 млрд, у 1998 р. — $ 10,2, у 1999 р. — $ 14,5 млрд
(рис. 1).
У кінці 2000'х рр. Угорщина залучала близько 1/3 всіх
інвестицій до Центрально'Східної Європи, при чому
найбільш значні обсяги інвестицій надходили зі США. На
території Угорщини діяло понад 30,000 іноземних ком'
паній, а обсяг інвестицій у 2007 р. перевищив 62 млрд дол.
США.
Для порівняння, на той самий рік за даними Держком'
стату України, прямі іноземні інвестиції в економіку Украї'
ни (яка майже у 5 разів перевищує Угорщину за кількістю
населення і у 6 разів за площею) склали 22,434 млрд дол.
США.
У порівнянні зі значними фінансовими надходження'
ми від НАТО на модернізацію і реструктуризацію угорсь'
ких збройних сил, Угорщині членство в НАТО коштує лише
0,2 % від сукупного держбюджету щорічно [2].
У Словенії наступного року після оголошення рішення
про вступ до НАТО прямі інвестиції зросли з 3,6 млрд євро
у 2002 р. до 5,1 млрд євро в 2003 р.
У Румунії в рік вступу до НАТО (2004 р.) прямі іноземні
інвестиції збільшилися на 141 % у порівнянні з попереднім
роком.
Союз підприємців Болгарії вирахував, що результатом
вступу до НАТО для економіки країни стало покращення
динаміки в промисловості, пов'язаній із обороною та інши'
ми витратами на інфраструктуру. А оскільки національна
система безпеки міцно пов'язана з цивільною інфраструк'
турою країни, такою як дороги, залізниці, комунікації,
енергетика, ВВП країни збільшилося на 0,3—0,4 %.
Євроатлантична інтеграція також позитивно вплинула
на такі галузі болгарської економіки, як телекомунікація
(інвестиції у зв'язок), туризм (підвищення рівня безпеки
країни, покращення доріг і супутньої інфраструктури).
Слід зауважити, що зростання прямих інвестицій в еко'
номіку країн залежить не лише від вступу країни до НАТО,
але й також від цілого комплексу причин, серед яких —
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масштабна реструктуризація економіки з метою інтеграції
до європейських (ЄС) та євроатлантичних (НАТО) струк'
тур.
Як і у випадку з політичними критеріями, більшість еко'
номічних критеріїв членства в НАТО співпадають з еконо'
мічними критеріями членства в ЄС та СОТ [3, с. 75]. До СОТ
Україна вступила 16 травня 2008 р., ставши 152'м повноп'
равним її членом. 1 вересня 2016 р. вступила в силу дія
Угоди про асоціацію України з ЄC, а 11 червня 2017 р.
було отримано безвізовий режим.
Вступ країни до Північноатлантичного альянсу озна'
чає нові можливості для конкурентоздатних оборонних
виробництв. Адже від розвалу Варшавського блоку потер'
пали невисокотехнологічні оборонні комплекси (деякі
підприємства Словаччини, Болгарії тощо). Проте підприє'
мства у цих країнах вже ніколи не отримали б таких замов'
лень, як за часів "холодної війни", незалежно від того, всту'
пали б ці країни до НАТО чи ні.
Натомість від приєднання до Північноатлантичного
альянсу виграли високотехнологічні оборонні комплекси
(насамперед у Польщі й в Чехії), які досить швидко при'
стосовувалися до змін. Так, у 1997 р. Польща продала зброї
лише на $ 20 млн, а у 2001 р. — вже на $ 93 млн, Чехія у
1997 р. продала зброї на $ 28 млн, а у 2001 р. — на $ 95
млн.
Окремий економічний ефект має зміна іміджу країни
внаслідок вступу до НАТО. Більшість постсоціалістичних
країн західні інвестори та туристи традиційно розглядали
як "посткомуністичні" та нестабільні.
Наприклад, Румунію й Болгарію традиційно відноси'
ли до регіону Балкан, що асоціюється з міжетнічними війна'
ми, міждержавною напруженістю, тероризмом, криміна'
лом, корупцією тощо.
Приєднання до Північноатлантичного альянсу істотно
вплинуло на зміну такого іміджу, внаслідок визначеності з
цивілізаційною належністю країни, наданим Альянсом на'
лежним рівнем безпеки та його вимогами щодо внутріш'
ньої політики нових країн'членів. Також чіткі правила ве'
дення бізнесу, що існують у країнах Заходу, в результаті
успішної євроатлантичної інтеграції швидше застосовують'
ся на практиці. Це передбачає, зокрема, більш надійні га'
рантії виконання договорів, передбачуваність законодав'
ства у сфері економіки тощо.
Зв'язок у такій чутливій галузі, як національна безпе'
ка, сприяє зміцненню пріоритетної співпраці між членами
Альянсу. Членами НАТО є майже всі країни Західної і Цен'
тральної Європи, а також США і Канада (таким чином, у
межах НАТО об'єднано шість з семи країн "Великої сімки").
Тому взаємодія членів Альянсу посилює зв'язок між про'
відними економічними центрами світу.
У межах НАТО існує низка структур, відповідальних
за розвиток економічного співробітництва між країнами:
Секція оборонної і безпекової економіки Відділу політич'
них питань і політики безпеки, Бюджетний комітет, Інвес'
тиційний комітет, Логістичний комітет, Рада з ресурсної
політики і планування, а також спеціальні програми з до'
помоги менш розвинутим членам НАТО, спрямовані на
досягнення необхідного рівня. Усі ці структури допомага'
ють співпраці членів НАТО у сфері оборони та в галузі еко'
номічного планування й співробітництва. Крім того, систе'
ма базових угод Альянсу про замовлення передбачає пріо'
ритетні умови для укладання контрактів між країнами'чле'
нами.
Таким чином, членство в НАТО не є економічно обтяж'
ливим для союзників. Воно забезпечує такий рівень без'
пеки, якого жодна з держав не могла б досягти самостійно,
навіть якби значно більше витрачала на оборону [4, с. 45—
46].

38

ВИСНОВОК
Отже, зростання інвестиційної привабливості країни
після вступу до Північноатлантичного альянсу є вагомим
аргументом економічної ефективності від цього політич'
ного кроку. Країни Центрально'Східної Європи отримали
позитивний економічний ефект з точки зору значного зро'
стання прямих іноземних інвестицій в економіку, адже інве'
стори охоче йдуть туди, де є гарантії безпеки і стабільності,
а Північноатлантичний альянс саме забезпечує такі умови.
Перебування країни у його складі забезпечує їй мож'
ливість зменшити витрати ресурсів для досягнення певних
політичних та військових цілей, а також досягати деяких із
них, розраховуючи лише на власні національні ресурси й
можливості. Членство також дозволяє уникнути тиску з
боку іншої держави або вийти зі сфери її військово'полі'
тичного домінування.
На думку автора, країни Центрально'Східної Європи
приєднувалися до Північноатлантичного альянсу не тому,
що могли стати жертвою зовнішньої загрози, а тому, що
принцип колективної оборони є надійним і значно дешев'
шим, особливо в умовах фінансово'економічної кризи. Для
нових кандидатів членство в Альянсі дало можливість мо'
дернізувати власні збройні сили і сектор безпеки, а також
закріпити демократичний лад у країні.
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У роботі досліджено європейський досвід політики підтримки коротких ланцюгів постачан
ня. В результаті дослідження: систематизовано напрями підтримки розвитку коротких ланцюгів
постачання (місцева підтримка, державна підтримка та реалізація гігієнічного регулювання);
розроблено рекомендації щодо організації та розвитку коротких ланцюгів постачання на різних
ієрархічних рівнях (суб'єктам КЛП, місцевим органам влади та Уряду); проведено SWOTаналіз
коротких ланцюгів постачання; запропоновано п'ять основних стратегій розвитку коротких лан
цюгів постачання (схвалені маркетингові стратегії, розвиток регіонального партнерства, стра
тегія продажу, стратегія зниження ризиків, стратегія навчання та експериментів).
In this paper, the European experience of the policy of supporting short supply chains is researched.
As a result of the study: directions of support for the development of short supply chains (local
support, state support and implementation of hygienic regulation) are systematized;
Recommendations on the organization and development of short supply chains at different
hierarchical levels (LPU subjects, local authorities and Government) were developed; SWOT analysis
of short supply chains; Five main strategies for the development of short supply chains (approved
marketing strategies, regional partnership development, sales strategy, risk reduction strategy,
training strategy and experiments) were proposed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегічною метою продовольчої безпеки є на'
дійне забезпечення населення країни сільськогоспо'
дарською продукцією, сировиною і продовольством.
Гарантією досягнення продовольчої безпеки є ста'
більність переважно внутрішніх джерел продовольчих
і сировинних ресурсів, а також наявність необхідних за'
пасів, в тому числі резервних фондів. Фізична та еконо'
мічна доступність заснована на досягнення певної рівно'
ваги між виробництвом харчових продуктів, їх реаліза'
цією і споживанням. А обсяг споживання харчових про'
дуктів залежить від доходів споживачів, динаміки цін
та фізичної наявності продовольства на ринку [1]. Вирі'

шення даних питань передбачає підхід "знизу — дого'
ри", коли формуються ефективні місцеві системи само'
забезпечення продовольством [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі забезпечення продовольчої безпеки при'
свячено велику кількість наукових та фундаментальних
досліджень. Разом з тим, переважна більшість робіт
присвячена вирішенню проблеми продовольчої безпе'
ки на національному рівні без врахування специфічних
особливостей, переваг та недоліків формування продо'
вольчого забезпечення на місцевому рівні.
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Рис. 1. Напрями підтримки розвитку коротких ланцюгів постачання
Джерело: розроблено автором.

Дослідженням проблеми формування коротких лан'
цюгів постачання продовольства надають великого зна'
чення в країнах ЄС, розуміючи значні переваги таких
механізмів, в той час, як в Україні дане питання прак'
тично залишається поза увагою дослідників. Зокрема
серед праць українських науковців, які приділили увагу
даному питанню, у відкритому доступі можна знайти
праці Д.А. Іванова [3], який дослідив загальні системні
фактори впливу продукції на ланцюги поставок дослід'
жувалися, та В.С. Шванського [4], який визначив особ'
ливості формування ланцюгів поставок продовольчих
товарів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження європейського досві'
ду політики підтримки коротких ланцюгів постачання та
розробка стратегії їх розвитку в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На європейському рівні існує багато інструментів
підтримки розвитку коротких ланцюгів постачання:
учасники таких систем мають право на різні заходи
підтримки, значна частина яких — фінансова підтрим'
ка, сертифікація, дослідження, навчання, консуль'
тації.
Оскільки короткі ланцюги постачань є результатом
спільних зусиль та багатьох їх членів, ефективність дер'
жавної підтримки вища, коли такі заходи розраховані
на більш широкі, з точки зору території та кількості учас'
ників, проекти. Прикладами успішної державної під'
тримки коротких ланцюгів постачань продуктів харчу'
вання в країнах ЄС є проекти, спрямовані на діяльність,
пов'язану з розвитком місцевої продукції, створенням
тематичних туристичних маршрутів та державними за'
купівлями.
Для реалізації державної політики підтримки необ'
хідно провести оцінку потенціалу з точки зору внеску
коротких ланцюгів постачання у досягнення цілей роз'
витку. Слід також звернути увагу на те, щоб уникнути
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надмірного попиту на пропозицію. Наприклад, фінан'
сування інфраструктури ринків фермерських госпо'
дарств без належного аналізу виробничого середови'
ща може призвести до тиску на саму виробничу систе'
му, заохочувати до постачання ззовні та перетворення
фермерських ринків на більш традиційні роздрібні рин'
ки.
Виробництво та розподіл продуктів харчування є
високо регульованою системою, у межах якої короткі
ланцюги постачання підпадають під регулюючий вплив
агропродовольчого сектору, що включає в себе прави'
ла гігієни, якості харчових продуктів, стандарти, опо'
даткування, сертифікацію, торгівлю тощо. Регулюван'
ня агропродовольчого сектору в цілому пристосоване
до запитів промислових компаній, що є об'єктивним об'
меженням для розвитку коротких ланцюгів постачання
харчових продуктів. У таких умовах, важливу роль
відіграють місцеві органи влади, які мають відповідні
повноваження, що дозволяють усунути, принаймні час'
тково, регуляторні бар'єри, сприяти розвитку мережі та
розробити стратегії щодо валоризації місцевих про'
дуктів.
Окремо слід приділити увагу гігієнічним нормам та
стандартам щодо харчових продуктів. В Україні
гігієнічні норми та стандарти щодо харчових продуктів
регулюються декількома Законами України та іншими
підзаконними актами. Разом з тим, навіть поверхневий
аналіз Законів України стосовно даного питання
свідчить про його неврегульованість. Так, чинними ста'
ном на 10.03.2018 року є два Закони України — це За'
кон України "Про основні принципи та вимоги до без'
печності та якості харчових продуктів" (цей Закон регу'
лює відносини між органами виконавчої влади, опера'
торами ринку харчових продуктів та споживачами хар'
чових продуктів і визначає порядок забезпечення без'
печності та окремих показників якості харчових про'
дуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозять'
ся (пересилаються) на митну територію України та/або
вивозяться (пересилаються) з неї) та Закон України "Про
внесення змін до Закону України "Про якість та безпе'
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Рис. 2. Рекомендації щодо організації та розвитку коротких ланцюгів постачання на різних
ієрархічних рівнях
Джерело: узагальнено автором з урахуванням пропозицій ФАО.

ку харчових продуктів та продовольчої сировини" (цей
Закон регулює відносини між органами виконавчої вла'
ди, виробниками, продавцями (постачальниками) та спо'
живачами харчових продуктів і визначає правовий по'
рядок забезпечення безпечності та якості харчових про'
дуктів, що виробляються, знаходяться в обігу, імпорту'
ються, експортуються), які мають однакову мету, але
різний зміст, що свідчить про потенційні можливості
виникнення правових колізій.
Відповідні гігієнічні норми на європейському рівні
пов'язані із Загальним харчовим законодавством та ви'
кладені в Пакеті гігієни харчових продуктів.
Загальне харчове законодавство спрямоване на
забезпечення високого рівня безпеки продуктів харчу'
вання та гармонізації існуючих національних вимог з
метою забезпечення вільного переміщення харчових
продуктів та кормів в ЄС.

Пакет гігієни харчових продуктів є додатковим на'
бором правил для посилення та гармонізації заходів ЄС
щодо безпеки харчових продуктів: він встановлює більш
суворі, чіткі та більш гармонізовані правила щодо гігієни
харчових продуктів, спеціальні правила гігієни для про'
дуктів харчування тваринного походження та спеціальні
правила контролю на продукти тваринного походжен'
ня, призначені для споживання людиною. Принцип, на
якому базується пакет, — гнучкість. Таким чином, це дає
державам'членам широку автономію у визначенні відпо'
відних правил, що стосуються специфіки виробництва
продуктів харчування в конкретних країнах.
У цьому відношенні існує велика різноманітність
підходів серед країн та регіонів щодо того, як регуля'
тори впливають на розвиток малих фермерських гос'
подарств та коротких ланцюгів постачання у питаннях
гігієни харчових продуктів. Однак, загалом, можна ска'
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Сильні сторони

Можливості
Зростання вартості нафти в довгостроковій перспективі,
ймовірно, підвищить ціни на продукти харчування. КЛП
потенційно може мати менші транспортні витрати (ефективна
логістика та енергоефективні транспортні засоби)
КЛП пропонують широкий асортимент високоякісної,
традиційної та сезонної їжі. Постійний та зростаючий інтерес
споживачів до якості продуктів харчування, добробуту тварин,
екологічної стійкості та здоров'я створює перспективи для КЛП у
контексті забезпечення споживачів «здоровою» їжею
Зміна клімату в деяких регіонах призведе до підвищення
продуктивності та можливості виробництва нових культур, що
розширить асортимент місцевих продуктів і зменшить
залежність від імпорту
КЛП зберігають автономію і у корпоративних харчових мережах
як з точки зору пошуку ресурсів, так і пошуку ринку
Інноваційні партнерства та співпраця між виробниками та
споживачами часто з’єднує міські території з сільськими
Індивідуалізоване та спеціальне обслуговування може бути
запропоновано споживачам
Будь-який тип КЛП прямо чи опосередковано надає підтримку
місцевій економіці, сприяє соціальній та екологічній стійкості
місцевості
Все більше українців віддають превагу агротуризму, доступу до
зеленого простору, справжніх святкових переживань та
придбання місцевих продуктів харчування під час відпочинку.
Це особливо актуально для продажів на фермах або торгових
точках фермерських господарств і забезпечує значний потенціал
для подальшого розвитку інших типів КЛП у зв'язку з розвитком
територіального бренду та розвитком інших форм відпочинку у
сільській місцевості
Можливості
Споживачі не завжди мають час або транспорт, щоб дістатися до
торгових точок, особливо якщо точки продажу знаходяться на
фермах
У деяких випадках КЛП не може задовольнити попит на свою
продукцію, наприклад, від великих клієнтів, як-от органи
державного сектору

Слабкі сторони

Обмежений ринок пропозиції робочої сили для КЛП
Супермаркети, що пропонують простір для місцевих дрібних
виробників, як це відбувається в Австрії та Франції, можуть
відкрити доступ на більші ринки (не стосується державних
закупівель)
Зростання в Smart Media робить покупки в Інтернеті більш
доступними та простим для споживачів. Деякі КЛП
користуються цим перевагами, але не всі мають для цього
технічні можливості (або навички)
Типовий споживач продукції від КЛП у багатьох країнах – це
жінки середнього та старшого віку. КЛП також цікавлять
молодих споживачів, але, як правило, вони надають перевагу
можливості он-лайн купівлі продукції, і цей сегмент недостатньо
розвинений
Мораторій на продаж земель сільськогосподарського
призначення – складно передбачити, якими будуть можливості
та наслідки для дрібних виробників сільськогосподарської
продукції після його зняття. Значно це буде залежати від місця
розташування земельної ділянки

Загрози
Малі підприємства можуть не мати коштів для інвестування в
екологічно чисті транспортні засоби. Зростання витрат на інші
ресурси може нівелювати ефект заощаджень на транспортних
витратах. Сільська інфраструктура не сприяє зменшенню
транспортних витрат
Споживчий попит на місцеві продукти в Україні переважно
пов'язаний з ціною та довірою, а тому доволі обмежений певними
категоріями споживачів. Демографічні та міграційні процеси на
даному етапі не сприяють його розширенню
Зміна клімату в деяких регіонах загрожує виробництву
сільськогосподарської продукції в цілому, або окремим її видам
Національні та регіональні інституційні стратегії не передбачають
інструменти сприяння розвитку КЛП
У перспективі зростаюча кількість міських харчових стратегій
може сприяти створенню іншого типу постачання без участі КЛП
Розширення послуг для споживачів без належного економічного
обґрунтування призведе до зростання витрат
Намагання місцевої влади перекласти економічний тягар розвитку
села на КЛП без надання преференцій за отримані екологічні та
соціальні вигоди
Назавжди існує можливість інтеграції продовольства та сільського
господарства зі стратегіями туризму та зацікавленими сторонами,
а також забезпечити легкий доступ до відвідувачів. У випадку
використання вже відомого бренду існує загроза розповсюдження
логотипів на неякісній продукції чи послугах. Роздрібні торгівці
можуть скористатися туристичним попитом, реалізуючи фальшиві
«місцеві продукти» тощо
Загрози
Обмежений ресурс для маркетингу та комунікації. У порівнянні з
супермаркетами та світовими брендами, підприємства КЛП мають
невеликі бюджети для маркетингу, навіть за інституційної
підтримки
Обмежена здатність до розширення: високі витрати на
виробництво, переробку та транспортування можуть гальмувати
розширення. Малі підприємства не можуть самостійно
забезпечити державні установи достатньою кількістю продукції
Невелика кількість робітників, залежність від керівника КЛП та
високий ступінь багатозадачності можуть призвести до
"вигорання" (зокрема, на фермах)
Супермаркети, які розвивають власні КЛП та пропонують місцеву
продукцію (з більшою прозорістю для споживачів), можуть у
кінцевому підсумку усунути невеликих постачальників з ринку
Віддалені сільські райони можуть не мати доступу до надійних
широкосмугових або мобільних мереж. Крім того, такий спосіб
співпраці між виробниками та споживачами може призвести до
втрати або погіршення комунікаційних зв’язків, що є
визначальною ознакою (суттю) КЛП
Якщо молоде покоління не проявить достатньо цікавості до ринку
місцевої їжі, потенційний ринок не реалізується. Крім того, з точки
зору сільського господарства, якщо молоді покоління не будуть
брати участь у діяльності КЛП, цінні знання, навички та спадщина
можуть бути втрачені
Незважаючи на ціну на земельні ділянки, після зняття мораторію
на продаж землі відбудуться суттєві зміни у розподілі її власників
(в Україні це буде, практично, первинний ринок, принаймні
офіційний), тому більшість виробників у КЛП будуть змушені
займатися реорганізацією або припиненням діяльності

Рис. 3. SWOT4аналіз коротких ланцюгів постачання
Джерело: узагальнено автором з урахуванням пропозицій ФАО.

зати, що держави'члени пасивно сприяли реалізації
гнучких правил гігієни. Існує загальна інерція, яка часто
супроводжується спробою винувати ЄС за жорсткість
правил. Ця інерція створює неадекватний тягар для ко'
ротких ланцюгів постачання і гальмує використання в
повному обсязі їх потенціалу щодо досягнення цілей
сталого розвитку.
Гігієнічні норми значною мірою розвиваються у
відповідь на харчові ризики, що виникають в агропро'
мисловій системі, та спричиняють більший фінансовий
тягар (проведення експертизи) для дрібних виробників.
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Потокова система виробництва продуктів харчування,
притаманна для промислових великих підприємств, що
передбачає стандартизовані технічні процедури також
ускладнює застосування локально розвинутих систем
управління господарством, виробництва продуктів хар'
чування та практики обігу (які адаптуються до специ'
фічних місцевих екологічних та соціальних умов) та за'
грожує специфічним місцевим традиціям харчування, які
є основою багатьох коротких ланцюгів постачання.
Механізм маргіналізації грунтується на: стандартах,
розроблених до великих масштабів промислового ви'
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Рис. 4. Стратегії розвитку коротких ланцюгів постачання
Джерело: розроблено автором за рекомендаціями ФАО.

робництва; пропорційно більших витратах на адаптацію
до нових стандартів; дискримінаційному ставленні ви'
конавчих та контролюючих органів до виробників; не'
достатня поінформованість про те, як дотримуватися
стандартів; відсутність ініціативи національних та ре'
гіональних органів влади для усунення прогалин, щодо
законодавчого регулювання гігієнічних норм та стан'
дартів продуктів харчування.
Після набуття популярності та підвищеної уваги гро'
мадськості до проблеми місцевої їжі у багатьох країнах
з'явились власні ініціативи щодо застосування гнучкості.
Для того, щоб краще зрозуміти, чому короткі ланцюги
постачання вимагають відповідного підходу у регулю'
ванні харчової гігієни, необхідно враховувати їх специ'
фіку. У коротких ланцюгах постачання беруть участь, пе'
реважно, дрібні ферми, які часто виконують безліч опе'
рацій і охоплюють весь цикл виробництва, — це цінність,
яку слід зберегти. Короткі ланцюги постачання мають
нижчий рівень складності, оскільки вони включають
меншу кількість вузлів і часто застосовують спрощені
методи, в порівнянні з промисловими виробниками. Ще

одним важливим моментом є безпосереднє спілкуван'
ня між виробниками та споживачами. Врахування цих
особливостей не означає, однак, різних гігієнічних норм
для коротких ланцюгів постачання. Проблеми, з якими
стикаються дрібні виробники у коротких ланцюгах по'
стачання, не є неминучими. Рівень їх впливу на діяльність
коротких ланцюгів постачання залежить від ролі дер'
жавних установ — держави, регіональних та, зокрема,
місцевих адміністрацій та місцевих органів влади — зок'
рема, від того, як вони інтерпретують і застосовують
правила та визначають спеціальні інструменти підтрим'
ки у галузі безпеки харчових продуктів.
Успішні приклади застосування принципу гнучкості
показують, що для реалізації правил країни'члени ЄС
(ми відносимо Україні до таких країн в найближчій пер'
спективі) та їх відповідні органи влади повинні врахову'
вати: затвердження національних та регіональних реко'
мендацій, які враховують специфіку національних та
регіональних систем виробництва продуктів харчуван'
ня; залучення до прийняття рішення зацікавлених сторін,
зокрема, дрібні фермери не належним чином представ'
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лені в процесі прийняття рішень, а відтак — державні
органи не мають повної інформації про існуючі пробле'
ми та потреби виробників, що створює передумови для
неврахування їх при розробці державної політики, ана'
логічним чином споживачі, які зацікавлені або безпосе'
редньо беруть участь у функціонуванні коротких лан'
цюгів постачання, взагалі не приймають участь у про'
цесі прийняття рішень, разом з тим, саме їх сприйняття
якості харчових продуктів та ставлення до різних сис'
тем землеробства мають бути визначальними; сприян'
ня навчанню, освіті та комунікації (необхідно організу'
вати навчальні та освітні заходи для поширення реко'
мендацій як практикам'виробникам, так і інспекторам);
розробка та затвердження відповідних технологій для
забезпечення реалізації гнучкості.
Узагальнені напрями підтримки розвитку коротких
ланцюгів постачання наведено на рисунку 1.
Рекомендації щодо організації та розвитку корот'
ких ланцюгів постачання на різних ієрархічних рівнях
наведено на рисунку 2.
Розробка пропозицій відносно формування та роз'
витку коротких ланцюгів постачання в України вимагає
визначення передумов (узагальнено у першому підрозділі
даного розділу), доцільності (узагальнено у другому
підрозділі даного розділу) та можливостей і загроз, які
найбільш вдало дозволяє встановити SWOT'аналіз.
SWOT'аналіз є інструментом планування, який зазви'
чай застосовується до бізнесу, але може також засто'
совуватися до галузі або географічної одиниці аналізу,
як'от регіон. Він узагальнює основні проблеми, що сто'
ять перед суб'єктом з точки зору власних внутрішніх
можливостей (сильні та слабкі сторони) поряд з аналі'
зом зовнішнього середовища (можливостей та загроз).
Мета полягає в тому, щоб визначити конкретні сильні
та слабкі сторони та визначити, чи є вони релевантними
та здатними реагувати на зміни, що відбуваються в на'
вколишньому середовищі.
SWOT'аналіз розроблено за результатами проведе'
них нами та міжнародними науковцями досліджень, що
дозволили встановити притаманні більшості коротким
ланцюгам постачання сильні та слабкі сторони, можли'
вості та загрози. Оскільки в Україні відсутня офіційна ста'
тистика економічних результатів діяльності коротких лан'
цюгів постачання, висновки стосовно економічної виго'
ди зроблено, виходячи з власних досліджень (анкетне
опитування) та результатів міжнародних досліджень.
Оскільки більшість визначених SWOT'рішень фактично
є загальними для всіх типів коротких ланцюгів постачан'
ня не було сенсу розмежувати аналіз залежно від різних
типів. У разі, якщо певний елемент аналізу стосується
лише конкретного типу КЛП, це зазначено в таблиці (так,
наприклад, схеми доставки в віддалених сільських райо'
нах будуть більш вразливі до загроз, пов'язаних із пога'
ними сільськими дорогами та комунікаціями). Слід також
пам'ятати, що деякі аспекти, визначені в SWOT'аналізі,
будуть більш доречними для окремих регіонів. Нижче
описаний SWOT'аналіз є загальним описом сектора, який
можна використовувати та адаптувати зацікавленими сто'
ронами в різних регіональних контекстах (рис. 3).
Зважаючи на визначені можливості та загрози
(SWOT'аналіз) пропонуємо п'ять основних стратегій
розвитку коротких ланцюгів постачання (рис. 4).
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ВИСНОВКИ
У роботі досліджено європейський досвід політики
підтримки коротких ланцюгів постачання. В результаті
дослідження:
1) систематизовано напрями підтримки розвитку
коротких ланцюгів постачання (місцева підтримка, дер'
жавна підтримка та реалізація гігієнічного регулюван'
ня);
2) розроблено рекомендації щодо організації та
розвитку коротких ланцюгів постачання на різних ієрар'
хічних рівнях (суб'єктам КЛП, місцевим органам влади
та Уряду);
3) проведено SWOT'аналіз коротких ланцюгів по'
стачання;
4) запропоновано п'ять основних стратегій розвит'
ку коротких ланцюгів постачання (схвалені маркетин'
гові стратегії, розвиток регіонального партнерства,
стратегія продажу, стратегія зниження ризиків, страте'
гія навчання та експериментів).
Для формування загального бачення, сприяння
реалізації стратегій, розроблених з урахуванням фак'
тичних даних, а також узгодженої взаємодії на основі
комплексних, міжгалузевих дій необхідним є більш
ефективне управління продовольчими системами на
всіх рівнях, що має політичну підтримку на високому
рівні.
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THE ROLE OF THE WORLD BANK GROUP AND THE INTERNATIONAL MONETARY FUND
IN OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF ARMED CONFLICTS
Статтю присвячено вивченню впливу організацій Групи Світового банку та Міжнародного валютного фон
ду на постконфліктне відновлення. Метою дослідження є узагальнення досвіду діяльності зазначених міжна
родних фінансових інститутів щодо подолання наслідків військових конфліктів.
Особливу увагу було приділено підтримці Групою Світового банку постконфліктних трансформацій у Хор
ватії у 1994—2000 рр. та вивчено особливості реалізації проектів у сфері відновлення інфраструктури, охо
рони здоров'я, реального та фінансового секторів економіки.
На основі аналізу даних про фінансову підтримку МБРР, МАР та МВФ 10 постконфліктних країн (Ангола,
Камбоджа, Республіка Конго, Індонезія, Ліберія, Македонія, Сербія, СьєрраЛеоне, Соломонові острови,
Таджикистан) було виявлено тенденції до зростання кредитів та позик у абсолютному (у доларах США) та
відносному вираженні (відносно ВВП).
Не залишилось поза увагою дослідження діяльність Фонду підтримки державного будівництва та розбу
дови миру, зокрема проект "Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови
спроможностей" в Україні.
This article is devoted to studying the influence of organization of the World Bank Group and International
Monetary Fund on postconflict reconstruction. The aim of investigation is the summarizing experience of activity
of these international financial institutions in overcoming the consequences of armed conflicts.
Special attention was given to World Bank Group support in Croatia (in 1994—2000) as well as analysis of
specificity of the projects implementation in the areas of rehabilitation of infrastructure, health protection, real
and financial sector of economy.
On the basis of analysis of the financial assistance from IBRD, IDA and IMF to 10 postconflict countries (Angola,
Cambodia, Republic of the Congo, Indonesia, Liberia, Macedonia, Serbia, Sierra Leone, Solomon Islands, Tajikistan)
has been identified trend of increasing credit and loans in absolute (in US dollar) and relative terms (as % of GDP).
The State and Peacebuilding Fund's activities, in particular, the project "Conflict Transition, Pilot Project on
Restoration and Capacity Building" in Ukraine has not been left without attention.

Ключові слова: військовий конфлікт, міжнародні фінансові інститути, фінанси, фінансовий потенціал.
Key words: armed conflict, international financial institutions, finance, financial potential.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Klingebiel [12], James K. Boyce [6], Kristen Boon [4], Irfan
Nooruddin та Thomas E. Flores [8], Shepard Forman [5] та
інших. Крім того, широкому колу питань співпраці міжна'
родних фінансових інститутів з країнами, що долають
наслідки військових конфліктів, присвячені власні дос'
лідження співробітників Групи Світового банку ("The
World Bank's experience with post'conflict reconstruction"
[13], "Post'conflict reconstruction: The role of the World
Bank" [10], "Post'conflict Reconstruction through State'and
Nation'building: The Case of Bosnia and Herzegovina"
[15], "The role of the World Bank in conflict and
development: an evolving agenda" [3]) та Міжнародного
валютного фонду ("IMF Engagement with Countries in
Post'Conflict and Fragile Situations" [11], "The Fund's
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Engagement in Fragile States and Post'Conflict Countries"
І ПУБЛІКАЦІЙ
[14]).
Обраній проблематиці присвячена значна кількість
Водночас накопичений досвід підтримки Групою
публікацій, серед яких зокрема роботи Stephan Світового банку та Міжнародного валютного фонду
Зростаюча військово'політична напруженість в ок'
ремих регіонах є одним із ключових викликів для світо'
вої спільноти. Важливу роль у врегулюванні військових
конфліктів відіграють міжнародні фінансові інститути,
найбільших успіхів серед яких досягли Група Світового
банку та Міжнародний валютний фонд.
Актуальність дослідження даного питання також обумов'
лена існуванням позитивного (наприклад, у Боснії та Герце'
говині, Таджикистані та Хорватії) та негативного (у Афгані'
стані та Іраку) досвіду постконфліктного відновлення, участь
в якому брали провідні міжнародні фінансові організації, з
огляду на що їх діяльність потребує детального аналізу.
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Після завершення конфл'
ікту в Хорватії було реалізо'
вано інші проекти, орієнтовані
на різні сфери суспільного
життя, такі, як сільське госпо'
дарство, зокрема "Farmer
Support Services Project",
"Coastal Forest Reconstruction
& Protection Project", підприє'
мництво та фінансовий сектор
("Technical Assistance Project
in Support of Enterprise and
Financial Sector Reform",
"Capital Markets Development
Project" та інші), транспорт
Рис. 1. Фінансування проектів Групи Світового банку у Хорватії
("Emergency Transport & Mine
у 1994—2000 рр.
Clearing Project", "Railway
Джерело: побудовано автором на основі даних Світового банку [19].
Modernization & Restructuring
постконфліктних трансформацій протягом останніх Project"), енергетика ("Energy Efficiency Project",
років потребує узагальнення та систематизації.
"Renewable Energy Resources Project") [19].
За г а лом про е кти , що ре а ліз о в у в а лис ь з а
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
підтримки Групи Світового банку для постконфлік'
Метою дослідження є узагальнення досвіду діяль' тного відновлення хорватської економіки, базува'
ності міжнародних фінансових інститутів щодо подолан' лись на її конкурентних перевагах, зумовлених гео'
ня наслідків військових конфліктів.
графічним розташуванням, зокрема виходом до Ад'
ріатичного моря, важливим для суднобудівної га'
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
лузі, торгівлі, кліматичними та природними умова'
Україна є не першою державою, що стикнулась із не' ми для розвитку рослинництва, тваринництва та ту'
обхідністю проведення кардинальних економічних транс' ризму.
формацій в умовах військового конфлікту. Наприклад, у
Для порівняння: в інших балканських країн (Маке'
90'х рр. минулого століття складна військово'політична та донії та Югославії), бойові дії у яких закінчились у 2001
економічна ситуація мала місце у Хорватії, що у 1991 році та 2000 році відповідно, значна увага приділялась роз'
проголосила незалежність та до 1995 року брала участь у витку приватного та агросектору, охороні здоров'я,
військовому протистоянні з Югославією. В цей період краї' сфері державного управління та розв'язанню специфі'
на стала членом МВФ та МБРР та змогла одержати чних для країни проблем. Наприклад, для Македонії
підтримку від міжнародних фінансових інститутів (рис. 1). одним із головних був приплив біженців з Косово, а для
У 1994 році, тобто ще до завершення бойових дій, Сербії — відбудова зруйнованих в результаті конфлік'
було прийнято рішення про реалізацію проекту не' ту об'єктів електроенергетики.
відкладної реконструкції (Emergency Reconstruction
Проект невідкладної реконструкції Македонії
Project) [19] для фінансування: заміни критично важли' "Emergency Recovery Credit Project" (1999) на 50 млн
вого обладнання та запасних частин для відновлення дол. США передбачав фінансування критичного імпор'
автотранспортної та залізничної інфраструктури; ту, особливо засобів виробництва для приватного сек'
відновлення та реконструкції існуючих електричних тору в умовах суттєвого скорочення експорту, а також
мереж, зокрема в районах Задар та Дубровнік; водо' підтримку державного бюджету [17].
постачання, водовідведення та боротьба з наслідками
Особливу увагу в обох країнах було приділено ре'
повеней; підтримки громад у поверненні вимушено пе' формуванню фінансового сектору, зокрема пенсійній
реміщених осіб, допомоги у відновленні сільського гос' реформі та становленню недержавного пенсійного за'
подарства, зокрема у сфері виробництва молока і м'я' безпечення у Македонії ("Pension Reform Technical
са, на загальну суму у 128 млн дол. США.
Assistance Project") [17], трансформації банківської
У 1995 році значна увага була приділена охороні здо' системи через приватизацію окремих державних банків
ров'я (Health Project) та транспорту (Highway Sector та виведення з ринку неплатоспроможних банків Сербії
Project). Так, першим передбачалось виділення 40 млн (Financial Sector Development TA Grant) [20].
дол. США для закупівлі медичного обладнання та про'
Окрім військового конфлікту на Балканському піво'
грамного забезпечення, навчання та обміну досвідом, строві, бойові дії відбувались і на території інших дер'
покращення первинної медичної допомоги та розвитку жав. За результатами аналізу наданих кредитів та по'
медичного страхування [19], а другим — 80 млн дол. зик МБРР та МАР (табл. 1) можна зробити такі виснов'
США на реформування транспортного сектору через ско' ки:
1) для 7 з 10 досліджуваних країн протягом 10 років
рочення бюджетної підтримки хорватської залізниці
(Hrvatske zeljeznice), підвищення безпеки дорожнього після закінчення військового конфлікту характерним
руху та зниження вмісту свинцю у викидах транспортних було нарощення обсягів фінансування від організацій
засобів через більший доступ до неетилового палива за Групи Світового банку, окрім Ліберії, Сьєрра'Леоне, Со'
ломонових островів;
ціною, що не перевищує ціни етилового палива [19].
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Таблиця 1. Кредити та позики МБРР та МАР окремим постконфліктним країнам, млн дол. США
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Країна
Ангола
у % до ВВП
Індонезія
у % до ВВП
Камбоджа
у % до ВВП
Конго
у % до ВВП
Ліберія
у % до ВВП
Македонія
у % до ВВП
Сербія
у % до ВВП
Соломонові
острови
у % до ВВП
Сьєрра-Леоне
у % до ВВП
Таджикистан
у % до ВВП

Рік 1
291,46
2,05%
8 740,86
2,40%
0
0,00%
223,82
6,95%
272,46
57,40%
431,84
10,75%
1 084,57
8,84%

Рік 2
318,37
1,62%
8 370,64
1,94%
39,44
1,41%
202,91
7,26%
251,5
45,73%
530,63
10,73%
2 049,58
12,72%

Рік 3
319,35
1,13%
8 973,92
1,76%
64,82
1,88%
207,39
6,87%
255,54
42,31%
604,45
10,64%
2 542,68
12,00%

Рік після завершення військового конфлікту
Рік 4
Рік 5
Рік 6
Рік 7
347,33
365,09
368,89
385,21
0,83%
0,60%
0,44%
0,51%
10 110,82
11 366,85
11 993,99
12 667,59
1,87%
1,51%
1,34%
1,38%
107,75
131,7
156,46
179,89
3,07%
3,82%
5,01%
5,11%
238,29
268,97
280,21
295,14
6,82%
5,79%
4,60%
3,82%
76,62
72,01
68,99
0
10,37%
8,47%
5,97%
0,00%
607,92
641,64
587,03
622,5
9,71%
9,35%
7,04%
6,28%
2 904,48
2 633,32
2 679,78
2 951,00
11,68%
10,03%
8,76%
7,32%

46,79

43,39

44,94

45,79

44,47

43,68

41,72

40,37

39,19

37,85

12,47%
478,6
38,63%
91,82
6,96%

10,48%
542,52
39,56%
126,05
11,60%

9,84%
590,59
41,26%
142,62
16,57%

8,87%
558,62
34,32%
171,65
15,88%

7,31%
533,5
28,30%
194,98
15,97%

7,31%
83,64
3,87%
227,54
14,64%

6,21%
108,43
4,33%
295,67
14,24%

4,55%
124,31
4,99%
307,71
13,31%

3,82%
154,59
5,91%
339,04
11,98%

3,57%
187,93
6,39%
360,5
9,69%

Рік 8
377,7
0,46%
13 434,15
1,47%
207,1
5,67%
302,97
3,61%
13,72
0,89%
652,53
6,94%
2 931,04
5,95%

Рік 9
383,66
0,37%
14 053,42
1,58%
238,08
5,98%
298,81
2,52%
36,97
2,13%
681,25
7,24%
2 459,08
5,77%

Рік 10
420,28
0,36%
16 044,06
1,86%
305,69
7,14%
298,48
3,11%
58,95
3,03%
691,17
6,59%
2 499,30
6,33%

Джерело: побудовано за даними Світового банку (http://data.worldbank.org/).

2) найбільшими в абсолютному вираженні були кре'
дити та позики, надані Індонезії. Більшість проектів, як
за кількістю, так і обсягами коштів, були спрямовані на
соціальний захист, реформування управління на дер'
жавному та регіональному рівні.
Важливим є також співставлення обсягів виділених
коштів для кожної країни з розміром її національної
економіки, який можна охарактеризувати через значен'
ня ВВП. З цієї позиції фінансова підтримки для Індонезії
є відносно меншою порівняно з іншими країнами.
Досить суттєвими у перші післявоєнні роки були
кредити та позики, надані Ліберії (близько половини
ВВП), Сьєрра'Леоне (приблизно третина ВВП), Соломо'
новим островам — саме в цих країнах спостерігалась
негативна довгострокова динаміка кредитів та позик від
організацій Групи Світового банку.

У всіх країнах, що аналізувались, за винятком Кам'
боджі, можна відмітити зниження частки кредитів та
позик від МБРР та МАР у ВВП протягом 10 років по за'
вершенню військового конфлікту.
З метою оперативного фінансування потреб не'
стабільних та втягнутих у військових конфлікт держав
у 2008 році на основі об'єднання Постконфліктного
фонду (Post'Conflict Fund) та Трастового фонду
підтримки країн LICUS (Low Income Countries Under
Stress — LICUS Implementation Trust Fund), створе'
них у 1998 та 2004 роках відповідно, було створено
Фонд підтримки державного будівництва та розбудо'
ви миру (State and Peacebuilding Fund) — найбільший
глобальний багатосторонній цільовий фонд Групи
Світового банку [22].

Таблиця 2. ТОП410 проектів Фонду підтримки державного будівництва та розбудови
миру за обсягом фінансування
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Країна та назва проекту
Судан: Проект посилення бюджетного потенціалу (Budgeting Capacity Strengthening
Project)
Судан: Проект розбудови миру для розвитку Фаза 2 (Peacebuilding for Development
Project Phase 2)
Центральноафриканська республіка: Невідкладний проект у сфері місцевої сполучення
(Local Connectivity Emergency Project)
Папуа-Нова Гвінея: Боротьба з сімейним та сексуальним насильством у добувнопромислових регіонах (Addressing Family and Sexual Violence in Extractive Industry
Areas)
Сомалі: Буксирувальні послуги в порту Бербера (Towage Services in Berbera Port)
Ліберія: Відновлення малого та середнього бізнесу від наслідків епідемії вірусу Еболи
(Medium and Small Enterprises and Rural Finance Post Ebola Reconstruction)
Судан: Стійкі джерела засобів існування для переміщених осіб у Східному Судані Фаза
2 (Sustainable Livelihoods for Displaced and Vulnerable Communities in Eastern Sudan:
Phase 2)
Тайланд: Розширення підходів суспільства до конфліктних ситуацій у найпівденніших
провінціях (Expanding Community Approaches in Conflict Situations Southernmost
Provinces)
Демократична Республіка Конго: Попередження та пом’якшення наслідків
сексуального та гендерного насильства у Північному та Південному Ківу (Democratic
Republic Of Congo: Prevention and Mitigation of Sexual and Gender-Based Violence in
North and South Kivu)
Україна: Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови
спроможностей (Conflict Response and Recovery Pilot and Capacity Building)

Обсяг
фінансування,
млн дол.
США
Вересень 2014 року 5,00
Дата початку

Лютий 2014 року

4,99

Квітень 2016 року

4,95

Березень 2011 року

4,92

Жовтень 2015 року
Серпень 2016 року

4,90
4,85

Листопад 2016 року 4,59
Вересень 2013 року 4,20
Грудень 2014 року

4,00

Травень 2016 року

3,60

Джерело: побудовано автором на основі [2].
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Рис. 2. Компоненти проекту "Подолання
наслідків конфлікту, пілотний проект з
відновлення та розбудови спроможностей"
Джерело: побудовано автором на основі [23].

Відповідно до "SPF ANNUAL REPORT 2016. Pushing
the frontiers of development" за 2008—2016 рр. було у 37
країнах профінансовано 134 гранти (50 з яких безпосе'
редньо пов'язані з питаннями постконфліктного віднов'
лення), а загальний обсяг ресурсів фонду за підсумками
2016 року складав 284 млн дол. США [21, с. 6].
На теперішній час серед списку активних проектів
найбільший обсяг фінансування отримали такі ініціати'
ви (табл. 2).
У Судані одразу реалізовуються три великі проек'
ти, спрямовані на: покращення механізму управління
державним бюджетом (через контроль за видатковою
частиною та забезпечення прозорості руху коштів), зни'
ження рівня напруженості в окремих регіонах (шляхом
розмежування маршрутів скотопрогону, доступу до
води та підвищення зайнятості, особливо серед молоді
та жінок), а також забезпечення переміщених осіб не'
обхідними засобами для існування відповідно [18]. По'
чинаючи з 2003 року, в країні триває міжетнічний
військовий конфлікт між центральним урядом та по'

встанськими формуваннями у Дарфурському регіоні,
що на Заході Судану.
Зазначений в переліку проект в Україні розрахований
до середини 2019 року та спрямований на формування
інституційного потенціалу уряду, зокрема через Міністер'
ство з питань тимчасово окупованих територій та внутріш'
ньо переміщених осіб, для реагування на впливи конфлік'
ту на розвиток [23] та включає три компоненти (рис. 2).
Як видно зі змісту проекту, він спрямований на соці'
альній сферу в системі постконфліктного відновлення, і
його основа увага присвячена внутрішньо переміщеним
особам та безпосереднім учасникам бойових дій на Дон'
басі (комбатанам). Разом з тим проект опосередковано
пов'язаний із економічною складовою через створення
умов постраждалим особам для започаткування бізне'
су, пошуку роботи та підтримки приймаючих громад.
Наприкінці 2016 року Група Світового банку спільно
з ООН за результатами проведеної оцінки наслідків
військового конфлікту в Україні реалізувала ідею ство'
рення цільового фонду за участі багатьох партнерів як
організаційної структури для об'єднання спільних зу'
силь міжнародних донорів та досягнення синергетич'
ного ефекту. Так, було започатковано два фонди —
один під управлінням ООН, а інший Світового банку, що
підтримуватимуть проекти у сфері інфраструктури, еко'
номічного відновлення, соціальної сфери.
Окрім МБРР та МАР як основних організацій Групи
Світового банку, важливою є роль Багатосторонньої
агенції з гарантування інвестицій (БАГІ), яка бере на себе
ризики, страхування яких не зацікавило б комерційних
страховиків. За підрахунками аналітиків, "кожен долар
інвестицій, застрахований БАГІ, дає країні чотири до'
лари прямих іноземних інвестицій" [16].
Оцінюючи використання кредитів МВФ окремими
країнами (табл. 3) протягом 10 років після завершення
військового конфлікту, слід відмітити:
1) довгостроковий позитивний тренд до зростання
обсягів кредитів МФВ у всіх досліджуваних країнах,
окрім Ліберії, де зростання тривало протягом перших
6 років;
2) суттєвий обсяг кредитів, наданих таким країнам,

Таблиця 3. Використання кредитів МВФ окремим постконфліктним країнам, млн дол. США
№
Країна
з/п
1 Ангола
у % до ВВП
2 Камбоджа
у % до ВВП
3 Конго
у % до ВВП
4 Індонезія
у % до ВВП
5 Ліберія
у % до ВВП
6 Македонія
у % до ВВП
7 Сербія
у % до ВВП
8 Сьєрра-Леоне
у % до ВВП
9 Соломонові
острови
у % до ВВП
10 Таджикистан
у % до ВВП

Рік 1
405,68
2,86%
8,59
0,34%
53,98
1,68%
359,49
0,10%
379,99
80,05%
78,78
1,96%
343,83
2,80%
193,05
15,58%
1,02

Рік 2
423,99
2,16%
29,56
1,06%
50,93
1,82%
377,61
0,09%
349,65
63,57%
80,80
1,63%
643,86
3,99%
195,00
14,22%
0,94

Рік 3
390,20
1,38%
71,72
2,08%
46,40
1,54%
368,06
0,07%
367,30
60,81%
75,56
1,33%
1 000,93
4,72%
222,86
15,57%
0,98

Рік після завершення військового конфлікту
Рік 4
Рік 5
Рік 6
Рік 7
410,71
431,42
420,51
787,06
0,98%
0,71%
0,50%
1,04%
69,38
65,10
66,47
94,07
1,98%
1,89%
2,13%
2,67%
42,55
44,14
40,33
50,10
1,22%
0,95%
0,66%
0,65%
3 104,71
3 049,94
3 040,51
3 043,78
0,58%
0,40%
0,34%
0,33%
385,07
890,33
1 085,54
235,31
52,10%
104,74%
93,97%
18,20%
74,14
68,27
13,24
12,91
1,18%
1,00%
0,16%
0,13%
1 052,36
947,48
85,25
89,55
4,23%
3,61%
0,28%
0,22%
217,03
61,03
64,11
80,04
13,33%
3,24%
2,97%
3,19%
1,03
1,01
15,53
24,87

Рік 8
1 302,26
1,58%
93,36
2,56%
52,62
0,63%
3 049,88
0,33%
248,22
16,06%
102,87
1,09%
87,28
0,18%
229,20
9,20%
34,37

Рік 9
1 605,92
1,54%
99,19
2,49%
53,15
0,45%
2 869,28
0,32%
266,65
15,36%
101,05
1,07%
2 298,52
5,39%
266,22
10,17%
34,64

Рік 10
1 739,65
1,51%
117,19
2,74%
167,58
1,75%
2 744,35
0,32%
289,93
14,89%
403,19
3,84%
2 719,81
6,89%
274,01
9,31%
34,94

0,27%
98,99
7,50%

0,23%
213,14
19,62%

0,22%
217,73
25,30%

0,20%
213,32
19,74%

3,88%
244,39
10,57%

3,38%
167,72
5,93%

3,30%
176,17
4,74%

0,17%
205,63
16,84%

2,60%
221,77
14,27%

3,70%
249,70
12,03%

Джерело: розраховано на основі даних Світового банку (http://data.worldbank.org/).
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як Ангола, Індонезія та Сербія, та їх відносно не знач'
ний обсяг для Соломонових островів;
3) досить суттєву частку кредитів МВФ у ВВП Ліберії,
особливо протягом перших шести років, коли значення
цього показника перевищувало 50 % та можна розгля'
дати як одну із ключових загроз фінансовій безпеці цієї
африканської країни;
4) помітною була також частка кредитів МВФ у ВВП
Таджикистану, де фондом була надана підтримка у за'
провадженні власної валюти (спочатку таджикського
рубля у 1995 р., а потім сомоні у 2000 р.) і становленні
національної валютної системи. Як зазначає А.І. Асла'
мов [1, с. 171], у 2005 році "в рамках ініціативи щодо по'
легшення боргового тягаря на багатосторонній основі"
виконавчий комітет МВФ прийняв рішення про списання
усього боргу країни перед фондом у 100 млн дол. США.

ВИСНОВКИ
Світовий досвід засвідчує важливість підтримки
міжнародними фінансовими інститутами нового керів'
ництва країн, представників бізнесу, неурядових орга'
нізацій та населення. Залежно від причин виникнення
та природи військових конфліктів змінювались підходи
до розбудови миру та подолання наслідків бойових дій.
Серед міжнародних фінансових інститутів найбільшого
успіху у цій сфері досягли організації Групи Світового
банку, про що свідчать результати їх діяльності у Хор'
ватії, Сербії Македонії та інших країнах. Поряд з цим
зростає роль Міжнародного валютного фонду та регіо'
нальних фінансових інститутів, робота яких спрямова'
на на різні сфери економіки, що доповнюючи один од'
ного, сприяють відновленню постконфліктних країн.
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ництва в Україні, визначено його ключові напрями. Визначено необхідність забезпечення дієвості інстру
ментарію здійснення інноваційної діяльності на агропромислових підприємствах. В якості окремого напря
му обгрунтовано доцільність організації їх взаємодії з інноваційними структурами, зокрема, стартапами.
Окреслено специфіку такої взаємодії.
The article is devoted to the analysis of the state of innovation activity of enterprises of the agrarianindustrial
complex of Ukraine. The distribution of internal costs for research and development in the field of agricultural
sciences is analyzed. The main problems hindering the development of enterprises of the agrarianindustrial
complex are formulated, its key directions are determined. The necessity of ensuring the effectiveness of tools for
innovation in agroindustrial enterprises is determined. As a separate direction the organization of their interaction
with innovative structures, in particular, startups, is justified. The specifics of such interaction are outlined.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах загострення суспільно'політичної та со'
ціально'економічної ситуації в Україні на тлі глобаль'
ної нестабільності експерти дедалі більше уваги при'
діляють аграрно'промисловому сектору (АПК) України,
що є не просто одним з найважливіших і найперспек'
тивніших у найближчій перспективі видів економічної
діяльності національної економіки, але й детермінантом
продовольчої безпеки держави, рівня та якості життя
населення. Підприємства аграрно'промислового комп'
лексу вирішують стратегічне завдання забезпечення
продовольчої безпеки країни, тому проблема підвищен'
ня ефективності їх роботи на засадах активізації інвес'
тиційно'інноваційної діяльності є одним із пріоритетних
напрямів розвитку вітчизняної економіки.
Інноваційна діяльність сільськогосподарських
підприємств, спрямована на розробку і впровадження
ефективних інноваційних технологій, є ключовою детер'

мінантою формування конкурентоспроможності аграр'
ного сектору. При цьому першочерговим завданням стає
побудова ефективних механізмів стимулювання й роз'
витку інноваційних процесів у галузі, які орієнтовані на
комерціалізацію результатів наукових та прикладних
рішень і розробок в аграрній сфері й одержання макси'
мальних економічних ефектів від впровадження інно'
ваційних технологій в АПК. Отже, зростає актуальність
і значимість досліджень, присвячених вивченню інстру'
ментів стимулювання інноваційної діяльності в аграрній
сфері, у тому числі і за рахунок державної підтримки та
фінансування аграрних інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню особливостей перебігу інноваційних про'
цесів в аграрній сфері, інструментарію їх стимулюван'
ня та головних бар'єрів на цьому шляху присвячено низ'
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251427,2
254640,5 247694,0
ку робіт вітчизняних дослідників, серед
246109,4
239467,3
225381,8
яких варто вказати таких авторів, як
216589,8
187526,1
Т. Ігнатьєва [1], А. Зоргач [2], Л. Курило
[3], О. Янковська [4] та ін. У своїх дослід'
женнях І. Вініченко зосереджує увагу на
особливостях інвестиційної діяльності аг'
рарних підприємств [5], П. Канівський
вивчає питання підвищення ефективності
аграрного виробництва [6], О. Клокар ок'
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
реслює особливості формування механі'
зму ефективного відтворення ресурсного
продукція сільського господарства
потенціалу аграрного сектору економіки
Рис. 1. Обсяг продукції сільського господарства
[7], Т. Стукач висвітлює стан аграрного
(у постійних цінах 2010 року; млн грн)
сектору України на тлі особливостей світо'
господарського процесу [8], Е. Шкарупа роз'
Джерело: складено за даними [12].
глядає розвиток фінансово'кредитної
інфраструктури малого агробізнесу [9] тощо. Комплек' (1,6%) та Чернівецької (1,8) областей. Нижчим за се'
сний аналіз сучасного стану і тенденцій аграрного ви' редній по Україні (2,6%) показник обсягу виробництва
робництва в Україні здійснено колективом дослідників продукції був для Луганської та Івано'Франківської об'
НІСД під керівництвом Я. Жаліла [10]. Але ситуація в ластей.
агропромисловому виробництві країни змінюється
Серед областей України у 2017 році виробництво
стрімкими темпами. Тому аналіз особливостей реалі' продукції рослинництва, у порівнянні з 2016 роком, було
зації інноваційної діяльності на агропромислових вищим у Волинській (108,1%), Донецькій (102,7%),
підприємствах має здійснюватися постійно, що сприя' Житомирській (107,3%), Івано'Франківській (107,8%),
тиме виробленню ефективних своєчасних рекомендацій Львівській (106,9), Рівненській (105,8%), Сумській
щодо її активізації.
(100,4), Тернопільській (109,4%), Хмельницькій
(11,6%), Чернівецькій (109,0%) та Чернігівській
МЕТА РОБОТИ
(106,3%) областях. Полтавська область ( 79,3%) має
Метою роботи є проведення аналізу стану іннова' найменший показник виробництва продукції рослинниц'
ційної діяльності та виявлення тенденцій перебігу інно' тва. У 2016 році загальний обсяг продукції рослинницт'
ваційних процесів на підприємствах аграрно'промисло' ва становив 185052,1 млн грн, у 2017 році цифра змен'
вого комплексу України, а також розроблення рекомен' шилась до 178416,7 млн грн, що становить лише 96,4%
дацій щодо їх активізації.
до минулого року. Щодо обсягів продукції тваринницт'
ва, то у 2017 році цей показник має таку ж тенденцію —
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
99,6%, тобто обсяги лише зменшуються. У відсотково'
Інноваційний процес в АПК є комплексним, керова' му співвідношенні 2016 і 2017 років обсяги виробницт'
ним процесом, спрямованим на створення, впроваджен' ва продукції тваринництва виросли у таких областях:
ня і використання принципово нової або модифікова' Вінницька (100,1%), Дніпропетровська (101,3%), До'
ної аграрної технології, що задовольняє конкретні по' нецька (101,1%), Житомирська (100,3%), Закарпатсь'
треби аграрних утворень і забезпечує останнім еконо' ка (100,2%), Київська (107,7%), Львівська (103,9%),
мічний, технічний або соціальний ефект. Інноваційну Рівненська (101,0%) та Хмельницька (104,3%). Наймен'
діяльність господарств можна аналізувати, дослідивши ший обсяг при порівнянні відслідковується у Луганській
динаміку обсягів продукції сільського господарства за області (91,1%).
останні роки (рис. 1).
Інноваційний процес може бути розглянутий з різних
Як видно із даних рисунка, за період із 2010 по позицій та з різним ступенем деталізації. По'перше, його
2017 рік кількість продукції рослинництва і тваринницт' можна розглядати як паралельно'послідовне здійснен'
ва суттєво не змінилася. З однієї сторони, це свідчить ня науково'дослідної, науково'технічної, впроваджуваль'
про певну стабільність у галузі, але з іншої — прослідко' ної й виробничої діяльності в аграрному секторі. По'дру'
вується відсутність розвитку впровадження інновацій' ге, інноваційний процес можна розглядати як етапи жит'
них технологій. Так, згідно з індексами сільськогоспо' тєвого циклу аграрної технології: від виникнення ідеї до
дарської продукції (у порівнянні з попереднім роком) її розробки і практичного запровадження [4].
найбільший приріст продукції був у 2011 році — на
Інноваційний розвиток аграрної сфери України слід
120,2% та в 2013 році — на 113,6%. Щодо останніх чо' розглядати як домінантний напрям нарощування кон'
тирьох років, то індекси коливаються близько 100%, курентних переваг, оскільки аграрна галузь у світі по'
що свідчить про зменшення прибутковості підприємств ступово перетворюється у наукомістку галузь виробниц'
аграрно'промислового комплексу України.
тва, що робить у перспективі конкуренцію із ними вітчиз'
Найбільш рентабельними у загальному виробництві няного виробництва практично неможливо без обран'
продукції сільського господарства у 2017 році були ня інноваційної моделі розвитку. На жаль, в останні роки
Вінницька область (частка регіону 8,3%), Дніпропет' не прослідковуються позитивні зрушення в інноваційній
ровська (6,1%), Київська (5,9%), Полтавська (5,8%), діяльності агарних підприємств.
Харківська (5,7%), Хмельницька (5,6%) та Черкаська
Серед причин, що обумовлюють таку ситуацію, мож'
(5,3%) області. Найменша частка — у Закарпатської на назвати: недосконалість нормативно'правової бази,
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Рис. 2. Розподіл внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень
і розробок у галузі сільськогосподарських наук у 2016 році
Джерело: складено за даними [12].

що регулює діяльність в аграрній сфері; орієнтація еко'
номічної політики держави та місцевих органів управ'
ління здебільшого на забезпечення інтересів великих
господарських структур, а не малих та середніх; висо'
кий рівень податків, дефіцит коштів, неефективність
форм бюджетної підтримки й кредитування агропро'
мислових виробників тощо [4; 8].
Існуючі тенденції розвитку аграрного виробництва
в Україні свідчать про нереформованість національно'
го аграрного сектору, відсутність цілеспрямованих за'
ходів державної політики, спрямованих на забезпечен'
ня стабільності власного продовольчого ринку та вико'
ристання потенційних вигод від зростання присутності
України на світових ринках продовольства. Чинниками,
що гальмують розвиток аграрного виробництва в ціло'
му, є: недостатня реалізація природно'кліматичного та
трудового потенціалу в країні; нерозвиненість інфра'
структури заготівлі та збуту сільськогосподарської про'
дукції; низька економічна ефективність використання
сільськогосподарських угідь; збільшення собівартості
як вирощування, так і реалізації сільськогосподарської
продукції; низький рівень матеріально'технічного забез'
печення аграрних підприємств, їх низька капіталоозб'
роєність; зменшення засівів орних земель; високий
рівень процентних ставок за кредитами банків; недо'
статній рівень організаційного та фінансового забезпе'
чення державних закупівель життєво важливих про'
дуктів харчування; відсутність цілісного прозорого рин'
ку сільськогосподарської продукції; парцеляція земель
сільськогосподарського призначення; низький рівень
інвестування сільськогосподарської галузі; не'
відповідність вітчизняної продукції сільського господар'
ства міжнародним стандартам якості та санітарним нор'
мам; високе техногенне та антропогенне навантаження
на грунти, яке посилюється дією природних факторів;
високий рівень освоєння сільськогосподарських угідь;
незавершеність реформування земельних відносин [10].

Для малих агропідприємств проблема посилюється
відсутністю обгрунтованих механізмів розподілу засобів
державної підтримки, у зв'язку із чим переважна части'
на виділених коштів дістається посередникам і великим
господарським і фінансовим структурам; недостатня
орієнтація на розвиток ринкової інтеграції й кооперації
малого й великого сільського підприємництва; практич'
на відсутність ринкової інфраструктури для обслугову'
вання діяльності підприємств і організацій малого під'
приємництва [9].
Визначальною причиною стримування інноваційно'
го розвитку АПК є низький рівень науково'дослідної
діяльності в галузі сільськогосподарських наук, обумов'
лена переважно недостатністю її фінансування. Так, у
2016 році сума внутрішніх витрат на виконання науко'
вих досліджень і розробок у сільськогосподарській га'
лузі становила лише 6,0% від загальної кількості вит'
рат на НДДКР у країні. Варто зауважити, що найбільша
частка таких витрат була використана у Київській,
Харківській та Херсонській областях, найменша — До'
нецька, Волинська, Луганська, Тернопільська та Рів'
ненська області (відсоткова частина менша одиниці)
(рис. 2).
Кризові процеси, які супроводжують функціонуван'
ня національного аграрного сектору, зумовлюють зни'
ження рівня інвестиційної активності сільськогоспо'
дарських товоровиробників, призупинення відтворю'
вального циклу в галузі, втрату можливостей науково'
технічного розвитку, зниження значень основних показ'
ників інноваційної діяльності. Внаслідок зазначених
причин і негативних тенденцій має місце системне тех'
нологічне відставання від розвинутих країн, зниження
конкурентоспроможності аграрного сектору та еконо'
міки країни в цілому [12].
Відставання вітчизняного агропромислового комп'
лексу за показниками інноваційного розвитку від інозем'
них конкурентів зумовлює розрив у показниках ефектив'
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ності — врожайності, продуктивності праці, ефективності
використання земельних ресурсів тощо. При цьому од'
нією із найголовніших проблем залишається брак фінан'
сових ресурсів у підприємств, яка загострюється через
обмежене бюджетне фінансування інноваційних процесів
в аграрній галузі. Існують й інші проблеми, які спричиня'
ють негативні зміни в ефективності функціонування аг'
рарного виробництва основних складових та в подаль'
шому призводять до стримування його інноваційного
розвитку. Серед них найбільш істотними можна вважати
такі: низька ефективність аграрного виробництва; недо'
статній рівень державної підтримки; низький рівень ан'
тимонопольного захисту суб'єктів аграрного виробницт'
ва та агровиробників. Ключовими напрямами розвитку
аграрного виробництва мають стати: активізація,
стабільність і послідовність державної аграрної політи'
ки; формування сучасної парадигми фінансової політи'
ки розвитку сільського господарства країни тощо.

ВИСНОВКИ
Щоб забезпечити інноваційний розвиток аграрно'
го сектору України потрібно, перш за все, налагодити
щільний зв'язок між агропромисловим виробництвом та
науковими дослідженнями. Така дія дозволить забез'
печити високу швидкість реагування державних НДІ та
університетів на потреби (запити) бізнесу, що у свою
чергу стимулюватиме розвитку висококваліфікованих
студентів з метою підтримки інновацій на агропромис'
ловому виробництві та дозволить залучити їх до інно'
ваційно'орієнтованих компаній. Варто надати більшої
автономії державним НДІ та розширювати інфраструк'
туру бізнес'інновацій в аграрному секторі.
Особливу увагу доцільно приділити забезпеченню
дієвості інструментарію здійснення інноваційної діяль'
ності на агропромислових підприємствах. Окремим на'
прямом розвитку агропромислових підприємств є орга'
нізація їх взаємодії з інноваційними, так званими, зон'
тичними структурами, до яких належать технологічні та
наукові парки, бізнес'інкубатори, акселератори і ката'
лізатори, інноваційні центри, центри субконтрактації
тощо [10; 13]. Доцільність та принципова необхідність
такої взаємодії є загальновизнаною, проте реальні ме'
ханізми співпраці наразі є слаборозвиненими — зас'
тосовувати розроблені раніше, що спираються переваж'
но на фінансові інструменти, не виявляється можливим
і взагалі вони довели свою неефективність за існуючої
системи інституцій; нові перебувають на етапі розроб'
лення та втілення. Одним з таких нових найбільш перс'
пективних напрямів вважаємо взаємодію промислових
підприємств з інноваційними структурами через спільні
стартап проекти.
Стартап (від англ. start up — запускати) є формою
розвитку малої інноваційної підприємницької діяль'
ності. Зазвичай цим терміном позначають ініціативні
підприємницькі проекти, зорієнтовані на розроблення
нових товарів або послуг, які перебувають на стадії по'
шуку оптимальних бізнес'моделей і потребують капіта'
лізації. Сам по собі стартап є короткостроковим проек'
том, який після опрацювання та налагодження вироб'
ництва потребує реорганізації, одним із найбільш по'
ширених способів якої в зарубіжній практиці стало прид'
бання, інкубування або акселерація проектів корпора'
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цією з метою розвитку власної інноваційної діяльності
[14—16].
Інкубування або акселерація (доволі важко, часто
неможливо формально розмежувати ці два види інстру'
ментів) передбачають надання стартаперам у корис'
тування виробничих та посівних площ, обладнання та
устаткування, а також різного роду підтримки щодо до'
ступу до технологій, каналів збуту, вирішення юридич'
них та організаційних питань, а іноді й інвестування.
Через співпрацю зі стратапами підприємства можуть
не лише налагодити трансфер технологій та провідних
управлінських практик, а й відносно легко розширити
ринки збуту та розвинути організаційну культуру. Се'
ред додаткових переваг залучення стартапів для агро'
промислових підприємств можна зазначити: можливість
розширення доступу до високих технологій; запровад'
ження більш досконалої, ринково адаптованої, систе'
ми відбору інновацій; скорочення термінів на запровад'
ження організаційних змін; модифікація системи орга'
нізації та управління операційною діяльністю; запровад'
ження креативної культури, навчання та підвищення
кваліфікації працівників тощо [16].
Співпраця підприємств зі стартапами може застосо'
вуватись на будь'якому етапі їх інноваційного розвит'
ку, проте для надання "поштовху" цей напрям вбачаєть'
ся найбільш ефективним. Стратегічні цілі та перспекти'
ви співпраці зумовлюють вибір моделі монетизації стар'
тапу. Підприємствам, напевно, легше придбати у стар'
таперів їх розробку, але це знизить мотивацію щодо
подальшої співпраці. Монетизація через спільний роз'
поділ прибутку від реалізації розробки навпаки моти'
вуватиме розробників на подальше її вдосконалення.
У будь'якому разі налаштована співпраця підпри'
ємств з інноваційними структурами сприятиме подолан'
ню однієї з найсуттєвіших перешкод інноваційного роз'
витку, що знижує ефективність і спроб активізації інно'
ваційної діяльності, і будь'яких спроб їх зовнішнього
фінансового стимулювання, яку В. Полтерович назвав
"інституційною пасткою інноваційного розвитку" [17].
Наразі стартап проекти являють саме ту проміжну
"інституцію", що дозволить подолати перешкоди між
традиційними та інноваційними видами діяльності і в
перспективі сприятиме формуванню власної системи
інноваційного розвитку підприємств.
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COMPOSITION AND FORMS OF THE STATE STRATEGY OF SOCIOWORIENTED ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
Визначено, що складовими стратегії соціального партнерства є: партнерське мислення; взає
мне доповнення; часткова участь; різноманітність форм об'єднання суб'єктів розвитку; поетапне
використання технологій партнерства. Пайова участь у забезпеченні спільної партнерської
діяльності передбачає об'єднання ресурсів з метою отримання синергетичного ефекту, який
неможливо отримати поза партнерством. У цьому процесі беруть участь або можуть брати
участь кілька типів суб'єктів розвитку: органи державного і місцевого управління, недержавні
некомерційні організації, комерційні підприємства, бюджетні організації, громадяни. Ступінь
їх взаємодії може бути різна, починаючи від обміну інформацією та закінчуючи формуванням
спільних партнерств — юридичних осіб, чия спеціально організована діяльність має на меті соці
альноорієнтований економічний розвиток району.
Зазначено, що форми об'єднання зусиль суб'єктів розвитку можуть бути найрізноманітніши
ми і суттєво залежать від конкретних умов і місцевих ініціатив. Стратегічно важливо приймати
це різноманітність і відмовитися від спроб використання єдиних схем і "перевірених" рішень.
При цьому важливо розуміти, що основа розвитку люди, їх участь у вирішенні соціальних про
блем, а мета розвитку — підвищення якості їх життя. Стратегія соціального партнерства перед
бачає впровадження в практику спеціальних технологій, що підвищує рівень взаємодії (в пер
шу чергу влади і громадськості), що сприяють формуванню партнерського мислення і станов
ленню місцевих спільнот.
Запропоновано з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки право
мірною постановку питання про доведення частки заробітної плати у ВВП до рівня європейсь
ких країн: головною диспропорцією, яка стримує економічне зростання і негативно впливає на
якість економіки, є неприпустимо низький рівень заробітної плати найманих працівників. При
чому низькою не взагалі, а низькою щодо нашої нижчою, порівняно з провідними західними
країнами, продуктивності праці.
It is determined that the components of the strategy of social partnership are: affiliate thinking;
mutual complement; partial participation; variety of forms of association of development subjects;
the phased use of technology partnerships. Equity participation in the provision of joint partnership
involves pooling resources in order to obtain a synergistic effect that can not be obtained out of
partnership. Several types of development actors participate in this process or may participate: state
and local government bodies, nongovernmental nonprofit organizations, commercial enterprises,
budgetary organizations, citizens. The degree of their interaction may vary, ranging from information
exchange to the formation of joint partnerships — legal entities whose specially organized activities
are aimed at socially oriented economic development of the rayon.
It is noted that the forms of association of the efforts of the development actors can be diversified
and substantially depend on specific conditions and local initiatives. It is strategically important to
accept this diversity and to abandon attempts to use single circuits and "proven" solutions. It is
important to understand that the basis of development of people, their participation in solving social
problems, and the goal of development — improving their quality of life. The strategy of social
partnership involves the introduction of special technologies into practice, which increases the level
of interaction (first of all, the authorities and the public), which promote the formation of affiliate
thinking and the formation of local communities.

56

Інвестиції: практика та досвід № 8/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
In order to increase the competitiveness of the domestic economy, it is suggested that raising the
share of wages in GDP to the level of European countries is legitimate: the main imbalance that holds
back economic growth and negatively affects the quality of the economy is the unacceptably low
wage level of wage earners. Moreover, it is not low at all, and low relative to our lower productivity,
compared to the leading western countries.
Ключові слова: державна стратегія, соціальне партнерство, технології партнерства, формування
партнерського мислення, соціальноорієнтований економічний розвиток, соціальні проблеми, конкурентос
проможність національної економіки
Key words: state strategy, social partnership, technology of partnership, formation of affiliate thinking, socially
oriented economic development, social problems, competitiveness of national economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Складовими стратегії соціального партнерства є: парт'
нерське мислення; взаємне доповнення; часткова участь;
різноманітність форм об'єднання суб'єктів розвитку; поетап'
не використання технологій партнерства. Партнерська мис'
лення — це шанобливе ставлення до чужої думки, прагнен'
ня зрозуміти іншого, бажання і вміння вибудовувати со'
ціальні відносини. Бути партнером — означає: розділяти
ідеї, брати участь у спільній діяльності, самостійно обираю'
чи тип цієї діяльності, мати зобов'язання і здійснювати ко'
мунікацію. Розвиток партнерського мислення веде до
зміцнення громадянської самосвідомості і зміни поведінки
людей в бік більшої відповідальності за те, що відбувається.
Взаємне доповнення або "принцип взаємної доповню'
ваності" в партнерських відносинах означає, що в рамках
спільної діяльності для досягнення найкращого результату
кожен повинен робити те, що він робить краще за інших.
Впровадження такого підходу на практиці вимагає значних
зусиль. І, як правило, пов'язано з необхідністю відмови від
звичних схем роботи, сформованих стереотипів, пов'язане
з подоланням, а точніше "узгодженням" особистих амбіцій
лідерів [1]. Взявши на озброєння цей принцип, можна нала'
годити взаємодію з громадськими організаціями та відкри'
ти їх нові можливості. Ця форма дозволяє багатьом
організаціям правильно зорієнтуватися в своїй діяльності.
Пайова участь в забезпеченні спільної партнерської
діяльності передбачає об'єднання ресурсів з метою отри'
мання синергетичного ефекту, який неможливо отрима'
ти поза партнерства. У цьому процесі беруть участь або
можуть брати участь кілька типів суб'єктів розвитку: орга'
ни державного і місцевого управління, недержавні неко'
мерційні організації, комерційні підприємства, бюджетні
організації, громадяни. Ступінь їх взаємодії може бути
різна, починаючи від обміну інформацією та закінчуючи
формуванням спільних партнерств — юридичних осіб,
чия спеціально організована діяльність має на меті соц'
іально'орієнтований економічний розвиток району.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Проблеми соціальної політики та ефективності стра'
тегії соціально'орієнтованого економічного розвитку
національної економіки висвітлено в працях провідних
вітчизняних фахівців: Андрійчука В.Г., Саблука П.Т.,Ма'
ліка М.Й., Лупенка Ю.О., Гришовой І.Ю., Шабатури Т.С.,

Крюковой І.О., Митяй О.В., Чирви О.Г., Наумова О.Б.,
Топіхи І.Н., Лагодієнка В.В., Борисовой В.А., Чупіса А.В.,
Русана В.М., Яневич Н.Я., Стоянова'Коваль С.С., Бон'
даренко А.В., Шибаева Н.А., Катан Л. І.
Проте визначення складових та форм державної стра'
тегії соціально'орієнтованого економічного розвитку націо'
нальної економіки потребує подальшого удосконалення з
метою практичного використання в процесі аналізу ефек'
тивності соціальної політики України, також не розробле'
ним залишається механізм впливу соціальних інвестицій на
економічні та соціальні процеси в національній економіці.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та визначення складо'
вих та форм державної стратегії соціально'орієнтова'
ного економічного розвитку національної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Форми об'єднання зусиль суб'єктів розвитку можуть
бути найрізноманітнішими і суттєво залежать від конк'
ретних умов і місцевих ініціатив. Стратегічно важливо
приймати це різноманітність і відмовитися від спроб ви'
користання єдиних схем і "перевірених" рішень. При цьо'
му важливо розуміти, що основа розвитку люди, їх участь
у вирішенні соціальних проблем, а мета розвитку — підви'
щення якості їх життя. Стратегія соціального партнерства
передбачає впровадження в практику спеціальних техно'
логій, що підвищує рівень взаємодії (в першу чергу вла'
ди і громадськості), що сприяють формуванню парт'
нерського мислення і становленню місцевих спільнот.
Соціальна відповідальність бізнесу — це добровільний
внесок бізнесу в розвиток суспільства в соціальній, еко'
номічній та екологічній сферах, пов'язаний безпосеред'
ньо з основною діяльністю компанії і виходить за рамки
визначеного законом мінімуму [2, с. 95]. У списку пріори'
тетних областей соціальних інвестицій перші позиції зай'
мають вкладення в персонал, створення безпечних умов
праці та охорона здоров'я (всього представлено шість клю'
чових напрямків: охорона здоров'я і безпека праці, роз'
виток персоналу, сумлінна ділова практика, природоохо'
ронна діяльність та ресурсозбереження, соціально відпо'
відальна реструктуризація, розвиток місцевої громади).
Економічні пріоритети обумовлені соціальними пріо'
ритетами, які включають:
— освіту як сферу багатофункціонального розвит'
ку потенціалу особистості і майбутніх поколінь;
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— охорону здоров'я як сферу, стимулюючу по'
ліпшення якості життя; економічну активність населен'
ня як механізм зниження безробіття, зростання рівня
життя, самореалізації особистості;
— локальні території як джерело історико'культур'
ної самобутності; адаптацію і соціалізацію молоді;
— розвиток споживчої, виробничої функції домогос'
подарства як основи соціальної структури суспільства;
— громадянську активність населення як основу
демократичного розвитку;
— організацію спілок споживачів, товаровироб'
ників та тощо, як засобу контролю над владою [3].
У сучасних умовах потрібно, перш за все, утворен'
ня нових форм міжнародних приватно'державних парт'
нерств, що дозволяють отримати виграш як на націо'
нальному, так і на міжнародному рівні, за рахунок:
— економії матерії, енергії і часу за рахунок ство'
рення більш гнучких і ефективних ланцюжків вартості:
інформаційних, логістичних, виробничих, збутових;
— безперешкодного перетікання інформації між
різними рівнями (національним і глобальним) і фактич'
ними і потенційними учасниками взаємодії з метою більш
повного задоволення потреб суспільства, розвитку його
різноманіття, дотримання інтересів сталого розвитку;
— творчого розвитку особистості, підвищення рівня
освіти і культури, а, отже, зростання такої небезпеки зна'
ходження компромісу в разі розбіжності інтересів між
різними сторонами макроекономічних процесів [4, с. 86].
Забезпечення економічної незалежності розвинених
країн сприяє характер економічного обороту, який визна'
чається відношенням високого обсягу товарів і послуг, ви'
роблених усередині економічного простору країни, до сукуп'
ності низького обсягу імпорту товарів та послуг з інших країн
і низького обсягу експорту товарів і послуг в інші країни. Еко'
номічний оборот відображає здатність національної еконо'
міки за рахунок внутрішнього виробництва забезпечувати всіх
працівників країни товарами і послугами для відтворення їх
робочої сили, а також вплив світової економіки на розвиток
національної економіки. Вітчизняне виробництво на сучас'
ному етапі його розвитку не в змозі забезпечувати громадян
країни товарами і послугами. Для відтворення робочої сили
необхідний імпорт продуктів споживання.
Розвиненість економіки опосередкована швидким
впровадженням ефективних інновацій, їх комерціалізацією.
Інноваційна активність, яка визначає використання досяг'
нень науково'технічного прогресу в економіці, залежить від
невід'ємною характеристики інноваційної економіки — ви'
соку частку заробітної плати в національному доході.
В Україні ця частка становить 30%, що в 2 рази ниж'
че, ніж у США, Японії, Німеччини, Великобританії та інших
розвинених країнах. Маючи на увазі, що ВВП на душу на'
селення в Україні в 6—7 рази менше, ніж в тих ж країнах,
приходимо до висновку, що в абсолютному обчисленні
середня заробітна плата українського працівника приблиз'
но в 10—12 разів нижче, ніж в розвинених країнах [5, с.
187]. Високий рівень заробітної плати в національному
доході в розвинутих країнах відображає те, що в них
створюється більший обсяг товарів всередині країни в роз'
рахунку на душу населення. Величина доходу у вигляді за'
робітної плати формується в результаті того, що праців'
ники будь'яких галузей і сфер діяльності на свою заробі'
тну плату купують товари і послуги в галузях, виробляю'
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чих предмети споживання. Отже, розмір загального фон'
ду заробітної плати визначається загальною вартістю пред'
метів споживання. Загальний низький рівень ВВП у роз'
рахунку на душу населення і низька частка заробітної плати
в національному доході — наслідок низького загального
рівня індивідуальних доходів, сформованого в Україні.
Висока частка заробітної плати в національному доході
робить інновації двигуном економіки. У розвинених країнах
цей показник досягає 70%, витрати робочої сили на вітчиз'
няних підприємствах не є значною частиною його витрат.
Підприємцю в розвиненій країні вигідно замінювати доро'
гий фактор, яким є робоча сила, дешевшим — чимось особ'
ливим. Українському підприємцеві економічно недоцільно
впроваджувати інновації: замінювати дешевий фактор вироб'
ництва, робочу силу, оскільки це не веде до здешевлення оди'
ниці виробленої продукції. Вплив інновацій на економічний
розвиток характерно для тих країн, де стабільно забезпечу'
ються високі темпи зростання продуктивності праці, розви'
вається ринкова конкуренція. В Україні через низьку продук'
тивність праці та пов'язаного з нею низький рівень заробіт'
ної плати в національному доході активність з боку
підприємців в питанні інноваційного розвитку проявляється
слабо. Звідси нелогічним видається пропозиція ряду авторів
стратегій про одночасне підвищення заробітної плати,
збільшення продуктивності праці і стимулювання інновацій'
ної активності підприємств [6, с. 118]. З метою підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної економіки Д. Львів вва'
жав правомірною постановку питання про доведення частки
заробітної плати у ВВП до рівня європейських країн: "голов'
ною диспропорцією, яка стримує економічне зростання і не'
гативно впливає на якість економіки, є неприпустимо низь'
кий рівень заробітної плати найманих працівників. Причому
низькою не взагалі, а низькою щодо нашої нижчою, порівня'
но з провідними західними країнами, продуктивності праці".
О.І. Кулинич, навпаки, досить суперечливо пов'язує май'
бутнє зростання української економіки з використанням
дешевої робочої сили, і серед короткострокових заходів
його досягнення називає створення сприятливих умов для
залучення іноземних інвесторів, введення жорстких заходів
щодо обмеження вивозу капіталу з України, збільшення
митних зборів і введення обмежень на ввезення імпортних
аналогів українських товарів [7]. Подібне посилення заходів,
спрямованих на досягнення національної самодостатності,
може зіткнутися на практиці з неможливістю мобілізації
власних ресурсів замість залучення імпортних технологій і
товарів споживання.
У цілому, рівень освоєння інновацій визначається час'
ткою інноваційно активних підприємств. У 1970'ті рр. в
СРСР питома вага промислових підприємств, які ведуть
розробку і впровадження нововведень, становив приблиз'
но 66% від загального числа підприємств. У 2016 р. в Ук'
раїні вона знизився до 9,4% в видобувних і обробних ви'
робництвах, до 12,5% в галузях зв'язку та діяльності, по'
в'язаної з інформаційними технологіями (в розвинених
країнах цей показник перевищує 70%). В Україні спосте'
рігається низька інноваційна активність підприємств. Дані
останніх років свідчать про певну стагнацію в цій сфері.
Техніко'технологічні показники економічного розвит'
ку обумовлені часткою заробітної плати в національному
доході, що впливає на конкурентоспроможність виробниц'
тва, продуктивність праці. До таких показників можна
віднести середній вік обладнання, коефіцієнт оновлення

Інвестиції: практика та досвід № 8/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
основних фондів і ступінь їх зносу. Це зумовлює нароста'
юче технологічне відставання української економіки від
розвинених країн. Якщо в розвинених країнах за останні
10—15 років завершилося впровадження четвертого тех'
нологічного укладу і почалося впровадження нових тех'
нологічних укладів, то в Україні виробнича база промис'
ловості характеризується витісненням продукції п'ятого
технологічного укладу (електроніка, комп'ютери, телеко'
мунікації, роботобудування, ІТ послуги) виробами четвер'
того і третього укладів (автомобілебудування, електротех'
нічне машинобудування, виробництво сталі і прокату).

ВИСНОВКИ
Низький рівень інноваційного потенціалу економіки
України пояснюється незначною часткою інноваційної
продукції в загальному обсязі виробленої продукції; низь'
ким техніко'технологічним рівнем виробництва, високим
ступенем фізичного і морального зносу устаткування, що
експлуатується, низьким значенням коефіцієнта оновлен'
ня основних фондів підприємств. До цих причин слід до'
дати високу вартість впровадження і комерційного освоє'
ння інновацій в порівнянні з використанням більш деше'
вих факторів виробництва, одним з яких є робоча сила;
високу конкурентоспроможність зарубіжних наукомістких
товарів. Більш того, вітчизняні підприємства науки харак'
теризуються низькою матеріально'технічною оснащені'
стю, нестачею кваліфікованих кадрів і старінням кадрів.
Спостерігаються зниження стимулювання наукової праці
і відтік вчених і фахівців за кордон або перехід до струк'
тур, які пов'язані з науковою діяльністю. Частка вищих
навчальних закладів в структурі української науки, що ви'
конують дослідження і розробки, низька в порівнянні з
розвиненими країнами (близько 5% витрат на науку в по'
рівнянні з 21% в країнах ЄС і 14—15% в Японії і США190).
Відрізняє вітчизняну економіку залежність від експор'
ту сировини та імпорту товарів споживання вимагає струк'
турної перебудови економіки при переході на інноваційні
рейки економічного розвитку, пов'язаною з досягненням
економічної незалежності і самодостатності, переорієнта'
цією експортно'орієнтованих галузей на потреби внутріш'
нього ринку. Державне регулювання такого переходу може
погіршити структурні перекоси, оскільки розвиток інновац'
ійної економіки ініціюється саморегульовані ринковими
механізмами. Невипадковим виглядає намір керівництва
країни внести зміни в "Концепцію 2020". Однак це не супе'
речить реалізації інноваційних державних програм, які не
грунтуються на розвитку ринкової економіки. Прикладом
тому може служити досвід СРСР, коли успішно реалізову'
валися проривні проекти в ключових галузях промисловості.
Література:
1. Інтернет'сервер офіційного сайту національного
форуму профспілок України. Соціальні підсумки 2011
року: прірва між багатими і бідними та ліквідація соц'
іальних зобов'язань [Електронний ресурс]. — Режим до'
ступу: http://maidan.org.ua/2011/12/sotsialni'pid'
sumky'2011'roku'prirva'mizh'bahatymy'i'bidnymy'ta'
likvidatsiya'sotsialnyh'zobovyazan
2. Соловьев В.П. Новые возможности и новые про'
блемы инновационного развития экономики: опыт са'
моинтервью / В.П. Соловьев // Инновации. — 2011.
— № 9 (155). — С. 90—97.

3. Родрик Д. Промышленность — основа жизнеспо'
собной демократии Електронний ресурс] / Дэни Род'
рик // Ведомости. — 2011. — 18 авг. — Режим досту'
пу: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1343272/
proizvodstvennyj_imperativ
4. Бондар'Підгурська О. В. Реінжиніринг як універ'
сальний інструмент інноваційного розвитку економіки
/ О. В. Бондар'Підгурська // Проблеми економіки. —
2014. — №4. — C. 84—90.
5. Сороко Э.М. Золотые сечения, процессы са'
моорганизации и эволюции систем. Введение в общую
теорию гармонии систем / Э.М. Сороко. — 2'е изд. —
М.: Эдиториал УРСС, 2006. — 264 с.
6. Кулаков Г.Т. Феномен золотого сечения как фактор
структурной устойчивости и гармонии динамических сис'
тем / Г.Т. Кулаков, В.В. Кравченко, О.В. Бондар'Подгурс'
кая // Математичне моделювання процесів в економіці і
управлінні проектами і програмами: матеріали Міжнар.
наук.'практ. конф. (Коблево, 14—20 верес. 2015 р.). —
Харків: ХНУРЕ, 2015. — C. 116—119.
7. World Intellectual Property Report 2011. The
Changing Face o innovation [Electronic resource]. — Елек'
трон. текст. дані. — Mode of acces: http://www.wipo.'
int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/wipo_'
pub_944_2011.pdf (2011)
References:
1. Press service of the National Forum of Trade Unions of
Ukraine (2011), "The social results of 2011: the gap between
rich and poor and the elimination of social obligations", available
at: http://maidan.org.ua/2011/12/sotsialni'pidsumky'
2011'roku'prirva'mizh'bahatymy'i'bidnymy'ta'likvidatsiya'
sotsialnyh'zobovyazan (Accessed 20 March 2016).
2. Solovyov, V. P. (2011), "New opportunities and new
challenges of innovation development of economy: experience
self'interview", Innovations, vol. 9 (155), pp. 90—97.
3. Rodryk, D. (2011), "Industry — the basis of a viable
democracy", available at: http://www.vedomosti.ru/
opinion/news/1343272/proizvodstvennyj_imperativ
(Accessed 20 March 2016).
4. Bondar'Pidhurska, O.V (2014), "Reengineering as a
universal tool for innovation development of economy",
Problems of Economics, vol. 4, pp. 84—90.
5. Soroko, E. M. (2006), Zolotye sechenija, processy samo'
organizacii i jevoljucii sistem. Vvedenie v obshhuju teoriju gar'
monii sistem [Golden section, the processes of self'organi'
zation and evolution of systems. Introduction to the general
theory of harmony systems], Jeditorial URSS, Moscow, Russia.
6. Kulakov, G.T. Kravchenko, V.V. and Bondar'Pod'
hurskaya, O.V. (2015), "The phenomenon of the golden
ratio as a factor in structural stability and harmony of
dynamic systems", Matematichne modeljuvannja procesіv
v ekonomіcі і upravlіnnі proektami і programami Materіali
mіzhnar. nauk.'prakt. konf. [Mathematical modeling of
processes in the economy and the management of projects
and programs materials Intern. nauk. and practical],
Koblevo, Ukraine, 14—20 Sept, pp. 116—119.
7. WIPO (2011), "World Intellectual Property Report
2011. The Changing Face o innovation", available at: http:/
/www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/
wipo_pub_944_2011.pdf (Accessed 20 March 2016).
Стаття надійшла до редакції 17.03.2018 р.

59

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 502.3 630*187

Ю. Ю. Несторяк,
аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНА ЦІННІСТЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ:
ІНСТИТУЦІЙНОWІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ
Yu. Nestoriak,
postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INTEGRAL VALUE OF FORESTS BIODIVERSITY: INSTITUTIONAL AND INVESTMENT ASPECTS
FOR PRESERVATION AND REGENERATION
У статті встановлено, що інтегральна цінність біорізноманіття лісів є симбіозом соціальноекономіч
ної та екологічної цінності. Соціальноекономічна цінність визначається через вартісне вираження
цінності деревних та недеревних ресурсів, а також екосистемних послуг, які продукуються лісовими
біогеоценозами. Екологічна цінність представлена виробничотехнічними, просторовими та сировин
ними факторами і умовами, які створюються лісовим біорізноманіттям і упереджують природоруйнівні
та екологодеструктивні процеси у лісових ландшафтах. Обгрунтовано, що основними інституціональ
ними передумовами нарощення інвестицій у збереження та відтворення біорізноманіття лісів виступа
ють: інституціоналізація нових форм та методів фінансування збереження та відтворення біорізноман
іття; удосконалення інституціонального забезпечення відносин власності, постійного та тимчасового
користування лісами та лісовкритими площами в частині нарощення потенціалу лісової рослинності та
фауністичних ресурсів; створення інституціонального підгрунтя для надання бюджетних, кредитних,
податкових та митних преференцій постійним лісокористувачам та іншим суб'єктам лісогосподарсь
кого підприємництва стосовно реалізації проектів нарощення потенціалу біорізноманіття лісів. Вста
новлено, що розширення територіального базису збереження та відтворення біорізноманіття лісів на
пряму пов'язане із вчасним проведенням рекультивації земель лісогосподарського призначення, по
рушених у процесі видобутку бурштину.
The article establishes that the integral value of forests biodiversity is a symbiosis of socioeconomic and
ecological value. The socioeconomic value is determined by the value terms of value of wood and nonwood
resources as well as ecosystemic services rendered by forest biogeocoenoses. The ecological value is
represented by the industrialtechnical, spatial and raw material factors and conditions that are created by
forest biodiversity and prevent naturedeteriorative and ecologically destructive processes in forest
landscapes. It has been substantiated that the main institutional prerequisites for increasing investments in
conservation and regeneration of forest biodiversity are as follows: institutionalization of new forms and
methods of financing the conservation and regeneration of biodiversity; improvement of institutional provision
of property relations, permanent and temporary use of forests and forested areas in terms of increasing the
potential of forest vegetation and faunal resources; establishment of an institutional basis for granting budget,
credit, tax and customs preferences to permanent forest users and other forestry entities in relation to
implementation of projects for increasing the biodiversity potential of forests. It has been established that
the expansion of the territorial basis for preservation and regeneration of forests biodiversity is directly related
to the timely recultivation of forestry lands disturbed during the process of amber extraction.

Ключові слова: інтегральна цінність, біорізноманіття лісів, рентна плата, фінансові фонди, бюджети
місцевого самоврядування, рекультивація.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Другорядність вирішення питань, пов'язаних з роз'
робкою теоретико'методологічних підходів до еколо'
го'економічного оцінювання лісового біорізноманіття
виступає однією з основних передумов форсування про'
цесів першочергового освоєння найбільш ліквідної
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складової лісового фонду, що вносить диспропорції в
породно'вікову структуру основних лісоутворюючих
порід, та не сприяє належній комерціалізації несировин'
ної складової лісоресурсного потенціалу, а також ви'
конуваних ним екосистемних послуг. Тому за теперішніх
умов потребують інноваційного вирішення проблеми
збереження та відтворення сукупної цінності біорізно'
маніття лісів з огляду на необхідність розширення
територіального базису нарощення флористичних та
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фауністичних ресурсів лісів, а також формування сучас'
ного інституціонального підгрунтя диверсифікації дже'
рел інвестиційного забезпечення процесів лісовіднов'
лення та комплексного використання наявного лісоре'
сурсного потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Тривалий період у працях вітчизняних вчених, при'
свячених відтворенню та збереженню біорізноманіття
лісів, домінували підходи, які базувалися на галузевих
принципах управління лісовим господарством, що не
дозволяло сформувати відповідне інституціональне
підгрунтя для інвестиційного забезпечення примножен'
ня переважної більшості складових сукупного лісоре'
сурсного потенціалу [1; 5; 6]. Також це не дозволяло
повною мірою врахувати потенціал екосистемних по'
слуг, які можуть продукуватися лісовими біоценозами
та забезпечувати прийнятний рівень рентабельності ве'
дення лісового господарства в цілому [3; 4]. В останні
роки вітчизняні вчені пропозиції стосовно відтворення
та збереження біорізноманіття лісів формують, вихо'
дячи з основних міжнародних природоохоронних кон'
венцій, зокрема Гельсінського та Монреальського про'
цесу [7]. Але в переважній більшості праць не врахову'
ються наявні інституціональні передумови та інвес'
тиційні можливості стосовно збереження та відтворен'
ня біорізноманіття лісів, виходячи з численних ринко'
вих трансформацій, які мають місце в природно'ре'
сурсній сфері в цілому (поглиблення земельної рефор'
ми, перегляд принципів управління природними ресур'
сами на рівні об'єднаних територіальних громад, імпле'
ментація природоохоронних директив ЄС).

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є ідентифікація основних складових
інтегральної цінності біорізноманіття лісів та обгрунту'
вання напрямів формування інституціональних переду'
мов нарощення обсягів інвестування відтворення та збе'
реження лісового біорізноманіття з врахуванням
наслідків ринкових трансформацій у природно'ре'
сурсній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з результатів узагальнення теоретико'
методологічних підходів до виявлення сутності та
функцій біорізноманіття лісів і пріоритетів суттєвого
примноження його потенціалу, можна припустити, що
складовими інтегральної цінності біорізноманіття лісів
виступають соціально'економічна та екологічна цінність
(рис. 1). Саме в цьому і полягає запропонований авторсь'
кий концепт стосовно оцінки відтворення та збережен'
ня біорізноманіття лісів, побудований на еколого'еко'
номічних засадах.
Соціально'економічна та екологічна цінність біорі'
зноманіття лісів зумовлена, в першу чергу, його здатні'
стю генерувати екосистемні послуги, необхідні для за'
безпечення сприятливих умов життєдіяльності населен'
ня, створення природно'ресурсної бази для розвитку
лісового сектора, нарощення асиміляційного потенціа'
лу територій.

Екосистемні послуги, які створюються біорізнома'
ніттям лісів, являють собою вигоди у формі створення
матеріально'речової субстанції лісогосподарського ви'
робництва, формування енергетичних потоків у вироб'
ництві енергії з відновлювальних джерел, створення
прийнятного балансу між поглинанням вуглекислого
газу і емісією кисню, що виступає необхідною переду'
мовою відтворення умов для життєдіяльності населен'
ня (підтримання людського життя), нарощення несиро'
винних якостей лісових екосистем, що забезпечують
розвиток рекреаційної діяльності, зокрема "зеленого"
і сільського туризму.
Соціально'економічна цінність біорізноманіття лісів
визначається через грошовий вираз виконуваних лісо'
вими екосистемами функцій, які забезпечують створен'
ня певного роду благ як з матеріально'речовою субстан'
цією, так і з несировинними якостями.
Екологічна цінність біорізноманіття лісів визна'
чається через створення лісовими екосистемами послуг
стосовно упередження комплексу природо'руйнівних,
еколого'деструктивних процесів, нарощення несиро'
винних якостей лісу, накопичення деревної маси, роз'
ширення і відтворення флористичних та фауністичних
ресурсів.
Авторський концепт оцінки соціально'економічної
та екологічної цінності лісового біорізноманіття перед'
бачає використання: методів ринкової оцінки (оцінка
вартості деревної та недеревної сировини, яка залу'
чається в систему товарно'грошових відносин); методу
продуктивності (визначення впливу екосистемних по'
слуг на потенціал несировинних якостей лісу, нарощен'
ня природно'ресурсних передумов для розвитку рек'
реації, "зеленого" та сільського туризму, відтворення
флористичних та фауністичних ресурсів, посилення ста'
білізаційно'захисної функції лісів); методу суб'єктивної
оцінки (соціально'економічна цінність окремих видів
екосистемних послуг визначається на основі експерт'
них оцінок).
Складовою соціально'економічної цінності біоріз'
номаніття лісів, виходячи з того, що біорізноманіття
лісів визначається усією сукупністю факторів лісових
екосистем, було визначено землі лісогосподарського
призначення, які виступають просторовим базисом збе'
реження, відтворення та нарощення біорізноманіття.
Вартісне вираження цінності земель лісогосподарсько'
го призначення має визначатися виходячи з результатів
комплексної оцінки земельної складової природного
багатства та частки даної категорії земель в загальній
площі. В теперішніх умовах недокапіталізованість лісо'
господарських активів якраз і пов'язана з тим, що нор'
мативна грошова оцінка земель лісогосподарського
призначення не була проведена, що не дає можливості
запровадити прямі податкові регулятори стосовно їх
використання, що значною мірою дестимулює процеси
розширеного відтворення лісової рослинності та фау'
ністичних ресурсів.
Вагомою складовою соціально'економічної цінності
біорізноманіття лісів виступає цінність рекреаційних
екосистемних послуг, які генеруються деревостанами
та несировинними якостями лісу, що знаходить своє
вираження у створенні нових доданих вартостей в сек'
торі інституціональних суб'єктів рекреаційного
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Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Складові інтегральної цінності біорізноманіття лісів
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підприємництва, "зеленого" та сільського туризму. Цю
складову соціально'економічної цінності було визначе'
но на основі величини прибуткових надходжень, яку от'
римали суб'єкти туристично'оздоровчого та санаторно'
курортного господарства.
На відміну від соціально'економічної цінності біо'
різноманіття лісів, екологічна цінність має визначатися
через отримані вигоди у вигляді упередження збитків
навколишньому природному середовищу, нарощення
деревної маси, збільшення асиміляційної ємності лісів,
розширення ареалу поширення лісової рослинності та
фауністичних ресурсів, збільшення обсягів заготівлі
другорядних лісових матеріалів та побічного лісокори'
стування. Виходячи з представлених міркувань та вра'
ховуючи результати обліку лісів, необхідно визначати
обсяг деревних ресурсів як в контексті прямого їх ви'
користання та на основі врахування відкладеної цін'
ності, тобто їх залучення у господарський оборот в май'
бутньому. Як складову екологічної цінності біорізнома'
ніття лісів необхідно розглядати площу захисних лісос'
муг у частині упередження природо'руйнівних та еко'
лого'деструктивних процесів у землекористуванні, які
дозволять уникнути масового поширення проявів втра'
ти сільськогосподарської продукції внаслідок неспри'
ятливих природнокліматичних процесів, а також на по'
рядок зменшити масштаби ерозії та дефляції грунтів.
Складовою екологічної цінності біорізноманіття
лісів визначено площу лісовкритих земель як просто'
рового базису відтворення та збереження лісової рос'
линності та фауністичних ресурсів. За період 2010—
2016 рр. значних коливань у динаміці площі цієї кате'
горії земель не спостерігається через відсутність дієво'
го інструментарію зміни цільового призначення сіль'
ськогосподарських угідь, які піддалися природній ре'
натуралізації і стали де'факто лісами та лісовкритими
площами.
Виходячи з базових положень ряду міжнародних
природоохоронних конвенцій в частині збереження і
відтворення біорізноманіття лісів, складовою екологіч'
ної цінності лісового біорізноманіття пропонується роз'
глядати цінність мертвої деревини як важливої переду'
мови забезпечення стійкості лісових екосистем та як
ареалу розмноження окремих видів фауністичних ре'
сурсів та заготівлю другорядних лісових матеріалів та
побічного лісокористування як необхідної умови реге'
нерації видового складу біорізноманіття.
Відтворення та збереження біорізноманіття лісів і
відповідно його інтегральна цінність залежить від впли'
ву значного пучка факторів та причинно'наслідкових
зв'язків. Тому вагомого значення для формування дієво'
го регуляторного інструментарію стимулювання наро'
щення та збереження біорізноманіття лісів набуває ви'
значення інтегральної цінності лісового біорізноманіт'
тя. З огляду на це, для вивчення динаміки причинно'на'
слідкових відносин між факторами, що впливають на
біорізноманіття лісів, найбільш ефективним інструмен'
том еколого'економічного оцінювання є когнітивні мо'
делі. Когнітивна модель формує зважений результую'
чий показник, що має певний рівень формалізації інтен'
сивностей впливу послідовності факторів. У випадку
дослідження біорізноманіття лісів зваженим резуль'
туючим показником буде інтегральна цінність біорізно'

маніття лісів, на яку впливають результуючі показники
другого порядку: екологічна цінність та соціально'еко'
номічна цінність.
Застосування когнітивного підходу є виправданим
до дослідження складних систем, що характеризують'
ся безперервною "взаємодією" вибраних показників та
мають "ризик впливу людського фактора". Методоло'
гія когнітивного моделювання є продуктом узагальнен'
ня і використання досягнень теорії систем і системного
аналізу, дослідження операцій, статистики, математич'
ного програмування, теорії управління, теорії прийнят'
тя рішень, інтелектуальних систем тощо.
Когнітивне моделювання в своїй основі відображає
причинно'наслідкові зв'язки в системі біорізноманіття
лісів, котрі при використанні даного підходу можна де'
термінувати за допомогою використання безкінечної
множини факторів та лінійних і нелінійних функцій, що
дають можливість описати характер і тісноту взаємо'
зв'язків. Як викладено вище, когнітивне моделювання
дає можливість використовувати нелінійні функції, котрі
більш якісно детермінують фактор невизначеності у
розвитку системи біорізноманіття лісів.
Поряд із вдосконаленням методичного інструмен'
тарію визначення інтегральної цінності біорізноманіття
лісів вагомого значення набуває формування інститу'
ціональних передумов, які сприятимуть залученню інве'
стицій у його відтворення та збереження [2].
Основними інституціональними передумовами наро'
щення інвестицій у відтворення та збереження біоріз'
номаніття лісів виступають:
1) інституціоналізація нових форм та методів фінан'
сування збереження та відтворення біорізноманіття;
2) інституціональне забезпечення відносин влас'
ності, постійного та тимчасового користування лісами і
лісовкритими площами в частині нарощення потенціалу
біорізноманіття;
3) створення інституціонального підгрунтя надання
бюджетних, податкових, кредитних преференцій пост'
ійним лісокористувачам відносно реалізації проектів
нарощення біорізноманіття лісів (рис. 2).
У зв'язку з підписанням Україною Угоди про асо'
ціацію з ЄС перед нашою державою постало завдання
документальної та реальної імплементації комплексу
природоохоронних директив, які є складовою частиною
цієї Угоди. Переважна більшість природоохоронних
директив вимагає по'новому підійти до обгрунтування
на загальнонаціональному, регіональному, місцевому та
локальному рівнях стосовно визначення пріоритетів
збереження, відтворення та нарощення потенціалу біо'
різноманіття лісів. Паралельно із імплементацією при'
родоохоронних директив Європейського Союзу має
відбуватися умонтування в національну лісову та еко'
логічну політику базових положень міжнародних при'
родоохоронних конвенцій в частині збереження лісо'
вої рослинності та фауністичних ресурсів.
Виходячи з тих міркувань, що основний просторо'
вий базис відтворення та примноження біорізноманіття
лісів — це землі лісогосподарського призначення, які
перебувають у державній власності, потребують першо'
чергового вирішення проблеми залучення приватних
інвестицій при збереженні державної форми власності
на лісові землі на основі встановлення партнерських
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Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Інституціональні передумови нарощення інвестицій у збереження та відтворення біорізноманіття лісів
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відносин між постійними лісокористувачами та бізнесо'
вими структурами. Каталізатором нарощення потоку
приватних інвестицій на основі партнерських відносин
у відтворення біорізноманіття лісів виступає також мож'
ливість залучення ресурсів іноземних фінансових
фондів, урядів іноземних держав та підприємницьких
структур в рамках імплементації Спільної аграрної полі'
тики ЄС, зокрема в частині інтеграції сільського та лісо'
вого господарства, заліснення покинутих та малопро'
дуктивних сільськогосподарських угідь, а також впро'
вадження технологій наближеного до природи лісівниц'
тва.
Вагомим джерелом поповнення інвестицій у відтво'
рення біорізноманіття лісів виступають фінансові ресур'
си домогосподарств, а також сільських територіальних
громад за умови створення відповідних стимулів для їх
освоєння в рамках розвитку "зеленого" і сільського ту'
ризму, мисливства та рибальства на основі освоєння
потенціалу біорізноманіття лісів, що сприятиме збере'
женню різноманітних видів флори та фауни як необхід'
ної передумови розвитку рекреаційного підприємницт'
ва і забезпечить диверсифікацію сільської економіки та
екологізацію природокористування.
Непрямим методом залучення фінансових ресурсів
у рамках отримання донорської допомоги та різного
роду державних дотацій, який опосередковано вплине
на примноження окремих складових біорізноманіття
лісів, є реалізація проектів підвищення енергоефектив'
ності через утилізацію неліквіду крони та порубкових
решток, що на порядок зменшить прецеденти спалення
неліквідної деревини в місцях проведення рубок та усу'
не дискомфорт для повноцінного розмноження пере'
важної більшості фауністичних ресурсів та збереження
унікальних видів лісової флори. В теперішніх умовах
постійні лісокористувачі не забезпечують масового по'
ширення прецедентів щодо максимально можливого
використання лісосічних відходів для виробництва па'
ливних брикетів та гранул через збитковість даного виду
діяльності, що й супроводжується масовим спаленням
цієї неліквідної деревини і вносить деструктив в повно'
цінне відтворення і збереження видової структури біо'
різноманіття лісів.
Пожвавити процеси збереження, відтворення та
примноження біорізноманіття лісів вдасться за умови
розширення повноважень постійних лісокористувачів,
які функціонують у системі Державного агентства лісо'
вих ресурсів України та входять у регіональні кому'
нальні лісогосподарські об'єднання, зокрема стосовно
участі в реалізації міжнародних та національних проек'
тів, пов'язаних з відтворенням біорізноманіття. Мова йде
про надання вищій ланці менеджменту лісогосподарсь'
ких підприємств права укладати угоди з міжнародними
природоохоронними та фінансовими інституціями, а
також з підприємницькими структурами'нерезидентами
стосовно спільного фінансування пріоритетів розшире'
ного відтворення фауністичних та флористичних ре'
сурсів лісових біогеоценозів.
Одним з основних недоліків державного регулятор'
ного механізму в частині відтворення та примноження
біорізноманіття лісів є відсутність достатнього набору
фінансових преференцій для постійних лісокористувачів
та інших суб'єктів природо'експлуатаційного підприєм'

ництва стосовно збереження унікальних видів флори та
фауни, тобто у короткостроковій перспективі потребує
створення інституціонального підгрунтя надання бюд'
жетних, податкових, кредитних та митних преференцій
постійним лісокористувачам при реалізації проектів на'
рощення біорізноманіття лісів через інституціоналіза'
цію завдань відтворення біорізноманіття лісів при фор'
муванні чергової Державної цільової програми "Ліси
України", впровадження прямого податкового регуля'
тора за використання земель лісогосподарського при'
значення, зменшення ввізного мита за обладнання, яке
є складовою частиною техніко'технологічних комп'
лексів по збереженню і відтворенню біорізноманіття
лісів, а також запровадження механізму компенсації
частини процентних ставок за кредитні ресурси, взяті
постійними лісокористувачами для реалізації проектів
розширеного відтворення лісової флори та фауни.
Удосконалення інституціонального середовища
відтворення та збереження біорізноманіття лісів має
включати комплекс превентивних мір та заходів по упе'
редженню несанкціонованого видобутку бурштину на
землях лісового фонду без відповідних ліцензій на пра'
во користування надрами для видобування і відповід'
ної матеріально'технічної бази упередження негативно'
го впливу на довкілля та подальшої рекультивації пору'
шених лісових земель. Наявні прецеденти організації
стихійного видобутку бурштину у Рівненській, Во'
линській, Житомирській областях негативним чином
впливають на ареал відтворення та збереження біоріз'
номаніття лісів, що несе значні збитки як для лісового
господарства, так і для господарського комплексу краї'
ни загалом.
Обласні ради перерахованих регіонів мають вже
зараз формувати необхідне для легалізації видобутку
бурштину інституціональне підгрунтя, в тому числі і шля'
хом створення комунальних підприємств, які стануть
ядром укладання угод державно'приватного партнер'
ства і сприятимуть збільшенню надходжень до бюджетів
рентної плати за користування надрами та створенню
нових робочих місць внаслідок організації поглибленої
переробки цієї цінної органо'мінеральної сировини.
Легалізація видобутку бурштину має супроводжувати'
ся інституціоналізацією комплексу превентивних за'
ходів стосовно недопущення виснаження біорізнома'
ніття лісів та проведення рекультиваційних робіт для
його відтворення та збереження.
Існуючий на сьогодні фіскальний інструментарій
стягнення і перерозподілу рентної плати за користу'
вання надрами для видобутку бурштину не закладає
необхідних стимулів для місцевої влади і постійних
лісокористувачів стосовно ідентифікації та легалізації
реальних масштабів і обсягів видобутку бурштину.
Низький рівень зацікавленості органів місцевого само'
врядування пояснюється тим, що всі сто відсотків рен'
тної плати за користування надрами для видобування
бурштину у 2016 році спрямовувалися до Державного
бюджету України. Тобто бюджети місцевого самовря'
дування нічого не отримували від природо'руйнівної
та еколого'деструктивної діяльності, пов'язаної з ви'
добутком бурштину, яка завдає значних збитків
сільськогосподарському та лісогосподарському ви'
робництву.
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Державний бюджет України

Бюджет місцевого самоврядування

Постійний лісокористувач

Оператор видобутку бурштину

Фонд рекультивації земель та відтворення біорізноманіття лісів

Оплата робіт по рекультивації земель
лісогосподарського призначення,
порушених при видобутку бурштину

Фінансування садіння лісових
культур та відтворення
фауністичних ресурсів

Оплата заходів по створенню умов
для природного поновлення лісової
рослинності

- передача прав тимчасового користування лісовими та лісовкритими землями;
- орендна плата за користування лісовими та лісовкритими землями;
- сплата рентної плати за користування надрами за видобування бурштину;
- сплата рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- надходження коштів з Державного та місцевих бюджетів у Фонд рекультивації земель та відтворення біорізноманіття лісів і їх
подальше використання для фінансування конкретних видів робіт.

Рис. 3. Механізм фінансового забезпечення формування ареалу для відтворення
біорізноманіття лісів на територіях видобутку бурштину
Джерело: розроблено автором.

Якщо ставка рентної плати за одиницю видобуто'
го бурштину є обгрунтованою (25% від вартості товар'
ної продукції гірничого підприємства), то її міжбюд'
жетний розподіл потребує перегляду в напрямі децен'
тралізації та надходження до цільових фондів, призна'
ченням котрих є фінансування заходів по усуненню
негативних наслідків, пов'язаних з видобутком бурш'
тину.
З огляду на дане припущення, пропонується зміни'
ти міжбюджетний перерозподіл рентної плати за кори'
стування надрами за видобування бурштину наступним
чином: 50% рентної плати спрямовується до Держав'
ного бюджету України, 25% — до бюджетів місцевого
самоврядування, 25% — до Фонду рекультивації зе'
мель та відтворення біорізноманіття лісів.
Враховуючи виробничо'технічні особливості ро'
боти помпових установок для видобування буршти'
ну, видобуток цієї органо'мінеральної речовини суп'
роводжується надзвичайно деструктивним впливом
на землі лісогосподарського призначення і несвоє'
часність усунення такого впливу звужує ареал
відтворення і нарощення потенціалу біорізноманіт'
тя лісів. Тому необхідною передумовою усунення
проявів згортання видової структури лісової рослин'
ності та фауністичних ресурсів виступає своєчасна
рекультивація земель лісогосподарського призна'
чення, порушених при видобутку бурштину. Прове'
дення такого виду робіт є доволі капіталомістким та
трудомістким процесом, який потребує значних
фінансових затрат, що має супроводжуватися дивер'
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сифікацією джерел своєчасного поповнення Фонду
рекультивації земель та відтворення біорізноманіт'
тя лісів (рис. 3).
Створення спеціального позабюджетного фонду
(Фонду рекультивації земель та відтворення біорізно'
маніття лісів) спрямоване на формування надійних дже'
рел накопичення коштів для своєчасного та оператив'
ного фінансування заходів по усуненню деструктивно'
го впливу видобутку бурштину на навколишнє середо'
вище через проведення рекультиваційних робіт, що
дасть можливість розширювати ареал нарощення і
відтворення біорізноманіття лісів і тим самим підвищу'
вати асиміляційну ємність цих територій.
Рекультивація земель лісогосподарського призна'
чення, порушених при видобутку бурштину, виступає
першим кроком в напрямі відновлення традиційної для
відповідної місцевості видової структури біорізнома'
ніття лісів, що потребує здійснення заходів стосовно са'
діння лісових культур, відтворення фауністичних ре'
сурсів та створення умов для природного поновлення
лісової рослинності.
Як уже зазначалося, одним з основних джерел по'
повнення такого Фонду є спрямування до нього 25%
рентної плати за користування надрами для видобуван'
ня бурштину. Іншими джерелами виступають кошти Дер'
жавного бюджету України, які акумулюються на основі
сплати постійними лісокористувачами рентної плати за
спеціальне лісокористування. Одним із джерел попов'
нення даного Фонду є також надходження з бюджетів
місцевого самоврядування. Мотивом надходження
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коштів з бюджетів базового рівня у Фонд рекультивації
земель та відтворення біорізноманіття лісів є не'
обхідність розширення територіального базису для роз'
витку "зеленого" та сільського туризму, а також мис'
ливського господарства, які виступають основою дивер'
сифікації сільської економіки та необхідною передумо'
вою соціально'економічного піднесення села в цілому.
Кошти Фонду, як правило, мають спрямовуватися на
фінансування таких видів робіт: 1) рекультивація земель
лісогосподарського призначення, порушених при видо'
бутку бурштину; 2) садіння лісових культур та відтво'
рення фауністичних ресурсів; 3) створення умов для
природного поновлення лісової рослинності.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Інтегральна цінність біорізноманіття лісів є симбіо'
зом соціально'економічної та екологічної цінності. Соці'
ально'економічна цінність визначається через вартісне
вираження цінності деревних ресурсів, другорядних
лісових ресурсів, побічного лісокористування, флори'
стичних та фауністичних ресурсів у частині розвитку
мисливського господарства, екосистемних послуг, за'
хисних лісосмуг, земель лісогосподарського призначен'
ня. Екологічна цінність представлена виробничо'техні'
чними, просторовими та середовищевідтворювальними
чинниками, створеними генерованими екосистемними
послугами, флористичними та фауністичними ресурса'
ми, захисними лісосмугами тощо.
Вагомою детермінантою нарощення соціально'еко'
номічної та екологічної цінності біорізноманіття лісів
виступає фінансування капітальних інвестицій та поточ'
них витрат на збереження біорізноманіття; фінансуван'
ня лісовідновлення за рахунок бюджетних коштів та
власних коштів постійних лісокористувачів; фінансуван'
ня заходів протипожежної безпеки та заходів по бо'
ротьбі зі шкідниками та хворобами; фінансування мис'
ливського господарства.
Кардинальним чином вирішити проблему належно'
го відтворення та збереження біорізноманіття лісів вда'
сться за умови суттєвого удосконалення методологічної
бази оцінки його соціально'економічної та екологічної
цінності, що сприятиме розробці пріоритетних напрямів
залучення окремих складових лісової рослинності та
фауністичних ресурсів у відтворювальний процес через
удосконалення інституціонального середовища діяль'
ності постійних лісокористувачів та інших суб'єктів при'
родоексплуатаційної діяльності в частині розширеного
відтворення лісового біорізноманіття. Саме результати
оцінки інтегрованої цінності біорізноманіття лісів, яка
включає соціально'економічну та екологічну цінність,
мають виступити критерієм диференційованого підбо'
ру нових регуляторних важелів та інституціональних
форм стосовно диверсифікації джерел інвестування
природоексплуатаційної та природоохоронної діяль'
ності по збереженню унікальних видів флори та фауни.
Вагомою передумовою розширення територіально'
го базису відтворення та збереження біорізноманіття
лісів є формування фінансових фондів рекультивації
земель лісогосподарського призначення, де здійсню'
вався видобуток бурштину. Джерелами формування
таких фондів мають стати частина рентної плати за ко'

ристування надрами для видобування бурштину та над'
ходження з бюджетів місцевого самоврядування.
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CURRENT STATE OF ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF MANUFACTURING
AND ECONOMIC ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES OF CHERKAS REGION
У статті досліджено сутність поняття "виробничогосподарська діяльність" та проаналізовано різні
наукові підходи до трактування терміну. Розглянуто теоретичні основи управління виробничогоспо
дарською діяльністю аграрних підприємств Черкаської області. Здійснено оцінку виробничогоспо
дарської діяльності аграрних підприємств Черкаської області. Сформовано та проаналізовано основні
сфери виробничогосподарської діяльності, виокремлено основні функції та методи, від яких зале
жить якісне управління виробничогосподарською діяльністю аграрних підприємств.
The article examines the essence of the concept of "industrial and economic activity" and analyzes various
scientific approaches to the interpretation of the term. The theoretical bases of management of production
and economic activity of agrarian enterprises of Cherkassy region are considered. The estimation of
production and economic activity of agrarian enterprises of Cherkassy region is carried out. The basic
spheres of production and economic activity are formed and analyzed, the main functions and methods on
which the quality management of agricultural and industrial activities of agrarian enterprises depends.

Ключові слова: виробничогосподарська діяльність, управління виробничогосподарською діяльністю,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємство самостійно планує свою виробничо'
господарську діяльність і визначає перспективи подаль'
шого розвитку. З розвитком продуктивних сил виникла
об'єктивна необхідність координувати працю людей в
масштабі підприємства. Управління є обов'язковим еле'
ментом будь'якої форми організації колективної діяль'
ності людей. Управління аграрним виробництвом є скла'
довою частиною економічного управління, тобто галу'
зевого управління [11]. Б. Карлоф розглядає управлін'
ня як діяльність пов'язану з контролем руху ресурсів [8;
3]. А. Файоль, розглядаючи сутність управління вироб'
ництвом, відзначав: "Керувати — значить передбачати,
організовувати, розпоряджатися, координувати і конт'
ролювати: передбачити — тобто враховувати прий'
дешнє; організовувати — тобто будувати матеріальний
та соціальний організм підприємства; розпоряджатися
— тобто змушувати персонал належним чином працю'
вати; координувати — тобто пов'язувати, об'єднувати,
гармонізувати всі дії і зусилля; контролювати — тобто
піклуватися про те, щоб все відбувалося відповідно до
встановлених правил і відповідних розпоряджень" [13].

у своїх працях відомі вчені: Д. Волкова, І. Завадський,
В. Павлик, В. Гуревський та інші. Однак проблема управ'
ління виробничо'господарською діяльністю аграрних
підприємств є неповністю вирішеною, зважаючи на вик'
лики сучасного суспільства потребує подальших розробок.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті і завдання дослідження: є досліджен'
ня сучасного стану організації управління виробничо'
господарською діяльності аграрних підприємств Чер'
каської області.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Управління виробничо'господарською діяльністю
аграрних підприємств є важливим фактором розвитку на'
ціональної економіки та стабілізації України. Сьогодні
важко виділити більш важливу і необхідну сферу діяль'
ності людини, ніж управління, так як від нього залежить і
ефективність виробництва, і якість обслуговування насе'
лення. Управлінський досвід збагачується за рахунок
знань основ науки управління і світових досягнень у прак'
тичній організації економічних та соціальних процесів.
Протягом останніх років в Україні відбуваються ве'
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання управління виробничо'господарською ликі політичні, соціальні й економічні перетворення, ре'
діяльністю аграрних підприємств грунтовно висвітлили формуються відносини власності, створюються нові
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форми господарювання на селі і незалежні виробники.
Трансформація суспільства супроводжується кризови'
ми процесами по суті в усіх галузях народного госпо'
дарства, спадом виробництва різноманітних видів про'
дукції і зубожінням населення.
Можна сказати, що криза економіки — це насампе'
ред криза управління, і будь'яке виробництво функціо'
нує так, як ним управляють [14].
Поняття "менеджмент" і "управління підприємством"
використовуються як поняття ідентичні, взаємозамінні.
Підставою для цього є однакова сутність категорій
"управління" і "менеджмент". Термін "менеджмент" мож'
на вважати сукупністю принципів, методів і засобів уп'
равління виробництвом, з метою збільшення прибутку та
підвищення ефективності виробництва. З урахуванням
цього в рамках даного дослідження терміни "менедж'
мент" та "управління" будуть використовуватися як то'
тожні. Найбільш точну повноту формулювання управлі'
ння дає Ф. Тейлор: "Керувати — значить знати точно, що
належить зробити і як зробити це найкращим і найдешев'
шим способом" [12]. Процес управління забезпечується
фахівцями, які цілісно формують апарат управління та
керують ним шляхом поставлення цілей та способів їх
досягнення. Саме уміння ставити і досягати мету, має
певна категорія людей — управлінців, їх робота полягає
в організації працівників і отриманні результатів, що
відповідають спільній меті підприємства. Під господарсь'
кою діяльністю в Господарському кодексі України розу'
міють діяльність суб'єктів господарювання у сфері сус'
пільного виробництва, спрямовану на виготовлення та ре'
алізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг
вартісного характеру, що мають цінову визначеність [1].
В аграрному законодавстві України відсутнє єдине
тлумачення визначення виробничо'господарської діяль'
ності суб'єктів аграрного підприємництва, немає єдності
і серед науковців щодо розуміння виробничо'госпо'
дарської діяльності. У широкому розумінні виробничо'
господарська діяльність є предметом аграрного права,
тобто комплекс аграрних відносин, об'єктом яких є пе'
реважно виробничо'господарська діяльність сільсько'
господарських підприємств. Гуревський В.К. зазначає,
що " всі аграрні відносини, які є предметом регулюван'
ня нормами аграрного права...слід розглядати як син'
тез відносин по виробництву, переробці і реалізації
сільськогосподарської продукції" [5].
В юридичній літературі виробничо'господарська
діяльність сільськогосподарських підприємств розгля'
дається у широкому і вузькому розумінні. У широкому —
певна сукупність зовнішніх відносин сільськогосподарсь'
ких товаровиробників, спрямованих на забезпечення їх
суспільного виробництва. У вузькому розумінні термін "ви'
робничо'господарська діяльність" — це здійснення
підприємством суто виробничих функцій, пов'язаних з от'
риманням результатів праці, виконанням робіт, наданням
послуг, використанням з цією метою предметів і засобів
виробництва. У чинному законодавстві під виробництвом
(виготовленням) розуміють діяльність, пов'язану з випус'
ком продукції, яка включає всі стадії технологічного про'
цесу, а також реалізацію продукції власного виробництва
[7]. Виробничо'господарську діяльність слід розглядати,
як впорядковану сукупність елементів і частин, що мають
взаємозв'язок та функціонують з метою створення певної

продукції, виконання робіт або надання послуг, при цьо'
му підпорядковується кожний елемент системи спільній
меті [4, с. 48—49].
Виробничо'господарська діяльність на думку Вол'
кової Д.П. є процесом виготовлення продукції, виконан'
ня робіт чи надання послуг [2]. З точки зору Рега М.Г.
виробничо'господарську діяльність можна вважати ба'
гатостороннім та складним процесом, який полягає у
виробництві, постачанні, збуті продукції, організації ви'
робництва, матеріальних та трудових ресурсів, викори'
стовуючи при цьому нову техніку та технологію вироб'
ництва. Отже, виробничо'господарську діяльність мож'
на вважати організаційно'економічним процесом пошу'
ку і використання можливостей виробництва відповід'
но до встановлених цілей та завдань [9].
Аграрне виробництво має свої особливості, які повинні
враховуватися при побудові органів управління, а саме:
— у сільському господарстві земля виступає як
основний засіб виробництва;
— для цієї галузі характерна територіальна зосе'
редженість, що вимагає побудови органів управління по
територіально'виробничим принципом і надання їм
більшої, ніж в інших галузях, оперативно'господарсь'
кої самостійності;
— різноманітність природно'економічних умов, се'
зонний характер виробництва і необхідність працювати
з живими організмами (рослинами, тваринами) вимагає
організації виробництва з урахуванням зайнятості пра'
цівників протягом всього року, а не тільки в період
зрілості сільськогосподарських культур;
— об'єктивні відмінності в способі життя в місті і
селі вимагають своєрідного вирішення багатьох питань
управління, в тому числі пов'язаних із соціальним аспек'
том, тобто органи управління аграрним підприємством
крім основної діяльності повинні займатися і соціаль'
ною сферою на селі [6].
Ми вважаємо, що оцінку виробничо'господарської
діяльності аграрних підприємств Черкаської області
можна здійснити за трьома групами ресурсів: земель'
ними, матеріально'технічними та трудовими. Отже, роз'
глянемо детальніше кожен із них.
Здійснюючи аналіз (рис. 1), площі під зернові та зерно'
бобові вищої позначки досягли у 2009 році. — 708,4 тис.
га, з 2009 року по 2016 рік зберігалась позитивна тен'
денція завдяки поєднанню сприятливих кліматичних
умов. Найбільш сприятливий 2007, 2011 та 2016 рік, саме
в цих роках спостерігалось збільшення посівних площ
зернових та зернобобових, соняшнику, картоплі та ово'
чевих культур. Зниження площ під буряк цукровий та
картоплю спостерігається у періоді з 2012 року по 2016 рік.
Проведене дослідження (рис. 2) свідчить, що у
структурі посівних площ сільськогосподарських куль'
тур найбільшу питому вагу займають зернові та зерно'
бобові у 2013 та 2016 році. Решта площі знаходиться
під буряком цукровим та соняшником. У 2011 році та
2012 році спостерігається збільшення виробництва бу'
ряку цукрового, а зменшення з 2013 року по 2016 рік.
Решта площі знаходиться під культурами овочевими та
плодово'ягідними.
Аналізуючи дані таблиці 1, бачимо, що у 2016 році
продукція рослинництва в порівнянні з минулими рока'
ми є найбільш продуктивною, про це свідчить обсяг реа'
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1200

Виробництво тис.ц

предмети праці ); предмети пра'
ці (над якими працює людина
20,5
задля задоволення потреб спо'
1000
20,9
21
19,9
20,4 21,4
21,7
21
20,2
22,1
22,1
21,6
59,5
22,6
51,1
62,9
живачів); активною частиною
79,2
68,4
60,7
56,9
53,3
64,1
70,1
50,3 49,8
виробництва є праця людей,
800 86,7 125,5 113 90,3 124,2 135,3 146,8 159 141,2 157,5 178,8 187,7 203,5
18
45,1
40
81,5
43,7
62,1
26,3
адже саме робітники є творцями
35,9
31,9
12,1
13
17,3 10,9
57,2
матеріальних і нематеріальних
600
благ [1].
Аналізуючи середньооблі'
400
676,3 665,3 690,9 681,8 708,4 674,7 681,8 669,8 673,5 638,7 646,9 660,7
кову кількість штатних праців'
605,2
ників у Черкаській області (рис.
200
3) можна стверджувати, що вир'
ішальну роль у процесі вироб'
0
ництва займають працівники,
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
порівнюючи кількість штатних
Зернові та зернобобові
буряк цукровий
соняшник
картопля
культур працівників у 2016 році порів'
няно з 2010 роком їх кількість з
Рис. 1. Динаміка посівних площ сільськогосподарських
38 тис. осіб скоротилась у 2016
культур у сільськогосподарських підприємствах
році до 30 тис. осіб. Це пов'яза'
Черкаської області (тис. га)
Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Черкаській но з тим, що у сільському госпо'
області.
дарстві час виробництва про'
лізації зернових культур який у 2016 році порівнян дукції не збігається з робочим періодом, що обумовлює
з 2015 роком зріс на 36%. Відносно обсягів картоплі, сезонність сільськогосподарської праці. Також слід зау'
плодоягідних та кормових спостерігається зменшення у важити, що ефективність праці залежить від природо'
2016 році порівняно з 2015 роком в середньому на 24%. кліматичних умов і якості та родючості землі, адже саме
Продукція тваринництва характеризується спадом виро' однакові витрати в кліматичних зонах дають різні резуль'
щування сільськогосподарських тварин. Порівнюючи тати.
2016 рік відносно до 2012 року можна відмітити спад ви'
Управління виробничо'господарською діяльністю
рощування сільськогосподарських тварин на 30%. Щодо передбачає — здійснення численних робіт, що забез'
обсягів реалізації молока, у 2016 році порівняно печують реалізацію основних цілей підприємства.
з 2012 роком спостерігається тенденція до збільшення Сутність управління виробничо'господарської діяль'
обсягів реалізації молока на 50%. Обсяг реалізації яєць ності полягає в забезпеченні цілеспрямованого, плано'
у 2016 році порівняно з 2012 роком істотно зменшився мірного впливу суб'єкта управління на об'єкт управлін'
на 108%. Порівнюючи 2014 рік з 2016 роком він склав ня, здійснюваного різними методами по певній техно'
134,9 тис.т.
логії з метою підтримки системи в стійкій рівновазі або
Саме виробнича діяльність аграрних підприємств переведення її в новий діючий стан.
полягає в постійному руху різних видів ресурсів, які на'
Система управління діє на сфери виробничо госпо'
бувають нових форм та перетворень. У цьому випадку дарської діяльності а саме: сферу зовнішньої та внутр'
виробничу діяльність аграрних підприємств слід роз' ішньої інформації, сферу виробництва, сферу збуту,
глядати, як складну систему, що забезпечує взаємодію фінансову сферу, сферу розвитку і формування стаб'
усіх складових, а саме — засоби праці ( частина засобів ільного колективу, сферу постачання. Сфера зовнішньої
виробництва за допомогою яких людина впливає на та внутрішньої інформації містить необхідну інформа'
цію (статут підприємства, колек'
40000
тивний договір, звітна та поточ'
35000
на документація) яка необхідна
30000
керівникам підрозділів та спеці'
25000
алістам для звіту та перевірок.
20000
Колектив підприємства та засо'
би праці забезпечують процес
15000
виробництва і формують вироб'
10000
ничу сферу та сферу розвитку
5000
колективу. Забезпечує функціо'
0
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
нування усіх сфер господарю'
вання саме фінансова сфера,
без якої розвиток інших сфер є
зернові та зернобобові
буряк цукровий
неможливим. Адже саме фінан'
соняшник
картопля
сова сфера передбачає вкладан'
культури овочеві
культури плодові та ягідні
ня коштів, які необхідні для про'
сування та подальшого розвиту
Рис. 2. Динаміка виробництва сільськогосподарських культур у
виробництва. Відповідає за
підприємствах Черкаської області ( тис. ц )
Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Чер' ефективність виробництва сфера
збуту, саме від неї залежить
каській області.
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ТИС. ОСІБ

платоспроможність, ліквід' Таблиця 1. Обсяг та динаміка реалізації основних видів продукції
сільськогосподарських підприємств Черкаської області
ність, ділова активність, при'
бутковість та фінансовий стан
Відхилення
усього підприємства [10].
2016 р. від
Вид культур
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Для забезпечення ефек'
2012 р.,
( +, - )
тивного керівництва підприєм'
Продукція сільського
954,90
ствами важливу роль відіграє
господарства
14028,8
14946,9
14710,3
14622,1
14983,7
правильне розуміння та засто' Продукція рослинництва
8106,3
9028,8
8745,9
8855,7
9171,3
1065,00
сування основних інстру' Культури зернові та
814,40
зернобобові
3513,2
4326,5
3926,1
3971,6
4327,6
ментів управління: методів,
2435,2
2510,7
2652,9
2664,5
2702,9
267,10
функцій, принципів. Для вико' Культури технічні
Картопля, культури овочеві
26,20
нання тієї чи іншої роботи не' та баштанні продовольчі
1695,6
1650,5
1700,6
1725,8
1721,8
обхідно визначити, що по' Плодоягідні та виноград
163,0
260,5
188,9
255,7
232,1
69,10
Культури кормові
280,7
288,1
255,9
277,6
224,2
-56,50
трібно в підсумку одержати,
як організувати справу, моти' Інша продукція та зміна
обсягів незавершеного
-55,90
вувати і проконтролювати йо'
виробництва
18,6
–7,5
21,5
–39,5
–37,3
го виконання, це і є функції уп' Продукція тваринництва
5922,5
5918,1
5964,4
5766,4
5812,4
-110,10
Сільськогосподарські
-30,30
равління. Формування орган'
(вирощування)
4153,5
4132,0
4084,4
3991,4
4123,2
ізаційно'економічного механ' тварини
Молоко
1262,4
1295,1
1339,8
1340,3
1312,4
50,00
ізму управління на підприєм' Яйця
371,5
345,6
397,6
311,3
262,7
-108,80
ствах є одним із методів мобі'
Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Черкаській
лізації власних ресурсів і області.
підвищенні конкурентоспро'
40
можності [4, с. 54].
35
Система управління підприємством
30
функціонує на основі встановлених до'
25
кументально правил і в тій чи іншій мірі
20
реалізується через функцій управління.
15
Можна виділити функцій управління:
10
планування, організація, координація,
5
контроль, мотивація та маркетинг. Взає'
0
мозв'язок між ними може бути представ'
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
лений круговою діаграмою, яка зобра'
жує зміст процесу управління виробни'
РОКИ
чо'господарською діяльністю рисунок 4.
Рис. 3. Середньооблікова кількість штатних працівників
Стрілки на діаграмі показують, що
у Черкаській області
рух від стадії планування до контролю
здійснюється шляхом виконання робіт, пов'язаних з лених цілей підприємства. Застосування методів управ'
організацією процесу і з мотивуванням працюючих. ління в основному залежить від рівня кваліфікації ке'
Функція маркетингу полягає в управлінні за виробничо' рівних кадрів, що зумовлює потребу систематичної
збутовою на науково'технічною діяльністю підприємств, і цілеспрямованої підготовки та органічного по'
за рахунок організації всього виробничого процесу. У єднання індивідуальних та колективних інтересів.
центрі діаграми знаходиться функція координації, що Роль методів полягає у створенні умов для безпосе'
забезпечує узгодження і взаємодію всіх інших функцій. редньої організації процесу управління, забезпечу'
Кожна із зазначених функцій є необхідно важливою, ючи при цьому максимальну ефективність підприєм'
адже всі вони тісно взаємопов'язані між собою, у зв'яз' ства.
ку з цим не можливо визначити яка із них є
КОНТРОЛЬ
головною, оскільки неправильно здійснена
ПЛАНУВАННЯ
організація, некоректне планування, слабка
мотивація, неналежний контроль за вироб'
ничо'збутовою на науково'технічною діяль'
КООРДИНАЦІЯ
ністю однаково впливають на результа'
тивність управління виробничо'господарсь'
МОТИВАЦІЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ
кої діяльності.
Таким чином, реалізація зазначених
функцій в процесі управління виробничо'гос'
подарською діяльністю вимагає високого
МАРКЕТИНГ
рівня координації дії менеджерів. Практич'
на значимість та реалізація усіх функцій уп'
Рис. 4. Взаємодія функцій управління виробничо4
равління здійснюється за допомогою методів
господарською діяльністю
управління, які є єдиним способом впливу на
об'єкт управління задля досягнення постав'
Джерело: складено автором
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Таблиця 2. Ефективність сільськогосподарського виробництва
в підприємствах Черкаської області

Показник

2012 р. 2013 р.

2014 р. 2015 р. 2016 р.

Рівень рентабельності операційної діяльності, %

31,5

29,7

Чистий прибуток (збиток), млн грн

2553,9 1332,2

12,8

49,6

2714,7 7629,5

35,2

Відхилення
2016 р.
від 2012 р.,
( +, - )
3,70

6130,8 3576,90

Підприємства, які одержали чистий прибуток
відсотків до загальної кількості

89,4

82,2

фінансовий результат, млнгрн

2620,6 1648,1

87,5

91,3

3070,2 7986,9

90,9

1,50

6297,1

3676,50

9,1

-1,50

Підприємства, які одержали чистий збиток
відсотків до загальної кількості

10,6

17,8

12,5

8,7

фінансовий результат, млн грн

66,7

315,9

355,5

357,4

166,3

99,60

Кількість найманих працівників, тис. осіб

34,9

35,4

33,2

33,1

34,0

-0,90

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Черкаській області.

На нашу думку, роль методів полягає у взаємовід'
носинах між людьми, які є невід'ємною складовою тру'
дового колективу і передбачають застосування комп'
лексу методів впливу на колектив, як економічних, так і
організаційно'розпорядчих та соціальних. Методи
управління виробничо'господарською діяльністю вима'
гають суттєвого вдосконалення.
Слід зазначити, що єдиним інструментом, який доз'
воляє координувати та узагальнювати дії менеджерів,
виступають саме принципи управління підприємством:
1) управління здійснюється у відповідності зі статутом;
2) обрання керівника підприємства є правом влас'
ника майна підприємства та реалізується через уповно'
важені ним органи;
3) рішення по соціально'економічним питанням, які
безпосередньо стосуються діяльності підприємства,
приймаються органами управління з участю трудового
колективу та уповноваженим ним органів. Слід зазна'
чити, що особливостями управління виробничо'госпо'
дарською діяльністю є формування принципів, які
здійснюється виходячи зі сфер виробничо'господарсь'
кої діяльності. Адже сфера виробництва містить прин'
ципи: ритмічності, пропорційності та безперервності, які
своєю діяльністю направлені на перспективу розвитку
підприємства. Сфера розвитку колективу містить прин'
ципи: орієнтація управління на людину, постійність скла'
ду та навчання персоналу, врахування загальнолюдсь'
ких цінностей та формування корпоративної культури.
До фінансової сфери можна віднести принципи, які перш
за все торкаються фінансової стійкості підприємства,
та полягають у підвищенні інвестиційної привабливості
підприємств на належному рівні. Принципами збутової
сфери, на нашу думку, можна вважати вибір оптималь'
ного споживача та методи просування товару, від яких
залежить гнучкість цін та кінцевий споживач. Саме ці
принципи забезпечують якісне управління за усіма сфе'
рами виробничо'господарської діяльності [10].
Необхідною умовою для успішного управління ви'
робничо'господарською діяльністю є ефективне управ'
ління. Саме вибір методів і принципів управління суттє'
во впливає на ефективність та результативність діяль'
ності підприємств. Від ефективності формування орга'
нізаційних структур управління, якісного підбору пер'
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соналу, технології та її дотримання, а також врахуван'
ня впливу факторів зовнішнього та внутрішнього сере'
довища залежить результат діяльності підприємства.
Основними показниками, які характеризують ефек'
тивність управління підприємством є його прибуток
(різниця між доходами та витратами) та рентабельність
виробництва (ступінь окупності витрат).
У таблиці 2 розглянемо ефективність сільськогос'
подарського виробництва в підприємствах Черкаської
області.
За результати роботи аграрних підприємств рента'
бельність сільськогосподарського виробництва Чер'
каської області в 2016 році була на рівні 35,2 %, що на
3,70 більше ніж у 2012 році. Підприємства, які одержа'
ли чистий прибуток у 2016 році склала 90,9 %, що на
1,50 % більше ніж у 2012 році.
Економічна ефективність виробництва характеризує
діяльність працівників по виробництву конкретних видів
продукції, при цьому результативність виробництва ха'
рактеризується як сукупність показників, які визначають
використання матеріальних, фінансових та трудових ре'
сурсів. Виходячи з вищеперечисленого, можна стверд'
жувати, що ефективне управління є те, при якому про'
дукція яка виробляється має конкретного споживача, а
так званим "головним критерієм" при цьому є час, який
витрачається на виробництво та реалізацію продукції [7].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Управління виробничо'господарською діяльністю,
на наш погляд, можна вважати процесом з планування,
організації, мотивації, контролю, координації та марке'
тингу в управлінні за виробничо'збутовою та науково'
технічною діяльністю підприємств, за рахунок органі'
зації всього виробничого процесу з метою підвищення
її ефективності у довгостроковій перспективі; а також
цілеспрямована дія на колектив з метою досягнення
цілей підприємства.
Найбільшу питому вагу у структурі посівних площ
сільськогосподарських культур Черкаської області зай'
мають зернові та зернобобові найбільша їх питома вага
спостерігається у 2013 році та 2016 році. Продукція рос'
линництва є найбільш продуктивною, про це свідчить
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обсяг реалізації зернових культур який у 2016 році по'
рівняно з 2015 роком зріс на 36%, таку саму тенденцію
можна спостерігати у культурах технічних де 2016 році
порівняно з 2015 роком зріс на 38%. Вирішальну роль
у процесі виробництва займають працівники, порівню'
ючи кількість штатних працівників у 2016 році порівня'
но із 2010 роком їх кількість з 38 тис. осіб скоротилась,
у 2016 році до 30 тис. осіб. Найважливішими показни'
ками управління виробничо'господарської діяльності
аграрних є підвищення ефективності. Виходячи із ви'
щенаведеного сільськогосподарські підприємства Чер'
каської області мають такі сильні сторони: сприятливі
природо'кліматичні умови, наявність земельних тери'
торій, збільшення обсягів реалізації молока на 50%,
цінову конкурентоспроможність на світовому ринку. До
негативних чинників можна віднести: слабо розвинену
ринкову інфраструктура, недостатній рівень державно'
го регулювання та підтримки аграрного виробництва,
кількість штатних працівників скоротилась до 30 тис.
осіб., продукція тваринництва характеризується спадом
вирощування сільськогосподарських тварин. Ефек'
тивність виробництва є узагальнюючою економічною
категорією, яка характеризує результативність як усієї
діяльності, так і конкретних видів ресурсів.
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CONCEPTUAL BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES
У статті зазначено, що прийняті на конференціях ООН нормативноправові акти започаткува
ли концептуальні зміни розуміння сталого розвитку в довгостроковій перспективі, які мають
стосуватись економічного, екологічного та соціального становища в кожній країні та чітко кон
тролюватись як з боку держави, так і громадськості. Акцентовано, що міжнародним співтова
риством було закладено три принципово обов'язкові складові сталого розвитку: економічне
зростання, соціальний прогрес і захист навколишнього середовища. Зазначено, що процеси
децентралізації владних відносин в Україні акцентують увагу саме на сталому розвитку тери
торіальних громад; це регульований процес гармонізації соціальних, економічних і екологіч
них складових продуктивних сил, спрямованих на використання, збереження та поетапне
відновлення цілісності природного середовища, створення можливостей та досягнення висо
кої якості життя людей. Наведенно кращі практики збалансованого розвитку в Україні.
The article states that adopted at the UN conferences, legal acts have introduced conceptual
changes to the understanding of sustainable development in the long run, which should relate to the
economic, environmental and social situation in each country and be clearly controlled both by the
state and the public. It is emphasized that the international community has laid three fundamentally
necessary components of sustainable development: economic growth, social progress and protection
of the environment. It is noted that the processes of decentralization of power relations in Ukraine
focus on the sustainable development of territorial communities; is a regulated process of
harmonization of social, economic and environmental components of productive forces aimed at the
use, conservation and phased restoration of the integrity of the natural environment, creation of
opportunities and achievement of high quality of life of people. Bringing the best practices of balanced
development in Ukraine.
Ключові слова: сталий розвиток, територіальна громада, стратегія сталого розвитку, кращі прак
тики збалансованого розвитку.
Key words: sustainable development, territorial community, sustainable development strategy, best practices
of sustainable development.

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

Декларації Саміту тисячоліття під егідою ООН (Нью'
Йорк, 2000 р.), Йоганнесбурзькій декларації та Плані дій
щодо подальшого впровадження принципів сталого
розвитку Світового саміту з проблем сталого розвитку
Ефективне впровадження задекларованих у "Поряд' (Йоганнесбург, 2002 р.), доповіді "Майбутнє, якого ми
ку денному на XXI століття" (Ріо'де'Жанейро, 1992 р.), прагнемо" (Ріо'де'Жанейро, 2012 р.). Глобальні Цілі

74

Інвестиції: практика та досвід № 8/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
сталого розвитку, яких дотримуються всі країни світу,
встановлюють власні показники розвитку і включають
17 цілей і 169 конкретних завдань, були затверджені в
2015 р. на засіданні Генеральної асамблеї ООН з питань
сталого розвитку [10].
В Україні у процесі визначення Цілей сталого роз'
витку, відповідних завдань та показників на довго'
строкову перспективу необхідно враховувати глобальні
орієнтири розвитку, принципи сталого розвитку та сус'
пільну думку щодо бачення майбутнього розвитку.
Світовий досвід свідчить, що суспільний прогрес знач'
ною мірою залежить від підтримання балансу між ціля'
ми підтримки економічного зростання, конкурентосп'
роможності бізнесу, забезпечення екологічної безпеки
та зменшення соціальної нерівності. Для досягнення
довгострокових цілей необхідно послідовно виконува'
ти визначені коротко' та середньострокові завдання.
Передумовами досягнення всіх без винятку цілей роз'
витку є якісне управління, викорінення корупції, су'
спільна підтримка. Відповідно належне ефективне
управління, чесна та прозора влада, участь населення у
прийнятті рішень та контролюванні їх виконання мають
враховуватись при формулюванні стратегічних цілей
[10].
Забезпечення сталого майбутнього можливе шля'
хом вироблення та впровадження на загальнодержав'
ному рівні стратегічних і цільових основ державного
регулювання сталим розвитком країни. Відповідно,
дослідження концептуальних підходів до забезпечен'
ня сталого розвитку в Україні, визначення сучасних
векторів сталого розвитку територіальних громад в
умовах децентралізації набуває особливої актуаль'
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Процеси децентралізації владних відносин в Україні
акцентують увагу на сталому розвитку територіальних
громад. Зазначимо, що предметні дослідження в цьому
напряму здійснювали: В. Бабаєв, О. Бобровська, О. Ва'
сильєва, Н. Васильєва, К. Ващенко, Ю. Ганущак, І. Дро'
бот, В. Загорський, Ю. Ковбасюк, В. Колтун, Т. Крав'
ченко, Ю. Литвин, А. Ткачук, Ю. Шаров та інші. Різні
аспекти публічного управління сталим розвитком до'
сліджували: В. Вакуленко, Н. Васильєва, С. Романюк,
О. Осауленко, М. Пітцик та інші. Проте питання впро'
вадження концепції сталого розвитку територіальних
громад в умовах децентралізації владних відносин в Ук'
раїні потребують більш ретельного розгляду.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення концептуальних засад
сталого розвитку для подальшого їх запровадження у
контексті децентралізації органів влади та об'єднання
територіальних громад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Концепт сталого розвитку започатковано у Декла'
рації першої Конференції ООН щодо проблем навко'

лишнього середовища (Стокгольм, 1972 р.), і визначе'
но у доповіді Міжнародної комісії з навколишнього се'
редовища і розвитку ООН "Наше спільне майбутнє", яку
проголосила в 1987 р. прем'єр'міністр Норвегії Гру Хар'
лем Брундтланд, чим зробила значний внесок у просу'
ванні зазначеної концепції на міжнародному рівні. Ос'
новна ідея полягає у забезпеченні певного балансу між
поколіннями. На Саміті Землі ООН 1992 р. у Ріо'де'
Жанейро було визначено теоретичне підгрунтя сталого
розвитку як "такого, що задовольняє потреби сучасно'
го часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх
поколінь задовольняти свої власні потреби". Надалі ця
концепція була підтримана членами конференції з пи'
тань сталого розвитку 2012 р. у Ріо'де'Жанейро
("Ріо+20").
Отже, можемо стверджувати, що прийняті на кон'
ференціях ООН нормативно'правові акти започаткува'
ли концептуальні зміни розуміння сталого розвитку в
довгостроковій перспективі, які мають стосуватись еко'
номічного, екологічного та соціального становища в
кожній країні та чітко контролюватись як з боку держа'
ви, так і громадськості. Отже, міжнародним співтова'
риством було закладено три принципово обов'язкові
складові сталого розвитку: економічне зростання, со'
ціальний прогрес та захист навколишнього середови'
ща.
В українській науці основні ідеї сталого розвитку
належать видатному вченому, академіку, першому пре'
зидентові Академії наук України, мислителю, гро'
мадському діячу зі світовим ім'ям В. Вернадському,
який сформулював "біосферно'ноосферну концепцію
сталого розвитку", засновану на розвитку нанотехно'
логій у глобальному вимірі, які, в свою чергу, вплива'
ють на економічну, соціальну та екологічну складові
сталого розвитку. На його думку, організація керова'
ної ноосфери, тобто сталого та безпечного розвитку
світової цивілізації, має стати стратегією виживання
людства. Тобто слід прагнути до ноосферної цивілі'
зації, застосовуючи "розумні" технології, що забезпе'
чить сталий розвиток нооспільноти. Критична оцінка
змін, що відбуваються, дозволила запропонувати в
медицині розвиток генетики, а також нооетику як етич'
ний напрям, орієнтований на сталий розвиток суспіль'
ства [2, с. 15].
Зазначимо, що процес становлення України як не'
залежної демократичної держави історично співпав з
прийняттям світовою спільнотою Концепцій сталого
розвитку (одним з основних напрямів реалізації якої є
розроблення декларацій щодо сталого розвитку насе'
лених пунктів, регіональних Повісток для великих і ма'
лих міст, з урахуванням фундаментальних принци'
пів планування тощо. На вимогу "Порядку денного на
XXI століття" уряди із залученням органів регіональної
та місцевої влади, представників бізнесу й громадсь'
кості розробляють і приймають національні стратегії
сталого розвитку, та несуть відповідальність за їх реа'
лізацію.
Пріоритетним напрямом зовнішньополітичного кур'
су України проголошено її інтеграцію до ЄС. Тим самим
держава задекларувала прагнення впроваджувати прин'
ципи сталого розвитку. Вперше поняття сталого розвит'
ку було вжито в Постанові Верховної Ради України "Про
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Основні напрями державної політики України у галузі
охорони довкілля, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки" від 05.03.1998 р. [8].
Постановою Верховної Ради України від 24.12.1999 р.
схвалено Концепцію сталого розвитку населених пунктів
на тривалу перспективу (15—20 років), положення якої
спрямовані на покращення стану довкілля і сталий роз'
виток з метою формування виваженої політики [7].
Пов'язуючи реформу децентралізації із рівнем кон'
курентоспроможності територіальної громади М. Пітцик
зазначає, що реалізувати соціальні, економічні та еко'
логічні аспекти сталого розвитку, і тим самим, покра'
щити якість життя населення можливо за умови концен'
трації влади на базовому рівні. Тобто, коли органи
місцевого самоврядування мають можливість витрача'
ти значні бюджетні кошти конкретного села, селища,
міста на розвиток інфраструктури та сфери послуг за
принципом субсидіарності; а також фінансувати наукові
проекти та розробки науковців і фахівців з конкретних
напрямів, у т.ч. спільних з міжнародними організаціями
й установами, які в майбутньому компенсують ці втрати
позитивним ефектом [6].
У процесі аналізу теоретико'методичної бази нау'
кового доробку в галузі публічного управління сталого
розвитку О.В. Безуглий у дисертаційному дослідженні
"Територіальна громада в Україні: напрями та чинники
сталого розвитку" робить висновок, що основні ініціа'
тиви світових країн'лідерів щодо забезпечення сталості
в розвитку належать органам місцевого самоврядуван'
ня, як найбільш ефективним органам управління спра'
вами місцевого значення [1]. У дослідженні "Механіз'
ми забезпечення сталого розвитку територіальної гро'
мади" О.К. Гордєєв зазначає, що подальші перспекти'
ви наукових розробок стосовно державного регулюван'
ня сталого розвитку територіальних громад полягають
у вдосконаленні підходів до реалізації механізмів за'
безпечення, визначенні принципів, індикаторів і показ'
ників оцінювання ефективності запровадження страте'
гічного партнерства в країні [3].
Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020"
(Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/
2015) є документом довгострокової дії, що грунтуєть'
ся на сучасних міжнародних принципах співіснуван'
ня людства і довкілля, і в якому визначені мета, зав'
дання та пріоритетні напрями поступального розвит'
ку українського суспільства на шляху забезпечення
збалансованості економічних, соціальних та екологіч'
них чинників. Зокрема, визначені вектори подальшо'
го руху держави [9]:
— розвитку — забезпечення сталого розвитку дер'
жави, проведення структурних реформ і підвищення
стандартів життя з сильною економікою та передовими
інноваціями;
— безпеки — забезпечення гарантій безпеки дер'
жави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і при'
ватної власності;
— відповідальності — забезпечення гарантій, відпо'
відно до яких кожен громадянин, незалежно від раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переко'
нань, статі, етнічного та соціального походження, май'
нового стану, місця проживання, мовних або інших
ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи
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охорони здоров'я та інших послуг у державному та при'
ватному секторах;
— гордості — забезпечення взаємної поваги й то'
лерантності в суспільстві, гордості за власну державу,
її історію, культуру, науку, спорт тощо.
У рамках проекту ПРООН'ГЕФ "Інтеграція положень
Конвенції Ріо в національну політики України" успішно
реалізовано три грантові ініціативи зі сталого розвитку
громад. Зокрема проект "Рекультивація земель, пору'
шених внаслідок незаконного видобування корисних
копалин на цінних природних територіях" (Житомирсь'
ка обл.); "Центр кращих практик збалансованого роз'
витку в Україні" (Черкаська обл.), "Центр відновлення
Сходу України на засадах збалансованого розвитку"
(Донецька та Луганська обл.). По першому проекту за
сприяння ПРООН'ГЕФ, Олевської районної ради, Жи'
томирської обласної організації Всеукраїнської еколо'
гічної ліги, Поліського природного заповідника в липні
2016 р. у м. Олевськ відбулось засідання круглого сто'
лу з питань "Відновлення територій, порушених внаслі'
док незаконного видобування бурштину", організато'
ром якого був Міжрегіональний центр наукових експер'
тиз, атестації, сертифікації, паспортизації та кадрової
політики. Серед завдань даного проекту визначено:
створення демонстраційної ділянки рекультивації пору'
шених земель; відновлення цінних природних територій
в рамках виконання положень Конвенції ООН про охо'
рону біологічного різноманіття; попередження дегра'
дації грунтів у рамках виконання положень Конвенції
ООН про боротьбу з опустелюванням; формування еко'
логічного світогляду та почуття відповідальності за стан
довкілля у місцевих громад; популяризація та впровад'
ження Цілей збалансованого розвитку, зокрема: захист,
відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональ'
ному використанню, раціональне управляння лісами,
боротьба з опустелюванням, припинення та повернен'
ня назад процесу деградації земель і припинення про'
цесу втрати біорізноманіття [4].
Проект зі створення Центру сталого розвитку в
с. Виграїв Черкаської області реалізується завдяки ак'
тивної інформаційно'просвітницької, практичної та де'
монстраційної діяльності молоді. Партнери проекту
(Черкаський державний технологічний університет, Чер'
каська обласна організація Всеукраїнської дитячої
спілки "Екологічна варта", Корсунь'Шевченківська рай'
онна рада, Виграївська сільська рада, відділ освіти Кор'
сунь'Шевченківської районної державної адміністрації)
надають методичну та інформаційно'просвітницьку
підтримку Центру. В заходах взяли участь 550 осіб
(жінки — 60 %, чоловіки — 40 %). Створено 20 робо'
чих місць для мешканців; умови для екологічно друж'
ньої діяльності у вільний час для місцевої громади, орі'
єнтовно 200 осіб; 15 нових громад висловили зацікав'
леність у створенні подібних Центрів сталого розвитку
на своїх територіях; підтримано створення бази даних і
бібліотеки кращих практик із запровадження принципів
сталого розвитку.
У рамках проекту "Центр сприяння відновленню
Сходу України на засадах збалансованого розвитку"
роз роблено та за тв ердже но м іс ь кою ра дою
20.07.2016 р. Програму збалансованого розвитку м.
Святогірськ на період до 2020 р. (Донецька обл.), за
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якої населений пункт має перетворитися на сучасне
європейське місто та кардинально змінити підходи до
всіх сфер життєдіяльності, базуючись на принципах
сталого розвитку. Зокрема передбачено розробку
комплексних програм щодо розвитку рекреаційної
зони в центрі й озеленення міста; поводження з твер'
дими побутовими відходами; запобігання утворенню
стихійних сміттєзвалищ; ландшафтної реконструкції
існуючих об'єктів зеленого господарства; реконст'
рукції водопровідних і каналізаційних систем; покра'
щення стану р. Сіверський Донець та о. Банне, а та'
кож якості питної води; збільшення площі зелених
насаджень всередині та лісових насаджень навколо
міста; а також схеми санітарної очистки міста тощо.
До процесу реалізації місцевої Програми сталого роз'
витку "Святогірськ'2020" залучено широке коло екс'
пертів, громадських діячів, науковців у межах їх ком'
петенцій. Розробка цього принципово нового доку'
менту стане поштовхом для інших територіальних гро'
мад регіону використовувати світові стандарти та цілі
сталого розвитку.
Крім того, в рамках проекту проведено геоеколо'
гічний та біологічний моніторинг стану басейну р. Сіверсь'
кий Донець, за результатами якої підготовлено реко'
мендації щодо оздоровлення річок басейну Сіверсько'
го Дінця, що допоможе в довгостроковій перспективі
покращити стан водних об'єктів Донецької та Лугансь'
кої областей та забезпечити доступ населення до якіс'
ної питної води. Розробкою стратегічних місцевих до'
кументів з урахуванням принципів сталого розвитку за'
цікавилися інші громади. Так, за допомоги експертів
проекту розроблено Стратегію збалансованого розвит'
ку територіальної громади Варварівської сільської ради
Кремінського району Луганської області до 2020 р.,
положення якої спрямовані на забезпечення добробу'
ту мешканців шляхом розвитку інфраструктури, підви'
щення духовно'культурного рівня населення, соціаль'
но'економічних стандартів і забезпечення сприятливо'
го й безпечного для здоров'я та життя стану навколиш'
нього середовища. Активісти проекту з різних районів
Донецької та Луганської області мають намір створити
Громадську організацію "Збалансований розвиток —
Схід", через яку будуть поширюватися напрацювання
проекту та забезпечиться його сталість.
Отже, сучасний шлях розвитку України — це перехід
на засади сталого розвитку шляхом забезпечення ба'
гаторівневої системи дій і заходів. Лише ефективна
співпраця органів місцевого самоврядування, освітян,
науковців, представників громадськості та бізнесу до'
поможе підвищити рівень спроможності громад на ре'
гіональному і місцевому рівнях. Сьогодні в регіонах
існує запит громадськості у створенні стратегій збалан'
сованого розвитку для своїх територій. Вважаємо, що
для забезпечення сталості реалізованих проектів було
б добре кращі практики поширювати через Мережу
організацій громадянського суспільства, різноманітні
заходи національного та міжнародного характеру, ви'
користовуючи електронні та друковані ЗМІ, соціальні
мережі й інші інформаційно'комунікативні спромож'
ності та інструменти [5].
Отже, сталим є розвиток, що задовольняє потре'
би суспільства, не ставлячи під загрозу спроможність

майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Тобто
в основі лежать права людини на життя та повноцін'
ний розвиток. Це система взаємоузгоджених управлі'
нських, економічних, соціальних, природоохоронних
заходів, спрямованих на формування системи суспіль'
них відносин на засадах довіри, партнерства, солідар'
ності, консенсусу, етичних цінностей, безпечного на'
вколишнього середовища, національних джерел ду'
ховності. Проте в Україні на законодавчому рівні не'
вирішеною залишається проблема унормування трак'
тування сутності сталого розвитку й, відповідно, узгод'
женість нормативно'правових актів із його забезпечен'
ня між собою.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДОНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
Процес державного регулювання сталого розвит'
ку передбачає послідовну реалізацію комплексу уп'
равлінських економічних, організаційних, фінансових
заходів, що є компонентами політики забезпечення
сталого суспільного розвитку. З огляду на сучасні
реалії, саме від державної влади та розробленої нею
політичної стратегії залежать умови ведення бізнесу,
використання ресурсного потенціалу, соціально'еко'
номічні процеси, перспективи розвитку країни та за'
безпечення інтересів усіх членів суспільства. Отже,
сталий розвиток — це регульований процес гармоні'
зації соціальних, економічних і екологічних складо'
вих продуктивних сил, спрямованих на використан'
ня, збереження та поетапне відновлення цілісності
природного середовища, створення можливостей та
досягнення високої якості життя людей. Концепція ж
сталого розвитку з'явилася як результат об'єднання
трьох структурних підсистем: економіки, соціуму та
екології, збалансованість цих різних і водночас взає'
мопов'язаних напрямів та їх впровадження у конк'
ретні заходи — складне завдання, оскільки всі три
складові сталого розвитку повинні розглядатися ком'
плексно.
Сьогодні не можна оцінити стан наукової розроб'
ки проблематики сталого розвитку територіальних
громад в нашій державі як задовільний. Насамперед,
це підтверджує той факт, що базові принципи ста'
лого розвитку, визначені за конвенціями Ріо, досі не
імплементовані до українського законодавства,
відсутні (або нерезультативні) стратегії, концепції,
проекти в галузі забезпечення стану сталого розвит'
ку територіальних громад населених пунктів і дер'
жави в цілому. Більшість науковців звертає увагу на
недостатню увагу державної влади та неефек'
тивність засад функціонування системи органів пуб'
лічного управління та адміністрування на місцевому
рівні.
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PUBLIC AUDIENCE AS AN INNOVATIVE MECHANISM OF MODERNIZATION OF PUBLIC
ADMINISTRATION
У статті обгрунтовано необхідність становлення інституту публічного аудиту в системі приро
доохоронної діяльності. Розкрито сутність поняття "публічний аудит" та здійснено уточнення
його змісту в умовах модернізаційних перетворень публічного управління. Визначено теоре
тичні засади розвитку публічного аудиту, його роль та місце в системі публічного управління.
Встановлено необхідність створення інституту публічного аудиту в умовах модернізації пуб
лічного управління в Україні. Встановлено, що формування та розвиток публічного аудиту по
в'язано з різними сферами життя суспільства, а особливо з екологічною сферою. На цій підставі
визначено, що досягнення сталого розвитку держави, враховуючи прагнення України до міжна
родної інтеграції у світовий економічний простір, можливе за допомогою сучасних економіч
них інструментів — публічного екологічного аудиту. Визначено основні фактори розвитку пуб
лічного екологічного аудиту та ряд основних питань, які необхідно вирішити для подальшого
розвитку публічного екологічного аудиту.
The article substantiates the necessity of establishing an institution of public audit in the system
of nature protection activities.
The essence of the concept of "public audit" was clarified and clarification of its contents was
made in the context of modernization of public administration transformations. The theoretical
foundations of development of public audit, its role and place in the system of public administration
are determined. The necessity of establishing an institute of public audit in conditions of
modernization of public administration in Ukraine is established. It is established that the formation
and development of public audit is connected with various spheres of society life, and especially
with the environmental sphere. On this basis, it is determined that in order to achieve sustainable
development of the state, taking into account Ukraine's aspiration for international integration into
the world economic space, it is possible with the help of modern economic instruments — public
ecological audit. The main factors of the development of public ecological audit and a number of key
issues that need to be resolved for further development of public environmental audit are determined.
Ключові слова: аудит, екологічний аудит, публічний аудит, природоохоронна діяльність, управління,
державне управління, публічне управління.
Key words: audit, environmental audit, public audit, environmental protection, management, public administration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

арені Україна здійснює низку складних комплекс'
Відповідно до обраного євроінтеграційного них п еретворе нь. Одним із ключ ових век торів
курсу, прагнення до фінансово'економічної стабі' трансформації є формування та розвиток публічно'
лізації та задля зайняття чільного місця на світовій го аудиту.
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Становлення інституту публічного аудиту як іннова'
ційного механізму модернізації публічного управління
є відносно новим для України. Сьогодні лише форму'
ються передумови для переходу до нової філософії
аудиту — публічного аудиту.
Зважаючи на складний та динамічний перехід
до сучасного громадянського суспільства в Ук'
раїні, трансформацію відносин між суспільством і
державою, необхідність створення нових форм та
критеріїв впливу людей на публічно'управлінські
процеси і відповідно їх участю в громадсько'пол'
ітичному житті суспільства, модернізацію діяль'
ності органів публічної влади актуальною вимогою
сьогодення є запровадження публічного аудиту в
системі управління природоохоронною діяльні'
стю.

АНАЛІЗ
НАУКОВОГО ДОРОБКУ
У світовій державно'управлінській практиці теоре'
тико — методологічним засадам публічного аудиту при'
свячено чималу кількість праць. Грунтовно проблему
розроблено в західноєвропейській науці: Р. Адамс, Х.
Андерсон, І. Беккер, М. Пауер. Окремі теоретико'мето'
дологічні й організаційні засади публічного аудиту роз'
робляються на території СНД, свідченням чого є праці
таких учених, як Т. Антіпової, С. Степашина, О. Франца,
С. Шохіна та інші.
Запровадження засад публічного аудиту в Україні
знаходиться ще на стадії наукового розроблення.
Найбільш значними в цій сфері є розробки О. Алексан'
дровича, О. Іваницької, О. Оболенського, І. Розпутен'
ка, Н. Виговська, Ю. Слободяник, О. Шевчук, які дослі'
джують питання публічного аудиту, окремі аспекти оці'
нювання ефективності діяльності суб'єктів державного
управління та питання методології публічного аудиту і
Україні.
Незважаючи на проведені наукові дослідження,
донині залишається низка фундаментальних питань пуб'
лічного аудиту, які потребують критичного аналізу, ви'
вчення й удосконалення. Зокрема це питання публічно'
го екологічного аудиту.
Адже поширення і розвиток публічного екологічно'
го аудиту в Україні вимагають розробки ефективної те'
оретико'методологічної бази, дієвих механізмів прак'
тичного застосування. Враховуючи актуальність вказа'
ного вище питання, вітчизняні та зарубіжні вчені Б. Да'
нилишин, М. Хвесик, Л. Максимів, Я. Мех, О. Михайлю'
ка, І. Пожарицька, І. Потравний, В. Шевчук, В. Базиле'
вич, Г. Купалова, Г. Серов, В. Сидорчук досліджу'
ють проблеми публічного аудиту в екологічній
сфері, інформаційно'аналітичне і методичне забез'
печення, теоретико'економічні засади екологічно'
го аудиту, інтеграцію та розвиток екологічного
аудиту в систем і управління навколишнім середо'
вищем.
Аналіз праць вітчизняних фахівців, у яких розгля'
даються різноманітні питання публічного екологічно'
го аудиту, переконує в тому, що ще недостатньо роз'
робленими залишається питання як публічного аудиту
в цілому, так і публічного екологічного аудиту зокре'
ма.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті є обгрунтовано необхідність становлен'
ня інституту публічного аудиту в системі управління при'
родоохоронною діяльністю.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний стан розвитку України, що відзначаєть'
ся подальшим розвитком ринкових відносин, поси'
ленням євроінтеграційних процесів, трансформа'
цією політичної системи, загостренням внутрішньої
соціально'економічної кризи потребує модернізації
та адаптації діючих механізмів державного впливу,
одним із таких механізмів у є публічний аудит.
У вітчизняній практиці такий різновид аудиту, як
публічний з'явився, в певній, мірі не так давно та ос'
таннім часом питання його реалізації набувають
особливої дискусійності. Слід зазначити, що в закор'
донній практиці публічний аудит (public audit) — це
різновид аудиту, який здійснюється громадськими
інститутами, які різним чином взаємодіють з влад'
ними структурами з метою висвітлення ефективності
їх діяльності [10, с. 147].
У розвинутих країнах світу інститут публічний
аудит вже традиційно виступає важливим елементом
сучасного публічного управління, який розглядають
як один із провідних інститутів громадянського сус'
пільства у системі суспільно'економічного регулю'
вання.
В Україні ідея створення повноцінного інституту
публічного аудиту носить поки що концептуальний
характер. Пояснюється це тим, що сама ідея необх'
ідності практичної участі суспільства у вирішенні пи'
тань державного значення ще не стала невід'ємною
складовою системи суспільних цінностей в Україні в
умовах формаційної та цивілізаційної модернізації
суспільства й відповідно законодавчо не закріпле'
на.
Сьогодні в вітчизняній практиці існують різні
підходи до визначення сутності поняття "публічний
аудит", що в свою чергу створює додаткові труднощі
при його законодавчому оформленні та реалізації на
практиці.
На нашу думку, публічний аудит доцільно виз'
начити як діяльність щодо незалежного, експерт'
но'аналітичного оцінювання, спрямованого на ви'
явлення результативності та ефективності діяль'
ності органів публічної влади з питань дотримання
й розвитку суспільних цінностей та управління сус'
пільними ресурсами, що проводиться окремим не'
залежним спеціалізованим органом, на всіх рівнях
публічного управління на замовлення/за участю
суспільства.
Для подальшого ефективного впровадження пуб'
лічного аудиту в Україні, вбачаємо необхідність у по'
дальшому науковому обгрунтуванні застосування
концептуально'понятійної моделі публічного ауди'
ту в системі публічного управління, з урахуванням
особливостей публічно'аудиторської парадигми роз'
витку державного фінансового контролю і засад
концепції "Goоd Governance" [9, с. 84]. На нашу дум'
ку, такий підхід дозволить упорядкувати застосуван'
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ня понять у сфері державного фінансового контро'
лю та досягти більш чіткої самоідентифікації та
змістовності відносин у сфері публічного аудиту.
Важливо наголосити, що подальше розроблен'
ня категоріально'понятійного апарату в ареалі фор'
мування інституціональних засад публічного аудиту
є абсолютно новим та обумовлює можливість адап'
тації теорії публічного аудиту в рамках інституціо'
нальної концепції.
Особливе значення, для подальшого розвитку
публічного аудиту, має комплексний механізм публ'
ічного аудиту. На нашу думку, механізм публічного
аудиту повинен бути представлений як складне дер'
жавно'управлінське та соціально'економічне утво'
рення, яке включає п'ять складових механізмів його
формування та розвитку: соціально'економічний,
організаційно'правовий, інформаційно'комунікацій'
ний, кадровий, науково'дослідний.
Таким чином, подальші дослідження у сфері пуб'
лічного аудиту мають вирішити низку теоретичних і
практичних проблем для подальшої розробки кон'
цепції створення системи публічного аудиту діяль'
ності публічної влади в Україні та сприятиме успішній
модернізації системи державного управління в ціло'
му.
Зауважуємо, що виникнення, формування та
розвиток публічного аудиту пов'язано, в першу чер'
гу, з об'єктивними потребами суспільства мати яко'
мога більш повну й достовірну оцінку тих подій, що
відбуваються в різних сферах його життя: еко'
номічній, політичній, соціальній, а особливо в еколо'
гічній.
В Україні публічний аудит, зокрема публічний
екологічний аудит є лише на стадії становлення, тоді
як у міжнародній практиці публічний аудит, вже має
свою законодавчу, нормативно'методичну і навчаль'
ну бази.
На сьогодні в Європейському Союзі, що запро'
вадили публічний екологічний аудит, лідируючі по'
зиції займають Німеччина, Австрія, Англія.
Протягом останніх десяти років у цих країнах
розроблено концепції екологічного аудиту, прийня'
то національні стандарти та нормативно'правові акти
в цій галузі. Публічний екологічний аудит широко за'
стосовується у промислово розвинутих країнах —
Канаді, Великобританії, Нідерландах, США, Швеції,
країнах ЄС та Східної Європи [11, с. 49].
У нашій країні тільки починають розуміти, що пе'
редумовами для формування та розвитку публічно'
го екологічного аудиту є свідоме розуміння по'
гіршення стану довкілля, необхідність чіткого рег'
ламентування охорони та використання природних
ресурсів, застосування жорстких санкцій економіч'
ного характеру до порушників екологічного законо'
давства.
В Україні перші кроки до впровадження публіч'
ного екологічного аудиту зроблено у 90'х рр. ХХ ст.
Важливим кроком у розвитку публічного екологіч'
ного аудиту стало прийняття міжнародних стандартів
ISO серії 14000 на рівні державних стандартів, що
регулюють методологічні основи аудиту екологічної
діяльності підприємств [7, с. 175].

На сьогодні відносини у сфері публічного еко'
логічного аудиту регулюються Законами України
"Про екологічний аудит" [5], "Про охорону навко'
лишнього природного середовища" [6], Національ'
ними стандартами України ДСТУ ISO 19011:2012
"Настанови щодо здійснення аудитів систем управ'
ління" [4], ДС ТУ IS O 14001:1997, ДС ТУ
ISO14004:1997 "Система управління навколишнім
середовищем" [1; 2], ДСТУ ISO 14015:2005 "Еколог'
ічне оцінювання виробничих об'єктів та організацій"
[3].
Публічний екологічний аудит є найбільш ді'
євим інструментом погодження загальнодержав'
них і місцев их інте ресів, е кологіч ної безп еки,
одним з найбільш ефективних засобів залучення
громадськості до вирішення проблем екологічно
безпечного життя, екологічно чистої продукції [8,
с. 46].
Практика публічного екологічного аудиту в Ук'
раїні грунтується на принципах: підтримка екологіч'
ного аудиту і реагування на його результати з боку
керівництва, незалежність функцій екологічного
аудиту щодо діяльності, яка перевіряється, обгрун'
това ний підбір ау диторів , визнач еність ціле й,
термінів, методик і періодичності проведення, адек'
ватність збору, аналізу й документування резуль'
татів цілям аудитування, наявність процедур, що за'
безпечують неупереджений, чіткий і ясний вклад ре'
зультатів публічного екологічного аудиту у виснов'
ках.
Основними завданнями публічного аудиту в еко'
логічній сфері є: збір достовірної інформації про
екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкта
екологічного аудиту та формування на її основі вис'
новку екологічного аудиту; встановлення відповід'
ності об'єктів екологічного аудиту вимогам законо'
давства про охорону навколишнього природного се'
редовища та іншим критеріям екологічного аудиту;
оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного ауди'
ту на стан навколишнього природного середовища;
оцінка ефективності, повноти і обгрунтованості за'
ходів, що вживаються для охорони навколишнього
природного середовища на об'єкті екологічного
аудиту.
В Україні на сьогодні з упевненістю можна ствер'
джувати про існування гострої потреби у розвитку
екологічного аудиту, що визначається такими фак'
торами: погіршенням екологічної ситуації в державі,
що пов'язане із явною неефективністю традиційних
форм державного екологічного управління та конт'
ролю; переважанням "умовно'примусового" харак'
теру виробничої економічної діяльності; існуванням
значного потенціалу невикористаних можливостей
для вирішення екологічних проблем, багато з яких
не пов'язані зі значними фінансовими та матеріаль'
ними витратами (найбільш характерною серед таких
можливостей є творчий потенціал підприємництва);
практичними досягненнями у галузі екологічного
аудиту у економічно розвинутих західних країнах;
можливістю отримання істотних економічних пере'
ваг, включаючи й додатковий прибуток, для підпри'
ємств.
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Для подальшого розвитку публічного аудиту в
екологічній сфері, на нашу думку, необхідно: впо'
рядкувати та вдосконалити нормативну базу, адап'
тувати закордонні та розробити вітчизняні принци'
пи проведення екологічного аудиту, розповсюджу'
вати стандарти ISO 14000 шляхом публікації та тлу'
мачення текстів цих стандартів, створити ефективну
підготовку спеціалістів з екологічного аудиту.
Тому, вважаємо, що екологічна ситуація в Ук'
раїні може бути стабілізована й покращена голов'
ним чином шляхом зміни орієнтації соціально'еко'
номічного розвитку держави, формування нових (су'
часних) ціннісних та моральних пріоритетів, перегля'
ду структури потреб, цілей, пріоритетів та способів
діяльності людини. Все це вимагає проведення ком'
плексу радикальних політичних, законодавчих, соц'
іально'економічних, технологічних та системних
контрольних заходів, основним серед яких повинен
стати публічний аудит.

ВИСНОВОК
Таким чином, за результатами дослідження публіч'
ного аудиту можна дійти висновку, що сформованої
теоретико'методологічної основи публічного аудиту як
необхідної складової публічного управління на сьогодні
не існує.
Вищезазначені особливості публічного аудиту да'
ють підстави стверджувати про назрілу необхідність
формування інституту публічного аудиту в Україні.
Публічний аудит слід розглядати як суспільне благо,
як публічну послугу, в основі якої лежить публічний
(суспільний) інтерес, тобто як суспільно значиму
діяльність, яка має бути регламентована, в першу чер'
гу, законодавством відповідно до засад громадянсь'
кого суспільства та демократичної правової держа'
ви.
Україна, відповідно до обраного євроінтеграційно'
го курсу, прагнення до фінансово'економічної стабілі'
зації та задля зайняття чільного місця на світовій арені,
повинна здійснити низку складних комплексних пере'
творень. Передусім це стосується запровадження євро'
пейських стандартів, одним із таких стандартів є пуб'
лічний аудит у різних сферах діяльності, зокрема в еко'
логічній сфері.
Публічний екологічний аудит і є одним з таких євро'
пейських і міжнародних стандартів забезпечення прав
людини на безпечне життя. Запроваджуючи публічний
екологічний аудит, Україна не лише декларує своє пра'
во на входження в європейську цивілізацію, а й підтвер'
дити свої наміри практичними діями.
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DIRECTIONS OF REFORMATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF HEALTH CARE
Процес формування і реалізація державної політики в сфері охорони злоров'я сьогодні є чи не найго
ловнішою проблемою в Україні. Сучасні реалії існування України як незалежної держави потребують ура
хування прагнення країни реалізовувати національні інтереси во всіх сферах життєдіяльності суспільства.
Державне управління діяльності у сфері охорони здоров'я має свої особливості. Відповідно до законо
давства України, охорона здоров'я є одним із пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава фор
мує політику охорони здоров'я в Україні та забезпечує її реалізацію. Тому теорія і практика державного
управління потребує негайної розробки організаційних, управлінських, політикоправових засад рефор
мування сучасної системи охорони здоров'я.
У статті розглянуто сучасний стан та визначено існуючі методичні положення, які розвивають підходи
до визначення особливостей державної політики в сфері охорони здоров'я. Запропоновано напрями роз
робки стратегій, організаційних структур, процесів ціноутворення та методи оцінки діяльності учасників
процесу надання медичної допомоги та визначено практичні заходи з обєднання всіх учасників процесу
надання медичної допомоги. Запропоновано впровадження механізму державноприватного партнер
ства у сфері охорони здоров'я для забезпечення інноваційного розвитку цієї сфери, який можливий на
засадах добровільного та взаємодоповнюючого партнерства між суб'єктами господарювання.
The process of reformation and implementation of the state policy in the sphere of health protection today is
almost the most important problem in Ukraine. Modern realities of the existence of Ukraine as an independent
state require to take into account the country's desire to realize national interests in all spheres of society's life.
The state administration of health care activities has its own peculiarities. According to the legislation of
Ukraine, health protection is one of the priority directions of state activity. The state forms the health care policy
in Ukraine and ensures its implementation. Therefore, the theory and practice of public administration requires
the immediate development of organizational, managerial, political and legal principles for reforming the modern
health system.
The article considers the current state and defines the existing methodological provisions which develop
approaches to the definition of the features of the state policy in the field of health care. The directions of
development of strategies, organizational structures, pricing processes and methods of evaluation of the
participants in the process of medical care provision are proposed, and practical measures are taken to unite all
participants in the process of medical care provision.
Offers the mechanism of publicprivate partnership in the health sector to ensure the innovative development
of the sector, which is possible on the basis of voluntary and complementary partnership between the entities.

Ключові слова: реформування, стратегія розвитку, системи охорони здоров'я, державна політика,
механізм державноприватного партнерства.
Key words: reformation, strategy of development, health care system, state policy,mechanism of publicprivate
partnership.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Головною метою реформ в Україні проголошено роз'
будову демократичної правової держави, забезпечення її
сталого і безпечного розвитку. Сучасні реалії існування

України як незалежної держави потребують реалізовува'
ти національні інтереси во всіх сферах життєдіяльності
суспільства. Стан сфери охорони здоров'я протягом ос'
танніх років вважати стабільним неможливо. Це є на'
слідком неправильного розуміння, наявності стереотипів
щодо впровадження ринкових відносин та відсутності
дієвих форм державного управління у цій сфері.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Очевидно, що система охорони здоров'я негайно по'
требує трансформації, але ні для кого не є секретом, що
потреба нагальних реформ у галузі охорони здоров'я уск'
ладняється не лише небажанням деяких чиновників зни'
щувати корупцію в медицині, а також і тим, що фінансові
можливості держави обмежені і більшість перетворень
гальмуються через економічну кризу. Українська система
охорони здоров'я має низький рівень фінансового і мате'
ріального забезпечення, технічно відсталу інфраструкту'
ру, недосконалий менеджмент, потребує значних фінан'
сових вкладень і застосування інноваційних управлінських
і медичних технологій, які держава через кризу та обме'
жений бюджет не здатна забезпечити. Тож впровадження
механізму державно'приватного партнерства, який розг'
лядається як один з альтернативних способів реформуван'
ня вітчизняної системи охорони здоровя, має можливість
стати потужним інструментом оновлення медицини об'
'єднавши можливості держави з інвестиційними ресурса'
ми приватного сектору.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
ОПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ.
Проблеми державного управління, зокрема, в сфері
охорони здоров'я досліджують вчені В.Б. Дейч, Г.В. Ата'
манчук, А.Ф. Мельник, Н.Н. Нижник, М.М. Білинська. Але
аналіз науково'теоретичних праць згаданих вище вчених
дав змогу дійти висновку, що існують проблемні питання,
які потребують уточнення.
Зазначені аспекти державного управління зумовлюють
наукові пошуки визначення пріоритетних напрямів держав'
ної політики саме у цій надзвичайно важливій для суспіль'
ства сфері.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Дослідити існуючі методичні підходи до реформуван'
ня державної політики в сфері охорони здоров'я, розро'
бити пропозиції щодо впровадження механізму державно'
приватного партнерства, який може стати потужним інстру'
ментом оновлення медицини об'єднавши можливості дер'
жави з інвестиційними ресурсами приватного сектору.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Державне управління діяльності у сфері охорони здо'
ров'я має свої особливості. Відповідно до законодавства
України, охорона здоров'я є одним із пріоритетних на'
прямів державної діяльності. Держава формує політику
охорони здоров'я в Україні та забезпечує її реалізацію.
Законодавство України про охорону здоров'я базується
на Конституції України та визнає належність права люди'
ни на охорону здоров'я до основних, загальновизнаних,
природних, невідчужуваних і непорушних прав. Наголо'
шується, що це право виникає з моменту народження лю'
дини, а не встановлюється імперативно. Держава повинна
визначати та гарантувати право на охорону здоров'я.
Відповідно до статті 3 Конституції України прямо перед'
бачено, що найвищою соціальною цінністю в Україні виз'
наються людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недо'
торканність і безпека. Статтею 49 Конституції України зак'
ріплено низку важливих положень, а саме: кожному гаран'
товано право на охорону здоров'я, медичну допомогу та
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медичне страхування; охорона здоров'я забезпечується
державним фінансуванням відповідних соціально'еконо'
мічних, медико'санітарних і оздоровчо'профілактичних
програм; умови для ефективного і доступного для всіх гро'
мадян медичного обслуговування створює держава; ме'
дична допомога у державних і комунальних закладах охо'
рони здоров'я надається безоплатно; існуюча мережа дер'
жавних і комунальних закладів охорони здоров'я не може
бути скорочена; держава сприяє розвиткові лікувальних
закладів усіх форм власності [1].
Із конституційного визначення України як соціальної
держави, політика якої спрямована на створення умов
щодо забезпечення гідного рівня життя людини, і положень
ст. 49 Конституції України, згідно з якими обов'язком дер'
жави є забезпечення права громадян на охорону здоро'
в'я, а також державних програм соціального розвитку вип'
ливає, що на державу покладаються зобов'язання перед
суспільством щодо використання всіх засобів державного
управління сферою. Здоров'я є первинною передумовою
нормальної життєдіяльності людини, інтегральним показ'
ником успішності розвитку суспільства. Відповідно до
статті 3 Закону України "Основи законодавства України
про охорону здоров'я" категорію "здоров'я" визначено як
"стан повного фізичного, психічного і соціального благо'
получчя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад", а
охорона здоров'я розглядається як система заходів, що
здійснюються органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, їх посадовими особами, зак'
ладами охорони здоров'я, медичними та фармацевтични'
ми працівниками і громадянами з метою збереження та
відновлення фізіологічних і психологічних функцій, опти'
мальної працездатності та соціальної активності людини
при максимальній біологічно можливій індивідуальній три'
валості її життя.
Зараз більшість країн світу почали переосмислення
здоров'я населення як економічної категорії, а не тільки
як медичної та соціальної. До цього призвели оцінки екс'
пертів, за даними яких витрати на медичну допомогу в зв'яз'
ку з захворюваністю становлять 47,9 %, немедичні витра'
ти (втрати доходів у зв'язку із захворюваністю та перед'
часною смертністю населення) становлять 52,1 % [2, с. 53;
21].
Згідно з визначенням ВООЗ, система охорони здоро'
в'я — це сукупність усіх організацій, інститутів і ресурсів,
головною метою яких є поліпшення здоров'я. Для функціо'
нування системи охорони здоров'я необхідні кадрові ре'
сурси, фінансові кошти, інформація, устаткування й мате'
ріали, транспорт, комунікації, а також загальне керування
й керівництво. У рамках системи охорони здоров'я повинні
надаватися послуги, чуйно реагують на потреби і справед'
ливі з фінансової точки зору, при поважному відношенні
до людей [3].
Концепція ВООЗ "Здоров'я'2020: основи європейсь'
кої політики і стратегії для ХХІ сторіччя" визначає основні
цілі функціонування системи охорони здоров'я, до них
відносять: поліпшення здоров'я всього населення,
відповідність запитам і потребам людей, забезпечення
справедливості в розподілі фінансових ресурсів, доступ'
ності всіх до наявних ресурсів [9; 23]. Умовою для цього є
створення та успішна діяльність нормативно'правової бази,
що включає комплекс всіх ресурсів (фінансові, кадрові,
матеріально'технічні), управління та керівництво, інно'
ваційні технології, а основними цінностями — справед'
ливість, солідарність, участь населення, етичний підхід до
розвитку систем [3].
Ряд дослідників розглядають державне управління
охороною здоров'я як сукупность цілеспрямованих впливів
органів державної влади, які діють у рамках відповідної
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Таблиця 1. Особливості державного управління сферою охорони здоров'я як суспільним
явищем та системою
Критерій

Державне управління сферою охорони здоров'я як
суспільне явище

Державне управління сферою охорони
здоров'я як система

Визначення

Комплексна політична, економічна,
соціальна і медична категорія, що є формою та
основним різновидом соціального управління,
соціально-політична функція держави, зумовлена
об’єктивними потребами забезпечення цілісності
суспільства, його функціонування й
поступального розвитку

Визначає демографічний, соціальний,
економічний потенціал суспільства, є
фактором національної безпеки та
об’єктом соціальної політики держави

Об’єкт
управління

Суспільні стосунки у сфері охорони здоров’я, що
пов’язані з людьми, територіями, організаційноструктурними утвореннями, матеріальнотехнічними ресурсами, видами діяльності тощо

Охорона громадського (суспільного)
здоров’я.
Підвідомчість стосується органів, закладів,
посадових осіб та інші, чия діяльність
пов’язана з охороною громадського
здоров’я

Комплексна
сутність

Діяльності держави, здійснення управлінського
організуючого впливу шляхом використання
повноважень виконавчої влади через організацію
виконання законів, здійснення управлінських
функцій з метою комплексного соціальноекономічного та культурного розвитку держави, її
окремих територій, а також забезпечення
реалізації державної політики у відповідних
сферах суспільного життя, створення умов для
реалізації громадянами їх прав і свобод

Механізм державного управління
розвитком системи охорони здоров’я в
Україні, який поєднує організаційні,
фінансові, регулятивні, контрольні заходи
та має на меті забезпечення задоволеності
суспільства медичною допомогою,
підвищення захищеності громадян від
фінансових ризиків на випадок хвороби,
покращання загального стану їх здоров’я

компетенції на певних осіб, соціальні системи, а також
увесь соціальний організм у цілому з метою їх упорядку'
вання, збереження або перетворення.
Аналізуючи зміст управління сферою охорони здоро'
в'я як різновид соціального управління, зазначені вчені
вказують, що воно є особливою соціальною функцією, що
виникає з потреби самого суспільства як самокерованої
системи і супроводжує усю його історію.
Таким чином, можливо визначити існуючі підходи:
— державне управління охороною здоров'я є одночасно
механізмом та формою реалізації управління суспільством;
— управлінський вплив обов'язково містить органі'
заційний компонент у медичному закладі, який проявляєть'
ся в спрямуванні та практичному здійсненні взаємодії лю'
дей і має два зрізи: статичний (структурний) та динамічний
(функціональний);
— існує поділ медичної сфери як загального інституту
управління на певну суб'єктну структуру, що складається
з органів державного управління і бізнесу;
— об'єктами державного управління сфери охорони
здоров'я виступають певні суспільні відносини, з одного
боку, і відносини у самій організаційній системі, тобто
відносини між різними органами держави, всередині та між
самими лікувальними установами.
М.М. Білинська пропонує загальне визначення держав'
ного управління в сфері охорони здоров'я як комплексу
прийнятих загальнодержавних рішень чи взятих зобов'я'
зань щодо збереження та зміцнення фізичного і психічно'
го здоров'я та соціального благополуччя населення як най'
важливішої складової її національного багатства шляхом
реалізації сукупності політичних, організаційних, економ'
ічних, правових, соціальних, культурних, наукових та ме'
дичних заходів з метою збереження генофонду українсь'
кої нації, її гуманітарного потенціалу та врахування вимог
нинішнього і майбутніх поколінь в інтересах як конкретної
людини (особистості), так і суспільства в цілому [4, с. 7].
Проведене дослідження надає можливість визначити
відміності у визначенні державного управління сферою охо'
рони здоров'я як суспільним явищем, так і системою (табл. 1).
Значуща особливість державного управління діяль'
ності у сфері охорони здоров'я України полягає в розме'

жуванні компетенції органів державної влади, які від імені
держави здійснюють таке регулювання, у межах установ'
лених Конституцією України та діючими нормативно'пра'
вовими актами. В Україні охорона здоров'я населення за'
безпечується державною, комунальною та приватною си'
стемами охорони здоров'я. Отже, при здійсненні держав'
ного управління сферою охороги здоров'я необхідно вра'
хувати наявність недержавних моделей охорони здоров'я
та наявність державно'приватних відносин
Досвід окремих країн (Швеції, Великобританії, Німеч'
чини, Австралії) засвідчує, що в умовах дефіциту бюджет'
них коштів потужним інструментом забезпечення позитив'
них зрушень у сфері охорониздоровя потенційно може ста'
ти державно'приватне партнерство, засноване на поєднанні
можливостей держави з фінансово'інвестиційними ресур'
сами приватного сектору. Лідером у запровадженні держав'
но'приватного партнерстватакож можна назвати Швецію.
Там дозволено брати в оренду лікарні, лабораторії та служ'
би швидкої допомоги. Здача в оренду госпіталю Сент'Гре'
горі в Стокгольмі, наприклад, дозволила скоротити витра'
ти на 30% і обслуговувати додатково 100 тис. пацієнтів на
рік, вартість рентгенівських послуг впала на 50%, тривалість
очікування діагностики та лікування скоротилася на 30%,
вартість послуг швидкої допомоги знизилася на 10% ,
вартість лабораторних послуг — на 40%. Проекти держав'
но'приватного партнерства у сфері охорони здоров'я в цих
країнах реалізовувалися на довгостроковій основі під зо'
бов'язання приватного інвестора не створювати штучних
обмежень доступності медичної допомоги. Вони передба'
чали проектування, будівництво, реконструкцію, модерні'
зацію та управління об'єктами охорони здоров'я, комплек'
сне забезпечення первинної медичної допомоги, невідклад'
ної та окремих видів спеціалізованої медичної допомоги
населенню певного району (регіону), надання клінічних та
інфраструктурних послуг тощо. Соціально'економічний
ефект від реалізації цих проектів полягав у скороченні бюд'
жетних витрат на утримання об'єктів охорони здоров'я при
суттєвому зниженні вартості медичних послуг і скороченні
терміну очікування діагностики та лікування.
Упродовж останнього часу в Україні створено відповід'
ну нормативно'правову базу. Згідно зі статтею 1 Закону
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України "Про державно'приватне партнерство" державно'
приватне партнерство визначено як співробітництво між
державою Україна, Автономною Республікою Крим, тери'
торіальними громадами в особі відповідних державних
органів та органів місцевого самоврядування (державни'
ми партнерами) та юридичними особами, крім державних
та комунальних підприємств, або фізичними особами —
підприємцями (приватними партнерами), що здійснюють
на основі договору в порядку, встановленому цим Зако'
ном та іншими законодавчими актами, та відповідає озна'
кам державно'приватного партнерства, визначеним цим
Законом. Відповідно до статті 4 цього Закону закріплена
можливість застосування державно'приватного партнер'
ства у сферах "охорона здоров'я" і "надання освітніх по'
слуг та послуг у сфері охорони здоров'я" [5]. Перспектива
залучення приватних інвестицій до фінансування систем'
них заходів у сфері охорони здоров'я також передбачена
Концепцією Загальнодержавної програми "Здоров'я —
2020": український вимір, затвердженою розпорядженням
Кабінетом Міністрів України від 31.10.2011 № 1164'р [3].
Законом України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвит'
ку державно'приватного партнерства та стимулювання
інвестицій в Україні" від 24 листопада 2015 року було усу'
нуто низку правових колізій, що ускладнювали налагод'
ження державно'приватного партнерства у сфері охоро'
ни здоров'я (запроваджено механізми державної підтрим'
ки територіальних громад у реалізації проектів державно'
приватного партнерства, розширено гарантії для приват'
них партнерів від зміни законодавства та у випадку розір'
вання договору про державно'приватне партнерство через
порушення державним партнером своїх зобов'язань тощо).
Впровадження механзму державно'приватного
партерства торкнеться майже всіх напрямків медицини:
надання медичних послуг та досліджень, наприклад УЗД,
МРТ, впровадження сучасного медичного обладнання,
препаратів. Крім того, це дозволить змінити підхід до на'
дання допоміжних послуг — харчування, транспортуван'
ня хворих, переглянути менеджмент у медустановах, вдос'
коналити електронні системи обліку, обслуговування об'
ладнання тощо. Чинне законодавство не наділяє приват'
ного партнера правом перепрофільовувати об'єкти охоро'
ни здоров'я або здійснювати їх продаж чи приватизацію,
тобто, механізм державно'приватного партнерства не пе'
редбачає зміни державної або комунальної форми влас'
ності і відповідно не дає права приватному партнеру про'
дажу або приватизації закладів охорони здоров'я. І це є
запорукою того, що клініка, чи інший медичний заклад не
стане чиєюсь приватною власністю, що нині, до речі, так
лякає багатьох громадян. ДПП дозволить побудувати нову
модель фінансування та організації системи охорони здо'
ров'я в країні, дозволить сформувати ефективні структу'
ри правової системи та підніме на новий рівень якість на'
дання медичних послуг.
Так, можно сказати, що країна і сфера охорони здо'
ров'я отримала шанс на реальний розвиток і ефективне
запровадження реформ.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, реалії сьогодення свідчать про не'
обхідність суттєвого оновлення поглядів стосовно держав'
ного регулювання у сфері охорони здоров'я громадян.
Впровадження державно'приватного партнерства у сфері
охорони здоров'я об'єктивно зумовлено поєднати матері'
альні і інтелектуальні ресурси державного та приватного
секторів, сприятиме розбудові системи охорони здоров'я,
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підвищенню якості надання медичних послуг населенню,
технологічному переоснащенню медичної галузі, вдоско'
наленню підготовки медичних кадрів.
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У статті здійснюється аналіз сучасного стану взаємодії влади та громадянського суспільства
а також визначаються шляхи оптимізації такої взаємодії в контексті євроінтеграційних реформ.
Вивчаються перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах безперерв
ного впливу зовнішніх та внутрішніх процесів, а також визначаються напрями усунення дест
руктивних чинників налагодження взаємодії інститутів громадянського суспільства та влади.
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influence of external and internal processes are studied, as well as directions of elimination of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У наш час, в умовах транзитивних процесів ук'
раїнського соціуму, постійних соціально'економіч'
них, політико'управлінських, культурно'ідеологіч'
них трансформацій в державі можна чітко прослідку'
вати постійний ріст активності та посилення ролі

інститутів громадянського суспільства. Суспільства,
в якому директивний вплив держави відходить на
другий план і зароджуються передумови для існуван'
ня реальної, а не декларативної демократії, суспіль'
ства, де людина справді є найвищою соціальною
цінністю.
Події часів Помаранчевої Революції, а згодом і Ре'
волюції Гідності чітко засвідчили: в Україні існує (а го'
ловне — функціонує) зріле громадянське суспільство
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і відсутність взаємодії між цим суспільством і держав'
ною владою зумовлює втрату останньою своєї легітим'
ності.
Взаємодія між інститутами влади та громадян'
ського суспільства є запорукою розвитку нашої
держави, посилення її економічного потенціалу та
обороноздатності, в зв'язку з чим конче необхі'
дно визначити чинники, що перешкоджають вка'
заній взає модії, та виз начити шляхи їх усу нен'
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив,
що проблематика взаємодії між громадянським су'
спільством і владними структурами є досить цікавою у
наукових колах. Проте більшість авторів здебільшого
акцентують увагу на конкретних галузевих аспектах
такої взаємодії або обмежуються вивченням співпраці
окремих інститутів громадянського суспільства та вла'
ди.
Окремим аспектам взаємодії державної влади з
інститутами громадянського суспільства присвячені
наукові дослідження В. Ундіра, зокрема науковець
вивчає особливості взаємодії місцевих органів вико'
навчої влади і громадянського суспільства на при'
кладі окремого регіону [1]. В свою чергу, С. Самара
досліджує організаційно'правові аспекти взаємодії
центральної та місцевої виконавчої влади, розгля'
даючи громадянське суспільство як об'єкт такої
взаємодії [2]. Натомість, предметом наукових по'
шуків C. Возного є формування дієздатних територ'
іальних громад крізь призму механізмів взаємодії
органів місцевого самоврядування з органами дер'
жавної виконавчої влади [3]. Заслуговують на увагу
й дослідження Г. Шаульської, присвячені удоскона'
ленню наукової теорії механізмів державного управ'
ління взаємодією громадськості з органами держав'
ної влади та органами місцевого самоврядування, в
основі яких виступають партнерські взаємовідноси'
ни [4].
Разом з тим, поза увагою більшості науковців
залишається вивчення стану розвитку та дієздат'
ності інститутів українського громадянського сус'
пільства в транзитивних умовах, визначення дієвих
механізмів їх взаємодії з владою та усунення пе'
решкод для налагодження такої взаємодії в кон'
тексті орієнтації на європейський вектор розвит'
ку.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Зважаючи на бум громадянської активності в
Україні, ріст ролі неурядових організацій в пол'
ітичному та соціальному житті держави, першочер'
говим завданням є вивчення стану та перспектив
розвитку громадянського суспільства в Україні в
у м ов а х б е з п е р е р в н о г о в п л и в у з о в н і ш н і х т а
внутрішніх процесів, а також визначення напрямів
усунення деструктивних чинників налагодження
взаємодії інститутів громадянського суспільства та
влади.

88

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Взаємодія політично активних, соціально свідо'
мих громадян та відповідальних, впевнених у влас'
них силах інститутів влади є вагомим чинником сус'
пільного розвитку, тобто змін у суспільстві, які відпо'
відають очікуванням більшості. Це сприяє підвищен'
ню якості життя людей і дає їм змогу впевненіше ди'
витися в майбутнє.
В Україні відсутність ефективної взаємодії між
органами державної влади та суспільними інститу'
тами є однією з ключових проблем державного уп'
равління. Від її успішного вирішення безпосередньо
залежить подолання негативних владних явищ, як'
от корупція, лобіювання інтересів фінансово'про'
мислових груп, закритість, безвідповідальність, не'
професіоналізм представників влади та ін., і, відпо'
відно, рівень довіри до влади та легітимності остан'
ньої. У свою чергу, використання можливостей гро'
мадянського суспільства дає змогу підвищити ефек'
тивність управлінських рішень та розв'язання сусп'
ільних проблем.
У зазначеному контексті важко не погодитися з
А.Подбєрьозкіним, що "розвиток інститутів грома'
дянського суспільства став провідною тенденцією в
розвитку країн'лідерів. Інститути поступово витісня'
ють і заміщають державні інститути. Це позначаєть'
ся як на підвищенні ефективності управління сусп'
ільством, так і на економічній ефективності… Сусп'
ільний і державний устрій майбутніх країн'лідерів,
ефективність їхньої політики будуть прямо залежа'
ти від розвитку інститутів громадянського суспіль'
ства. Можна навіть припустити, що життєстійкість
провідних держав буде забезпечена ступенем роз'
витку вказаних інститутів. Це — нова найважливіша
закономірність розвитку глобальних процесів: роль
інститутів громадянського суспільства стає не про'
сто важливим, але і вирішальним чинником політич'
ного, економічного і науково'технічного розвитку
країни" [5, с. 46].
Взаємодія громадянського суспільства та держави,
як відомо, складається із двох взаємно відповідальних
впливів: держави на громадянське суспільство й грома'
дянського суспільства на державу. Розвинена, демок'
ратична правова держава виконує лише ті функції, які
визначає для неї громадянське суспільство. З іншого
боку, взаємозв'язок демократичної держави і грома'
дянського суспільства неможливий без певної автономії
останнього. Демократична влада може лише координу'
вати, але не визначати діяльність громадянського су'
спільства. Тому різні елементи громадянського суспіль'
ства мають домагатися такого політико'правового ста'
тусу, який не допускав би їх підпорядкування держав'
ним органам і водночас не суперечив би праву останніх
на владу та на роль гаранта миру й арбітра основних
інтересів [6]. Очевидно, що рівень демократичних про'
цесів залежить від ефективності функціонування інсти'
тутів громадянського суспільства, а не від їх визнання/
невизнання чи підтримки/ігнорування органами влади.
Наявність громадянського суспільства, його
інституційну та функціональну спроможність у тій чи
іншій державі оцінювати досить важко. Історії відомі
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випадки, коли авторитарні політичні режими позиц'
іонували себе як демократичні, законодавчо закрі'
плюючи рівність, свободу слова, свободу зібрання,
право на самовизначення і т.д., натомість залишаю'
чи вказані норми суто декларативними. Навіть сьо'
годні країни з недемократичними режимами часто не
позбавлені суб'єктних атрибутів громадянського
суспільства (наявність квазігромадських об'єднань,
"кишенькових" партій, псевдонезалежних ЗМІ…),
на том іс ть та кі інс титу ти не пре з е нту ють гро'
мадськість, а виступають інструментом для досяг'
нення необхідних соціально'політичних цілей влад'
ними елітами чи представниками олігархії.
Чудовою демонстрацією такої декларативної де'
мократії може слугувати стан розвитку громадянсь'
кого суспільства в Російській Федерації, яка трива'
лий час була взірцем українських політиків для про'
ведення реформ.
Як влучно підкреслює Ю. Цейтлін, значна части'
на російського громадянського суспільства деполі'
тизується. Зокрема згідно з соціологічними опиту'
ваннями, побоювання, що та чи інша громадська
організація переслідує політичні цілі, є основною
причиною небажання людей вступати в них. Внаслі'
док цього багато НУО прагнуть підкреслити свою
"політичну індиферентність". Насправді саме в Росії
можливість існування автономного громадянського
суспільства, у всякому разі нині уявляється вельми
проблематичним. Особливо гострі суперечки роз'
горнулися у зв'язку з питанням, чи слід державі шля'
хом надання фінансової допомоги сприяти його роз'
витку і чи повинні громадські організації брати цю
допомогу. Багато НУО, бажаючи зберегти свою не'
залежність, воліють відмовитися від підтримки тако'
го роду. Поки що ні громадянське суспільство, ні
держава ще не готові до повноцінної співпраці. Си'
туація тут складається по'різному: якщо деякі поса'
дові особи в багатьох випадках, розуміючи важ'
ливість проблем, спонукають НУО звертатися до них
за допомогою та охоче сприяють їх вирішенню, то
інші — в першу чергу це відноситься до державних
органів, пов'язаних з президентом Російської Феде'
рації, — як і раніше явно не бажають працювати
спільно з громадськими організаціями [7, с.140], в
зв'язку з чим говорити про ефективну взаємодію вла'
ди і громадськості не доводиться.
У свою чергу Н. Філатов зазначає, що вже до се'
редини 1990'х рр. практика показала, що процес
формування громадянського суспільства в Росії не
вписується в рамки і постулати розроблених і апро'
бованих у західних країнах теорій. Зокрема в якості
основних причин перешкод у формуванні грома'
дянського суспільства в пострадянській Росії науко'
вець виділяє "ментальні та соціокультурні особли'
вості населення країни (відсутність традицій і досві'
ду усвідомленої громадянської поведінки по захис'
ту своїх прав і свобод; патерналістські уявлення про
роль держави в житті суспільства; пріоритет колек'
тивістських цінностей; урівняльні уявлення про соці'
альну справедливість; схильність до "сильної руки"
тощо)". Крім того, найважливішою причиною краху
ліберальної моделі взаємовідносин між державою і

суспільством розглядається "політика радикальних
реформ у соціально'економічній сфері, яка призве'
ла до зубожіння значної частини російського насе'
лення" [8, с.182—183]. Адже в результаті переходу
до ринку і приватизації держвласності, російським
громадянам було не до створення інститутів грома'
дянського суспільства та не до участі в них.
За переконанням А. Сафонова та А. Туманової,
Росія традиційно належить до країн, які більше орі'
єнтовані на державу, ніж на суспільство. Тут укорі'
нене переконання про необхідність сильної держа'
ви, тоді як суспільство недостатньо автономне і не'
залежне. Введення структур та інститутів грома'
дя нськ ого сусп ільс тва в російс ьке соціальний
простір, як правило, призводило до негативних
наслідків: обумовлювало перехід конфліктних тен'
денцій у суспільстві у відкриту форму їх прояву,
ініціювало викид негативної соціальної енергії і галь'
мувало в підсумку розвиток російського соціуму. Це
пов'язано з тим, що в Росії, на відміну від країн За'
ходу, історично склався інший тип суспільної систе'
ми, в основі якої лежить ефективність влади, а не
ефективність власності та громадянського суспіль'
ства [9, с. 5].
З впевненістю можна сказати, що на сьогод'
нішній день влада в Росії вибудовує свої відносини
з громадянським суспільством у односторонньому
порядку, за принципом ієрархії — держава вибирає
собі партнерів в особі громадських організацій і з
ними взаємодіє. Більшість експертів характеризують
відносини влади і НУО як абсолютно нерівноправні.
Не викликає сумніву і той факт, що потенціал треть'
ого сектору в Росії серйозно недовикористаний. Не'
комерційний сектор відсторонений від тристорон'
ньої взаємодії, перебуваючи в нерівному становищі
по відношенню до двох інших учасників процесу —
влади й бізнесу. Подекуди існують окремі приклади
конструктивної взаємодії, коли партнерство треть'
ого сектору і влади дійсно вирішує серйозні пробле'
ми [10, с. 12—13].
Окремої уваги заслуговує функціонування росій'
ських ЗМІ, яке на думку Є.Суслова, має дестабілізу'
ючий, дезінтегруючий характер, їх ангажованість
владою і великим бізнесом привела до втрати дові'
ри аудиторії, в зв'язку з чим вони не забезпечують
громадській думці стану зрілості, агрегування і ар'
тикуляції інтересів соціальних груп і суспільства в
цілому у становленні громадських основ суспільства.
Сучасна журналістики як соціального інститут істот'
но розійшлася з траєкторією руху російського сусп'
ільства і перетворилася на фактор дестабілізації з
вираженими атрактивними властивостями, що нада'
ють деструктивний вплив на суспільну свідомість і
масову психіку [11, с. 64—65]. Як наслідок, ЗМІ Росії
не сприяють формуванню громадянського суспіль'
ства та не є його повноцінною складовою, власне як
і ряд ЗМІ України, що належать чи фінансуються
представниками влади та фінансово'промислових
груп.
Враховуючи зазначене, кількість інститутів гро'
мадянського суспільства в жодному разі не може ви'
ступати показником ефективності впливу громадсь'
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кості на суспільні процеси. І основними причинами
цьому є такі фактори:
— один і той самий соціально активний грома'
дянин (група громадян) може бути одночасно чле'
ном (учасником, засновником) кількох інститутів
громадянського суспільства;
— наявність "декларативних" — тобто створених
у встановленому порядку, однак таких, що фактич'
но не функціонують (не виконують свої статутні цілі)
інститутів громадянського суспільства (наприклад:
штучно створені роботодавцем профспілки, що ніби'
то захищають інтереси працівників; об'єднання гро'
мадян з "гучними" назвами чи символікою для справ'
ляння відповідного враження, психологічного тиску
чи залякування за допомогою посвідчень, бланків
листів; створення політичних партій/рухів з подібни'
ми до "конкурентів" назвами чи політичними погля'
дами, з метою позбавлення останніх частини елек'
торату, тощо);
— різна суспільна значимість результатів діяль'
ності інститутів громадянського суспільство (наприк'
лад: умовна політична партія, громадське об'єднан'
ня рибалок чи об'єднання співвласників багатоквар'
тирного будинку діють у різних сферах суспільних
відносин, об'єднують різну кількість членів/учас'
ників, відрізняються територією функціонування, —
а відповідно й по'різному впливають на суспільний
розвиток).
Кардинально протилежна ситуація в контексті
взаємодії інститутів громадянського суспільства і
влади спостерігається в країнах Європи, де парт'
нерські відносини закріплюються на конституційно'
му рівні і реально (а не декларативно) реалізовують'
ся в суспільному житті.
Так, наприклад, стаття 20, пункт 2 Основного За'
кону Федеративної Республіки Німеччина вказує, що
"Вся влада виходить від народу". Народ — це гро'
мадяни з їхніми закріпленими в Конституції права'
ми, що мають, однак, і обов'язок з підтримання в
порядку суспільства та участі у вирішенні проблем.
Ключовим поняттям тут є співпричетність, а вона не
може обмежуватися волевиявленням біля виборчих
урн раз у чотири роки. Кожен третій житель Німеч'
чини у вільний час трудиться на благо суспільства. В
середньому від 14 до 21 години в місяць громадяни
займаються громадською роботою насамперед у
таких сферах, як спорт і організація дозвілля, ро'
бота з дітьми та молоддю, церква, охорона здоро'
в'я та соціальна сфера, культура та освіта. За остан'
ні роки громадська активність зросла, але при цьо'
му вона все більше зміщується від великих спілок в
бік невеликих, самоорганізованих груп і різних про'
ектів [12].
Німеччина надає великого значення діючим осо'
бам громадянського суспільства і в міжнародному
плані, адже голод і злидні, порушення прав людини
і забруднення навколишнього середовища не знають
кордонів. Федеративна Республіка Німеччина висту'
пає за те, щоб там, де це доцільно, допускати неуря'
дові організації як рівноправних партнерів до участі
в роботі міжнародних конференцій і організацій.
Право і екологозахисні групи, прикладом тут можуть

90

служити Greenpeace і Amnesty International, давно
стали "гравцями глобального масштабу", голос яких
чують і робота яких залучається до вирішення гло'
бальних проблем. Крім того, багато завдань взагалі
не могли б бути вирішені без неурядових організацій,
так наприклад забезпечення продовольством, допо'
мога біженцям або медичне забезпечення у кризо'
вих регіонах [13].
Система державної фінансової підтримки треть'
ого сектору в Німеччині базується на принципі суб'
сидіарності, за яким більш пріоритетним є надання
послуг приватними організаціями, ніж державою, а
також місцевими постачальниками, ніж немісцевими.
У статті 93 Федерального Закону "Про соціальну до'
помогу" визначено, що державним органам заборо'
няється створювати своїх власних постачальників
послуг, коли існують або можуть надалі існувати чи
створюватися відповідні асоціації [14].
Німеччина фінансує з бюджету діяльність різних
за статусом громадських організацій на всіх рівнях,
зокрема на загальнодержавному та місцевому. Фе'
деральна підтримка також надається за декількома
стратегічними напрямами: виховання молоді, охоро'
на довкілля чи міжнародний розвиток. У цих випад'
ках, як правило, або надаються гранти на реаліза'
цію проектів, або між компетентним міністерством
(або федеральним органом) і громадською органі'
зацією укладається угода про довгострокове стра'
тегічне партнерство. На місцевому рівні типовими
способами підтримки громадських організацій є
гранти та пряма підтримка з бюджету [15].
У свою чергу, в Хорватії функціонує Національ'
ний фонд розвитку громадянського суспільства,
який надає підтримку відносно малій кількості орган'
ізацій, проте протягом досить тривалого періоду —
3 років. Як правило, державна фінансова підтримка
надається на річній термін. Національний фонд зна'
ходиться у процесі децентралізації й уклав з чотир'
ма регіональними організаціями договори на реалі'
зацію програм із надання грантів з боку громади.
Крім того, громадські організації отримують гранти
на підтримку діяльності у відповідних сферах від
профільних міністерств. Серед нетрадиційних форм
фінансування громадських організацій з боку дер'
жави можна відзначити практику використання для
цих цілей коштів від виграшів у лотерею та перера'
хування 1 %'го податку від доходів фізичних осіб.
Так, у Хорватії, за прикладом Великобританії, ство'
рено Національний фонд розвитку громадянського
суспільства, який серед іншого, фінансується за ра'
хунок виграшів у лотереї, що з року в рік забезпе'
чує відносно надійне та передбачуване фінансуван'
ня. Частиною державного фінансування третього
сектору Великобританії є також дохід від виграшу у
лотерею: 28 % виграшу спрямовуються на доброчин'
ство у таких категоріях, як благодійництво, охоро'
на здоров'я, освіта й охорона довкілля (50 %), спорт
(16,67 %), мистецтво (16,67 %) та збереження істо'
рично'культурної спадщини (16,67%) [16].
У свою чергу, розвиток громадянського суспіль'
ства Естонії після відновлення державної незалеж'
ності йшов в постсоціалістичному контексті, для яко'
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го характерні обмеженість як індивідуальних, так і
державних ресурсів, відкритість поля діяльності з
ненадійними і / або суперечливими нормами, а та'
кож невідповідність новим ідеалам колишнього дос'
віду, переконань і схем поведінки. З часом вплив всіх
цих чинників, що перешкоджають самоорганізації і
незалежності громадянської ініціативи, зменшував'
ся, але велика частина імпульсів до змін прийшла в
суспільство Естонії з'за кордону: фінансова допо'
мога зовнішніх донорів, ноу'хау і приклади для на'
слідування. Таким чином, громадянське суспільство
початку 21'го століття в Естонії можна в цілому вва'
жати силою відновлюючою, що сприяє зміцненню
демократії, хоча з обмовкою, що вона виходить не
стільки з внутрішньої логіки розвитку і зрілості сус'
пільства, скільки з свідомо спланованої діяльності
по його розвитку. Більшості діючих сьогодні гро'
мадських об'єднань все ще потрібні час і зусилля,
щоб, так би мовити, дорости до існуючих можливо'
стей та викликів [17, с. 189].
Основні форми взаємодії між громадянським су'
спільством і органами влади закріплений і в законо'
давстві Польщі, серед яких варто виділити [18,
с.17—19]:
1. Передача на виконання неурядовими організа'
ціями публічних завдань.
2. Взаємне надання інформації щодо запланова'
них напрямків діяльності та співпраці з метою гар'
монізації цих напрямів. Метою цієї форми співпраці
є гармонізація заходів державного управління (на
місцевому рівні) і третього сектору.
3. Консультації з НУО щодо проектів норматив'
но'правових актів у сферах, що стосуються статут'
ної діяльності таких організацій.
Д. Горєлов констатує, що у європейських краї'
нах існує два основні механізми фінансування гро'
мадських організацій з боку держави, зокрема, воно
м ож е з дійснюв а ти ся шля хом н а дан н я п ря м ої
підтримки з бюджету, тобто за рахунок субсидій чи
грантів, державних конкурсних закупівель (контрак'
тування), нормативної підтримки (оплати послуг тре'
тьою стороною), або непрямої фінансової підтрим'
ки, наприклад, податкових пільг [19].
Фінансування у формі субсидій виділяються пе'
реважно представницьким групам та сервісним
організаціям. Субсидії, що розподіляються міністер'
ствами або іншими держустановами, як правило,
отримують ГО, що працюють за профілем лінійного
міністерства (наприклад, Міністерство у справах
молоді та спорту в Румунії має право виділяти кош'
ти організаціям, що працюють по молодіжному та
спортивному напрямах). Орган, що розподіляє суб'
сидії, як правило, виконує і наглядові функції. Суб'
сидії є формою бюджетної підтримки і можуть виді'
лятися з центрального та місцевого бюджетів на
підставі закону, але іноді й адміністративної поста'
нови. Наприклад, парламентом Словаччини був прий'
нятий спеціальний закон, що встановлює правила ви'
ділення субсидій ГО; розподіл коштів здійснюють
міністерства. Субсидії може виділяти і безпосеред'
ньо парламент, передбачивши їх у річному законі про
бюджет (Болгарія, Угорщина). Кошти, що виділяють'

ся у формі субсидій, можуть надходити і з інших
джерел, крім бюджету — наприклад, з фондів при'
ватизації (Чеська Республіка, — але це джерело
існує лише обмежений час), або зборів від проведен'
ня лотерей [16].
Крім того, заслуговує окремої уваги нормативне
закріплення термінології громадянського суспіль'
ства в законодавчих актах європейських країн, яке
доцільно було б застосувати в Україні, зокрема:
— у преамбулі Конституції Литовської Республі'
ки, сказано, що "литовський народ, який утворив Ли'
товську державу багато століть тому назад, який
будує її правовий фундамент на Литовських Стату'
тах і Конституціях Литовської Республіки, який сто'
літтями рішуче захищав свою свободу та неза'
лежність, який зберігав свій дух, писемність та зви'
чаї, який втілює природне право людини і Народу
вільно жити і творити на землі своїх батьків і предків
— в незалежній Литовській державі, дбаючи про
національну згоду на землі Литви, прагнучи до
відкритого, справедливого, гармонійного грома'
дянського суспільства і правової держави, за волею
громадян відродженої Литовської держави приймає
і проголошує цю Конституцію" [20];
— у ст. 4 Конституції Болгарії зазначається, що
"Республіка Болгарія гарантує життя, гідність і пра'
ва особистості і створює умови для вільного розвит'
ку людини і громадянського суспільства" [21];
— у преамбулі Конституції Чехія проголошуєть'
ся "демократичною державою, заснованою на повазі
до прав людини і принципах громадянського сусп'
ільства" [22].
Важко не погодитися, що "від ефективності кон'
ституційно'правового механізму регулювання діяль'
ності суб'єктів громадянського суспільства, різноб'
ічної взаємодії вказаних суб'єктів з органами дер'
жавної влади залежить дієвість інститутів грома'
дянського суспільства, а також їх стабільність і
стійкість у цілому" [23, с. 95], а тому запровадження
відповідних нормативно'правових основ європейсь'
кого зразка є першочерговим завданням українсь'
кої влади.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Той факт, що в умовах військової агресії одними
з п е рших, хто с та в на з а хист те риторіа ль ної
цілісності держави та конституційного ладу, стали
національно свідомі громадяни, волонтери, численні
громадські організації та рухи, засвідчив не лише
силу і зрілість громадянського суспільства в Україні
але й слабкість владних інституцій, їх непристосо'
ваність до кризових ситуацій, популізм, корумпо'
ваність, відсутність політичної відповідальності та
жалюгідний рівень комунікації зі своїми громадяна'
ми. За відсутності взаємодії між владою та грома'
дянським суспільством перша може втратити свою
легітимність. Суспільно'політичні протистояння в
Україні 2003—2004 та 2013—2014 років чітко це
засвідчили. В зв'язку з вказаним, першочерговим
завданням державного управління в контексті покра'
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щення взаємодії між владою та громадянським сус'
пільством має стати:
1. Чітка орієнтація на "європейський" тип взає'
модії інститутів влади і громадянського суспільства,
де обидва суб'єкта є рівноправними партнерами в
процесі вирішення суспільних проблем, на відміну від
"російського" типу взаємодії, при якому інститути гро'
мадянського суспільства є недієві та використовують'
ся здебільшого для досягнення владною верхівкою
конкретних електоральних чи іміджевих цілей.
2. Посилення довіри громадськості до євроінтег'
раційних реформ, адже в реаліях, коли ціни вже
"європейські", а соціальні стандарти та якість життя
все ще "пострадянські", — у населення формується
скептичне ставлення до обіцянок чиновників та не'
довіра до політичного керівництва. Визначальними
напрямами в цьому аспекті повинно стати:
— демонстрація реальних здобутків від зміни
зовнішньополітичного вектора (навіть локального чи
регіонального рівня);
— боротьба з корупцією на всіх владних рівнях
(при чому демонстрацією ефективності такої бороть'
би повинна стати не кількість виявлених корупціонерів,
а кількість обвинувальних судових вироків щодо них);
— протидія зовнішній пропаганді, завдяки якій
міжнародні актори, спекулюючи політичними, істо'
ричними, мовними, релігійними та іншими фактами,
здійснюють деструктивний вплив на суспільний роз'
виток в нашій державі.
3. Вдосконалення правових засад функціонуван'
ня вітчизняних інститутів громадянського суспільства
як суб'єктів взаємодії з владними інститутами, що пе'
редбачає закріплення за прикладом низки європейсь'
ких держав поняття громадянського суспільства на
конституційному рівні, зокрема в контексті посилення
ролі третього сектору ст. 1. Конституції України доц'
ільно було б викласти в наступній редакції: "Україна є
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, пра'
вова держава, що базується на повазі до прав людини
і принципах громадянського суспільства".
4. При оцінці ефективності, результативності та
функціональної спроможності інститутів громадянсь'
кого суспільства виходити не з кількісного аналізу за'
реєстрованих неурядових організацій, а з обсягу їх
реального впливу (конструктивного чи деструктивно'
го) на ту чи іншу сферу суспільних відносин.
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THE DIRECTIONS OF STATE MANAGEMENT OF MODERNIZATION OF EDUCATION
IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EUROWINTEGRATION
У статті окреслено стратегічні завдання та пріоритетні напрями державного управління мо
дернізацією вищої освіти з огляду на інтеграцію України в європейський освітній простір; виз
начено основні шляхи реформування освітньої галузі в умовах глобалізації; вказано на не
обхідність науковотеоретичного обгрунтування і розробки практично спрямованої моделі мо
дернізації вищої освіти й удосконалення механізму державного регулювання модернізаційних
процесів у вищій школі та регулятивного інструментарію впливу держави на цей процес.
The article outlines strategic tasks and priority directions of state management of the modernization
of higher education, taking into account Ukraine's integration into the European educational space.
The main ways of reforming education in the context of globalization identified. The necessity of a
scientific and theoretical justification and development of a practically directed model for the
modernization of higher education and the improvement of the mechanism for state regulation of
modernization processes in higher education and the regulatory tools of the state's influence on this
process substantiated.
Socioeconomic and political transformations in Ukraine determine the need for modernization of
higher education in accordance with European standards.
The main directions of the state educational policy of Ukraine in modern conditions include providing
citizens with equal access to quality education; іincreasing the level of objectivity in evaluating the
performance of students, students, students. The main directions of the state educational policy of
Ukraine in modern conditions include introduction of democratic foundations in the activities of
educational institutions; improvement of civic education in education; further integration of national
education into the world educational space, ensuring its competitiveness.

Ключові слова: вища освіта, державне управління, євроінтеграція, модернізація, освітня політика дер
жави, реформування, трансформації.
Key words: higher education, public administration, eurointegration, modernization, educational policy of the
state, reforms, social transformations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

поступу цивілізації загалом. Процес євроінтеграції,
Освіта як один із чинників, що визначають май' який інтенсивно відбувається сьогодні в Україні,
бутнє нації, разом із наукою, в глобалізованому світі охоплює всі сфери життя, зокрема освітню. Стрімка
виступає визначальним фактором прогресивного динаміка процесів цивілізаційного розвитку, потуж'
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не зростання обсягу інформації, постійне оновлен'
ня технологій, сучасні виклики глобалізації посилю'
ють необхідність кожної свідомої людини безперер'
вно здобувати нові знання, загострюють потребу
підвищувати свій освітній рівень, адаптуватися до
постійних змін та нововведень. Кардинальні геопо'
літичні трансформації, які відбулися на порубіжжі
тисячоліть, охопили всі сфери суспільного життя й
людської діяльності, зумовили бурхливий розвиток
інноваційних технологій, що спричинило перехід
людства від індустріальної до інформаційної цивілі'
зації. Україна, опинившись у точці біфуркації, поста'
ла перед необхідністю вибору траєкторії подальшо'
го суспільного розвитку, визначення напрямів дер'
жавної політики щодо модернізації всіх галузей, в
тому числі і освітньої.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Розкриттю окремих аспектів питань державної
політики щодо модернізації освіти присвятили свої
наукові праці В. Астахова, К. Ващенко, Ю. Ковбасюк,
В. Козакова, О. Комарова, С. Кравченко, В. Кремень,
В. Луговий, І. Мищишин, С. Пазиніч, О. Пономарьов,
А. Сбруєва, І. Семенець'Орлова, Ю. Сурмін, В. Філіпо'
ва та ін.
Проте, не зважаючи на широке висвітлення окре'
мих аспектів політики держави щодо оновлення освіт'
ньої галузі, проблема державного управління модерні'
зацією системи вищої освіти України потребує комплек'
сного аналізу та глибокого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність пріоритетних на'
прямів державного управління модернізацією вищої
освіти, окреслити шляхи реформування освітньої галузі
в умовах євроінтеграції.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нинішній етап розвитку України характеризується
потребою в якісних перетвореннях в усіх сферах су'
спільного життя, що зумовило проголошення керівниц'
твом держави курсу на системну модернізацію країни
[10].
Національною стратегією розвитку освіти в Ук'
раїні на 2012—2021 рр. серед найважливіших пріо'
ритетів державної політики визначено виховання
людини інноваційного типу мислення та культури,
проектування акмеологічного освітнього простору
з урахуванням інноваційного розвитку освіти, за'
питів особистості, потреб суспільства і держави
[11].
Сьогодні суттєво підвищується роль держави як го'
ловного регулятора усіх процесів, які в ній відбувають'
ся, в тому числі — оновлення освітньої галузі згідно з
європейськими цінностями. Розвитку освіти відповідає
приєднання України до Болонського процесу, основною
метою якого є зближення і гармонізація освітніх сис'
тем країн Європи завдяки створенню єдиного євро'
пейського простору вищої освіти, її стандартизації та
уніфікації.

Освітня політика держави (як органічний склад'
ник державної соціальної політики) сьогодні потре'
бує перегляду основних положень, що актуалізуєть'
ся з огляду на загострення суперечностей у галузі
сучасної вищої освіти: 1) між стійкою тенденцією до
відповідності вищої освіти актуальним і перспектив'
ним потребам держави й суспільним запитам, що за'
безпечило б гідне позиціювання України в Європі та
світі, з одного боку, та відсутністю науково'теоретич'
ного обгрунтування і практично спрямованої моделі
державного регулювання модернізаційних процесів
у вищій школі, з іншого боку; 2) між необхідністю
збалансованої та виваженої державної політики щодо
модернізації та зміцнення галузі вищої освіти на
підставі врахування загальнонаціональних інтересів
і передових світових освітніх тенденцій, з одного
боку, й орієнтацією змісту професійної підготовки
фахівців окремих спеціальностей на застарілі галузеві
стандарти — з іншого; 3) між загостренням потреби
у впровадження інноваційних освітніх технологій у
практику вищої школи, з одного боку, та відсутністю
відповідного механізму державного управління й ре'
гулятивного інструментарію впливу держави на цей
процес, з іншого боку.
Слід зазначити, що при розробці сучасної держав'
ної осв ітньої політики не обхідно врахову ва ти
зовнішні фактори, що безпосередньо впливають на
неї, а саме: 1) економічні (зміна пріоритетів економі'
чного розвитку з адміністративно'планової економі'
ки на економіку ринкового типу; посилення конкурен'
тної боротьби на всіх типах ринків, зокрема ринку
освітніх послуг і ринку праці; рівень зайнятості насе'
лення; попит на кадри певної професійно'кваліфіка'
ційної структури; перспективи розвитку галузей еко'
номіки (промисловість, сільське господарство, сфе'
ра послуг); перспективи розвитку підприємництва); 2)
соціальні (суспільні ідеали та цінності, рівень пре'
стижності освіти; соціальна структура суспільства); 3)
політичні (ціннісні орієнтири політичних лідерів; роль
і місце громадських організацій у втіленні освітньої
політики; рівень централізації (децентралізації) управ'
ління; ступінь демократизації суспільства); 4) науко'
во'технічні (посилення інформаційної складової сус'
пільного розвитку; автоматизація виробництва; поши'
рення інформаційних технологій; зростання частки
інтелектуальної праці за рахунок постійного підви'
щення технічної озброєності праці та розвитку
новітніх технологій); 5) культурні (вимоги до загаль'
нокультурного рівня особистості; вимоги до рівня
професійної культури особистості; культурні цінності,
що привалюють у суспільстві) [7].
Загальновідомо, що держава як суспільний інсти'
тут покликана прогнозувати та вирішувати суспільні про'
блеми, і, по можливості, запобігати їхньому виникнен'
ню, ефективно служити громадянам, забезпечувати ви'
роблення та реалізацію стратегії суспільного розвитку
[6, с. 41].
Основним критерієм ефективності діяльності дер'
жави є рівень суспільного розвитку в людському вимірі.
Під суспільним розвитком у позитивному сенсі розумі'
ють лише такі зміни, які відповідають інтересам
більшості, сприяють підвищенню якості життя людей і
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дають їм змогу з упевненістю дивитися в майбутнє [14,
с. 191].
Саме такий розвиток має бути забезпечений дер'
жавою, для чого повинні вироблятися адекватні
управлінські впливи на суспільство. У цьому сенсі існу'
ють певні проблеми. Так, наприклад, Україна у 2011
р. за Індексом людського розвитку ООН посіла 76'те
місце серед 187 країн [3, с. 128; 16, с. 17]; у 2016 р.
Україна і Вірменія поділили 84'у позицію в рейтингу
(серед 188 країн світу), увійшовши до числа держав з
високим рівнем людського розвитку. У той же час
Україна суттєво погіршила свої позиції в порівняно з
2015 роком, коли країна перебувала на 55'му місці
у рейтингу ООН за Індексом людського розвитку
(за даними Програми розвитку ООН (ПРООН) посіла
84'е місце [4].
Проте, незважаючи на певний регрес за показника'
ми індексу людського розвитку, Україна затвердила та
запроваджує комплексний пакет важливих реформ, та'
ких, як реформи у сфері охорони здоров'я, освіти, со'
ціального забезпечення, земельна реформа та децент'
ралізація, реформи у сфері державного управління, бо'
ротьба проти корупції, реформи правоохоронних
органів, а також багато інших змін. Кінцевим результа'
том цих реформ повинен стати прогрес у сфері людсь'
кого розвитку для кожного без винятку громадянина
України [там само]. А розвиток сучасної держави без'
посередньо залежить від ефективної взаємодії суспіль'
ства та влади.
Оскільки державне управління завжди здійс'
нюється шляхом впливу однієї підсистеми (яка управ'
ляє, керує — суб'єкта управління) — на іншу, на яку
спрямоване управління, підпорядковану (об'єкт уп'
равління), засобами інформаційних сигналів і техно'
логій реалізації управлінських рішень, — то в цьому
аспекті посилюється актуальність модернізації вищої
освіти, в межах якої здійснюється й підготовка май'
бутніх державних службовців, що, на наш погляд,
є значущим чинником зміцнення державності Украї'
ни. Саме тому модернізація професійної підготов'
ки майбутніх державних службовців є одним із зав'
дань не лише реформування інституту державної
служби, але й оновлення освітньої системи вищої
школи.
Наразі вища освіта, як і наука, в Україні знаходить'
ся під впливом потужних інтеграційних та глобалізацій'
них процесів, що змінює її соціальну роль та функціо'
нальне призначення: під час навчання у вищому навчаль'
ному закладі відбувається не лише професійна, але й
особистісна та громадянська самоідентифікація сту'
дентів згідно з новими вимогами часу, а також приско'
рене збагачення актуальними знаннями й фаховими
компетенціями.
Як зазначає В. Олійник, "…відмова від постійного
оновлення знань, умінь, навичок, особистісного розвит'
ку призводить до зниження адаптаційних можливостей
людини, її неконкурентоздатності на ринку праці, прин'
ципового зниження якості життя" [12, с. 10].
Ще на початку 90'х років минулого століття держав'
ною національною програмою "Освіта: Україна XXI сто'
ліття" [2] було поставлено стратегічні завдання рефор'
мування вищої освіти:
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— перехід до гнучкої, динамічної ступеневої систе'
ми підготовки фахівців, яка дасть змогу задовольняти
потреби й можливості особистості у здобутті певного
освітнього та кваліфікаційного рівнів за бажаним напря'
мом відповідно до її здібностей;
— формування мережі вищих навчальних зак'
ладів, яка за освітніми та кваліфікаційними рівнями,
типами навчальних закладів, формами і термінами
навчання, джерелами фінансування задовольняла б
інтереси особи та потреби кожного регіону і держа'
ви в цілому;
— підвищення освітнього і культурного рівня су'
спільства;
— піднесення вищої освіти України на рівень досяг'
нень розвинутих країн світу та її інтеграція у міжнарод'
не науково'освітнє співтовариство.
Цією ж програмою визначено і пріоритетні напря'
ми реформування вищої освіти: 1) прогнозування по'
треб держави, регіонів, галузей економіки та культури
у спеціалістах з різними рівнями кваліфікації; 2) ство'
рення державної системи добору та навчання талано'
витої молоді, розроблення і запровадження механізмів
її державної підтримки; 3) оптимізація мережі вищих
навчальних закладів та їхньої структури, проведення
організаційно'структурних змін у системі вищої осві'
ти, спрямованих на розвиток навчальних закладів
різних типів, підвищення ролі та значущості універси'
тетської освіти у реалізації стратегічних цілей освіти;
4) створення умов для розширення можливостей гро'
мадян здобувати вищу освіту певного рівня за бажа'
ним напрямом; 5) розроблення нових моделей різних
рівнів вищої світи, визначення її державного компонен'
та; 6) широке інтегрування в міжнародну систему осв'
іти; 7) оновлення змісту вищої освіти, запровадження
ефективних педагогічних технологій; 8) створення
нової системи методичного та інформаційного забез'
печення вищої школи; 9) входження України у транс'
континентальну систему комп'ютерної інформації;
10) демократизація, гуманізація та гуманітаризація на'
вчально'виховного процесу, органічне поєднання в
ньому національного та загальнолюдського начал;
11) організація навчання як безперервної науково'ви'
робничої діяльності з найповнішим використанням
наукового потенціалу вищої школи; 12) ефективне ви'
користання кадрового потенціалу вищої школи у на'
вчально'виховному процесі та науковій роботі, залу'
чення до педагогічної діяльності у вищих навчальних
закладах талановитих учених академічних та галузе'
вих науково'дослідних інститутів, провідних фахівців
різних галузей виробництва і культури.
Відповідно до стратегічних завдань і пріоритетних
напрямів оновлення освітньої системи України було
окреслено основні шляхи реформування вищої осві'
ти: розроблення та впровадження науково обгрунто'
ваної методики визначення перспективної потреби дер'
жави у фахівцях з різним рівнем кваліфікації, визна'
чення обсягів їхньої підготовки у вищих навчальних
закладах; аналіз демографічних даних і прогнозуван'
ня чисельності випускників загальноосвітніх шкіл до
2005 року за регіонами; розроблення та впроваджен'
ня аналітичних, статистичних, імітаційних, ситуаційних
моделей прогнозування обсягів підготовки фахівців з
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урахуванням розвитку галузей господарства та особ'
ливостей регіонів України; поєднання можливостей
державної та недержавної системи вищої освіти для
підготовки фахівців різних спеціальностей з урахуван'
ням запитів окремих регіонів; удосконалення системи
комплектування контингенту студентів вищих навчаль'
них закладів; визначення напрямів базової вищої осв'
іти та відповідних спеціальностей за кваліфікаційними
рівнями, розроблення кваліфікаційних характеристик
фахівців з урахуванням вітчизняного і зарубіжного
досвіду та за участю замовників; оптимізація мережі
вищих навчальних закладів на основі наукового анал'
ізу схеми їх розміщення; визначення місця та змісту
університетської освіти, перетворення університетів у
провідні національні освітні, наукові, культурні і мето'
дичні центри; створення навчально'наукових комп'
лексів (університет, інститут, коледж, технікум, про'
фесійне училище тощо), міжнародних університетів у
їхньому складі; регіональних і галузевих університетів;
створення в Україні спільних з іншими державами ви'
щих навчальних закладів розширення практики обміну
педагогічними працівниками з провідними зарубіжни'
ми вищими навчальними закладами; використання ви'
щих навчальних закладів інших країн для здобуття
вищої освіти громадянами України; організація комп'
лексних наукових досліджень з проблем вищої освіти;
забезпечення міжнародного визнання дипломів вищих
навчальних закладів України; розроблення системи
діагностики якості освіти та системи тестів для визна'
чення відповідності рівня освіти державним стандар'
там; акредитація вищих навчальних закладів усіх рівнів
та форм власності [2].
Сьогодні, через 2 десятиріччя від початку реалізації
державної національної програми "Освіта: Україна
XXI століття", можна констатувати, що більшість із по'
ставлених завдань виконано, решта — перебуває у про'
цесі виконання, деякі з них було відкориговано новими
вимогами часу та запитами роботодавців й очікування'
ми суспільства. Окремі напрями реформування систе'
ми вищої освіти було уточнено, доповнено новим ба'
ченням.
Нова стратегія модернізації та реформ сьогодні
підпорядкована завданням суспільного розвитку. Се'
ред пріоритетів модернізаційних процесів — розбу'
дова сучасної конкурентоспроможної держави з вер'
ховенством права та розвиненою правовою культу'
рою, потужним самоврядуванням, дисциплінованим і
мобільним державним менеджментом, що, звичайно,
є неможливим без системних перетворень у галузі
освіти.
У цьому контексті актуальною і в наш час зали'
шається думка вчених (В. Кременя, С. Пазиніча, О.
Пономарьова) про те, що професійна освіта потре'
бує кардинальної модернізації у напрямі відповід'
ності структури і змісту підготовки фахівців перс'
пективним потребам, зміни парадигми організацій'
ного і кадрового забезпечення навчально'виховно'
го процесу, підвищення якості навчального проце'
су за рахунок оптимізації змісту навчання і шляхом
запровадження інноваційних педагогічних техно'
логій, гуманізації та гуманітаризації [9, с. 364—
365].

На нашу думку, з огляду на зміну парадигми осв'
іти в умовах інноваційного розвитку суспільства, сут'
тєвої модернізації потребують і механізми державно'
го управління модернізаційними процесами у вищій
освіті.
Становлення інформаційного суспільства, яке ха'
рактеризується посиленням міграційних процесів, мо'
більністю ринку праці, міжкультурних обмінів, а голов'
не, об'єктивною потребою навчитися жити разом, збе'
рігаючи власну ідентичність, зумовлює інтегративні
тенденції та ключову роль освіти у процесі зароджен'
ня та розвитку нового світового співтовариства [5, с.
23].
Одним із сучасних напрямів реформування освіт'
ньої системи є розгляд освіти як процесу і результату
взаємодії особистості з підсистемами культури, виз'
начення пріоритетних цінностей, цілей і норм освітнь'
ого процесу, проектування та управління освітнім про'
цесом [15].
Модернізація вищої освіти України, наближення її
до європейських стандартів передбачає розвиток дер'
жавно'громадської моделі управління системи освіти.
Мають змінитися і функції місцевих органів державно'
го управління освітою: замість безпосереднього управ'
ління навчальними закладами вони будуть, насамперед,
здійснювати контрольно'наглядові функції, педагогіч'
ний нагляд, надання методичної допомоги органам
управління освітою. Має зрости їх роль як органів, відпо'
відальних за якість освіти, ініціювання і координацію
педагогічних новацій, діагностування методичної діяль'
ності шкіл [10].
Не можна забувати і про формування управлінсь'
кої еліти, оскільки вона "виступає одним з основних
суб'єктів суспільного розвитку, в тому числі підготовки
та впровадження будь'яких реформ, ключове значення
має цілеспрямоване формування реформаторської
управлінської еліти, тобто прошарку вищих керівних
кадрів, які бажають і здатні стати "лідерами змін" в орга'
нах державної влади у процесі здійснення реформ су'
спільства і держави" [8, с. 119—120]. Такі управлінці за
особистісними якостями мають відповідати типу прогре'
сивного діяча, який прагне та спроможний змінити су'
спільство на краще. Особистість саме такого майбутнь'
ого державного службовця мають формувати сьогодні
заклади вищої освіти України.
Соціально'економічні та політичні трансформації в
Україні детермінують необхідність модернізації вищої
освіти відповідно до європейських стандартів.
Особливо корисним для вітчизняної вищої школи
може стати досвід європейських країн у демократизації
освіти, розвитку автономних засад у діяльності вищих
навчальних закладів, орієнтації навчального процесу на
національний і загальноєвропейський ринки праці [там
само, с. 83].
Пріоритетним напрямом державної освітньої полі'
тики є формування механізму державного управління
якістю освіти, обов'язковими складниками якого вис'
тупають національна система моніторингу якості осві'
ти, запровадження інституту незалежного оцінювання
досягнутих результатів функціонування освітньої га'
лузі тощо. Упровадження європейських стандартів
якості освіти у вищих навчальних закладах України
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повинно сприяти конкурентоспроможності та працев'
лаштуванню випускників як першочергового завдання
у подоланні дисбалансу на ринку праці та економічної
нестабільності в цілому. Модернізація системи освіти
України, наближення її до європейських стандартів пе'
редбачає розвиток державно'громадської моделі уп'
равління освітою. Реформування нині існуючої систе'
ми державного управління освітою має відбуватися в
комплексі з реформою публічної адміністрації в Ук'
раїні [10, с. 84].
Важливим кроком до європейської інтеграції, кри'
терієм досягнення навчальними закладами високого
рівня якості освіти є проведення наукових досліджень.
Тому важливим завданням вищої школи є організація
тісної взаємодії навчального процесу та науки, залучен'
ня талановитої студентської молоді до науково'дослід'
ної діяльності, формування інтелектуального та куль'
турного потенціалу саме в університетському середо'
вищі [10, с. 85].
Одним із важливих напрямів державного управ'
ління модернізацією вищої освіти з огляду на інтег'
рацію України в європейський освітній простір є роз'
виток системи безперервної освіти, зміна парадиг'
ми "освіта на все життя" на нову — "освіта впродовж
усього життя" (life'long education), що посилює ви'
моги до якості вищої освіти з боку суспільства й дер'
жави.
Як справедливо зауважує дослідниця В. Астахова,
"завтрашній день освіти і взагалі всієї життєдіяльності
суспільства визначаються в першу чергу можливостями
постійного самовдосконалення та самоствердження
особистості. Можливості ці можуть бути забезпечені
тільки шляхом кардинального оновлення освітніх сис'
тем на основі самого широкого використання принципів
безперервної освіти та сучасних інформаційних техно'
логій" [1, с. 86—87].
Органам державного управління освітою необхід'
но виробити таку освітню політику, за допомогою якої
можна було б забезпечити мобільність студентів, ви'
кладачів, дослідників та управлінців, активізувати
міжнародну наукову співпрацю в контексті прогресив'
них досліджень, започаткувати нові наукові школи у
професійній освіті.
Як уже зазначалося, конкурентоспроможність фа'
хівця на ринку праці може забезпечити не лише висо'
ка якість здобутої ним освіти, а й постійне самовдос'
коналення впродовж усього життя, до чого необхід'
но готувати сучасних студентів ще під час їхнього на'
вчання у ВНЗ. Цей аспект також потребує посиленої
уваги з боку держави та вироблення управлінського
механізму керівництва таким процесом і розробки
інструментарію педагогічного впливу на його ефек'
тивність.
Наразі для української освітньої системи ще за'
лишається невирішеною проблема професійної ос'
віти й освіти дорослих, що потребує відповідного
нормативно'правового (яке можна було б запозичи'
ти з досвіду країн ЄС), організаційного, інституцій'
ного, кадрового та матеріально'технічного забезпе'
чення.
Доводиться констатувати, що на шляху євроінтег'
рації виникають серйозні труднощі, пов'язані з низь'
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ким рівнем професійної компетентності управлінців
різних рівнів та неготовністю значної частини суспіль'
ства до побудови європейського способу життя в Ук'
раїні. Адже саме освіта має вирішальне значення у ста'
новленні громадянського суспільства, основою якого
є професійно компетентні громадяни з інноваційним
мисленням, високим рівнем правової самосвідомості,
політичної грамотності, соціальної активності, які адап'
товані до умов життя, готові виступати джерелом вла'
ди в країні, контролювати її дії та брати на себе відпо'
відальність за результати змін, що відбуваються в дер'
жаві.
Модернізація системи вищої освіти є надзвичайно
актуальним завданням сучасної державної політики
України, адже, "окрім власне євроінтеграції в освітній
сфері через систему освіти активніше можна сформу'
вати усвідомлення найширшими верствами українсько'
го громадянства необхідності якомога повнішої реалі'
зації в цілому стратегічного курсу української держави
на інтеграцію в європейські та світові структури з ме'
тою захисту власних національних інтересів і реалізації
духовного та інтелектуального потенціалу українсько'
го народу на благо нинішніх і грядущих поколінь" [13,
с. 247].

ВИСНОВКИ
Отже, державне управління модернізацією вищої
освіти повинно поєднувати такі напрями: стратегічні
(орієнтовані на довготривалу перспективу, прискорен'
ня інтеграції вітчизняної освіти в міжнародний освітній
простір, забезпечення формування віртуально'дистан'
ційної парадигми освіти, розробку науково обгрунто'
ваних освітніх стандартів тощо), оперативні (спрямо'
вані на вирішення нагальних проблем в системі вищої
освіти, в тому числі покращення фінансового забезпе'
чення освітньої галузі) та трансформаційні (націлені на
підвищення якості освітнього процесу через його мо'
дернізацію та інтенсифікацію, гуманізацію та гумані'
таризацію навчання, перехід парадигми освіти від тра'
диційної до особистісно'орієнтованої, людиноцент'
ричної).
До основних напрямів державної освітньої політи'
ки України в сучасних умовах можна віднести: забез'
печення громадянам рівного доступу до якісної освіти;
підвищення рівня об'єктивності в оцінюванні успішності
учнів, студентів, слухачів; запровадження демократич'
них засад у діяльність навчальних закладів; удоскона'
лення громадянського виховання в освіті; подальшу
інтеграцію національної освіти в світовий освітній
простір, забезпечення її конкурентоспроможності.
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ANALYSIS OF THE ACTUAL ECOLOGICAL SITUATION OF RIVNE REGION
AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF A PRESERVING
NATURAL CAPITAL SYSTEM AND ENERGY EFFICIENCY
Збереження природного капіталу України й підвищення енергоефективності у сфері держав
ного управління стало важливим питанням сьогодні, у період розвитку інтеграційних процесів.
У статті розглянуто сучасний екологічний стан регіону на прикладі Рівненської області, що є
основою збереження природного капіталу відповідно до європейських нормативів і стандартів.
Особливу увагу приділено лісовим ресурсам України. Запропоновано шляхи усунення недоліків,
прогалин, суперечностей у питаннях збереження природи й підвищення енергоефективності.
Проаналізовано стан довкілля Рівненщини та на цій основі визначено нові європейські тенденції
удосконалення української системи управління збереженням природного капіталу, обгрунто
вано необхідність проведення змін у державній політиці.
Preserving natural capital of Ukraine and increasing energy efficiency in the sphere of public
administration have been an important issue today, during the development of integration processes.
In this article the modern ecological condition of the region is considered on the example of the Rivne
region, which is the basis of preservation of natural capital in accordance with European norms and
standards. Particular attention is devoted to forest resources of Ukraine. The main ways of elimination
of shortcomings, gaps, contradictions in the issues of conservation of nature and increase of energy
efficiency have been offered. The state of the environment of Rivne region has been analyzed and on
this basis new European tendencies of improvement of the Ukrainian system for managing the
preservation of natural capital have been determined, the necessity of changes in the state policy
has been substantiated.
Ключові слова: екологія, природний капітал, законодавство, міжнародна співпраця, енергоефек
тивність.
Key words: ecology, natural capital, legislation, international activity, energy efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ної спадщини заважає погіршення екологічної си'
Рівненська область є одним із нечисельних регі' туації в області. Усе це вимагає вивчення стану й ана'
онів України із багатим природним капіталом. Проте лізу екологічної ситуації, причин її погіршення.
досягненню якісних показників збереження природ' Рівненщина належить до регіонів України з досить на'
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пруженою екологічною обстановкою. Еко'
Таблиця 1. Аналіз викидів в атмосферне повітря
Рівненщини впродовж 2014—2016 рр.
номіці регіону притаманна висока питома
вага ресурсномістких та енергоємних ви'
Обсяги
робництв, впровадження яких у минулому
Викиди в атмосферне повітря, тис. т
Щільність
викидів у
викидів у
здійснювалося, в основному, без реалі'
Роки
розрахунку
у тому числі джерелами:
розрахунку
Всього
зації природоохоронних заходів й онов'
на 1 особу,
2
на
1
км
,
кг
стаціонарними
пересувними
кг
лення технологій. Як наслідок — надмірне
2014
56,80
11,60
45,20
2828,5
48,9
забруднення повітря, інших природних ре'
сурсів, зниження самовідновлювального 2015
52,20
10,20
42,00
2602,1
44,9
потенціалу навколишнього природного се'
0,00
9,10
0,00
0
0
редовища, накопичення значної кількості 2016*
небезпечних відходів.
Примітка: в 2016 році розробка показників не передбачена планом дер'
Станом на початок 2016 року частка об' жавних статистичних спостережень.
ласті в загальному забруднення навколиш'
нього середовища України така: викиди забруднюючих АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруд' І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням дослідження стану екологічної ситуації
нення — 0,4 % та пересувними — 2,5 %; скиди неочи'
займалися
вітчизняні і зарубіжні науковці, зокрема
щених стічних вод у поверхневі водні об'єкти — 0,7 %
А. Сохнич, О. Веклич, В. Шевчук, Ю. Стадницький,
та недостатньо очищених — 0,7% [1—3].
Забруднення навколишнього природного сере' Л. Гринів, Т. Галушкіна, В. Коваль, Б. Данилишин, А. Со'
довища області характеризується значною терито' хнича, М. Хвесик та ін. Проте саме у галузі збереження
ріальною диференціацією. Найзабрудненішою ли' і розвитку природного капіталу цьому питанню достат'
шається центральна частина області (м. Рівне, ньої уваги не приділялося. Все це зумовило предмет
Рівненський, Здолбунівський і Костопільський рай' даного дослідження.
они), де розміщені найбільші промислові підприєм'
ства та зосереджена значна кількість населення. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити стан екологічної ситуації у регіонах Ук'
Негативний вплив на природне середовище здійснює
також житлово'комунальне господарство, особли' раїни на прикладі Рівненської області, її вплив на фор'
во у обласному та районних центрах (неефективна мування системи збереження й розвитку природного
робота очисних споруд та високий ступінь видален' капіталу України, оцінити перспективи та можливості
ня відходів). Висока енерго' та матеріалоємність впровадження кращого закордонного досвіду у сфері
промислового виробництва спричиняють утворення енергоефективності.
значної кількості техногенних відходів, а низький
рівень їх утилізації породжує значні обсяги розмі' ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в
щення відходів.
атмосферне повітря Рівненщини від стаціонарних дже'
Таблиця 2. Обсяг викидів забруднюючих речовин та рел склав у 2016 році 9,1 тис. т, у 2015 році —
10,2 тис. т та у 2014 році — 11,6 тис. т. Обсяг
діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення Рівненщини викидів 2016 року у порівнянні з 2015 роком
зменшився на 1,1 тис. т (10,8%) та на 2,5 тис. т
у період 2014—2016 рр., тис. тонн
(21,6 %) у порівнянні з 2014 роком. Пересув'
Роки
Абсолютне
Відносне
ними джерелами забруднення атмосфери за
відхилення
відхилення
Район
2015 рік за досліджуваний період викинуто 42 тис.
2016 р. до
2016 р. до
2014
2015
2016
т забруднюючих речовин, що на 3,2 тис. т (7 %)
2014 р., (+,-)
2014 р., %
Рівненська область
менше від попереднього року (табл. 1).
всього
11572 10229
9107
-2465
79
У 2015 році щільність викидів від забруд'
м. Рівне
4417
3712
3165
-1252
72
нюючих речовин в атмосферне повітря стаціо'
м. Дубно
51
60
78
27
153
нарними джерелами забруднення в розрахун'
м. Вараш
39
37
35
-4
90
м. Острог
6
12
13
7
217
ку на 1 км2 території області становила 510,2 кг
Березнівський р-н
94
102
121
27
129
шкідливих речовин проти 577 кг у 2014 році, а у
Володимирецький
167
120
98
-69
59
розрахунку на одну особу населення — відпо'
Гощанський
87
103
121
34
139
відно 8,8 кг проти 10 кг.
Демидівський
0
0
6
6
Дубенський
495
492
522
27
105
Основними забруднювачами атмосферно'
Дубровицький
216
157
135
-81
63
го повітря області залишилися пересувні засо'
Зарічненський
73
248
93
20
127
би. Так, у розрахунку на 1 км2 території області
Здолбунівський
3074
2728
2342
-732
76
у
2015 році щільність викидів від пересувних
Корецький
0
9
4
4
джерел забруднення склала 2095 кг та відпові'
Костопільський
621
477
489
-132
79
Млинівський
128
70
70
-48
55
дно 36 кг на одну особу. Найвищі концентрації
Острозький
66
55
42
-24
64
забруднюючих речовин від пересувних джерел
Радивилівський
43
47
73
30
170
спостерігалися у районних центрах області та у
Рівненський
1353
1092
1146
-207
85
містах Рівне і Вараш. Разом із цим, в області
Рокитнівський
245
347
243
-2
99
спостерігається тенденція до зниження кон'
Сарненський
397
361
311
-86
78
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Таблиця 3. Показники забору та використання прісної води Рівненської області у 2016 р.,
млн м3
Роки
Показник
Забрано прісної води усього
- із поверхневих джерел
- із підземних джерел
Втрати прісної води при
транспортуванні
Використано прісної
води - усього
- питної
- технічної

Відносне
відхилення
2016 р. до
2014 р., %

2014

2015

2016

207
165
42

132
95
37

116
78
38

-91
-87
-4

56
47
90

5

5

6

1

120

171

102

89

-82

52

27
144

24
78

23
66

-4
-78

85
45

центрації забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі за деякими інгредієнтами (пил, хлористий во'
день, аміак, діоксид сірки, оксид вуглецю).
Найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин
та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонар'
ними джерелами забруднення за видами економічної
діяльності: спостерігався у переробній промисловості,
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційова'
ного повітря, сільському, лісовому та рибному госпо'
дарстві. Принагідно вказати, що основними забрудню'
вачами довкілля є підприємства переробної промисло'
вості (71 % загального обсягу). До основних забруд'
нювачів атмосферного повітря області належать такі
підприємства, як ТзОВ "ОДЕК" Україна, ПАТ "Рівне'
азот", ТОВ "Свиспан Лімітед", ПрАТ "Консюмерс'Скло'
Зоря", Філія "Волинь'цемент" ПАТ "Дікергофф цемент
Україна".
У викидах переважали підприємства м. Рівного (3,2
тис. т), Здолбунівського (2,3 тис. т) і Рівненського (1,1
тис. т) районів. Мінімальну кількість викидів забрудню'
ючих речовин зафіксовано у м. Острог (13 т), в Деми'
дівському (6 т) і Корецькому (4 т) районах (табл. 2).
Отже, як засвідчують дані таблиці 2, в цілому у рег'
іоні обсяг викидів забруднюючих речовин й діоксиду
вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерела'
ми забруднення Рівненщини у період 2014—2016 рр.
зменшився на 20 %, що в абсолютному вираженні ста'
новить 2,4 млн тонн. Основними забруднювачами атмос'
ферного повітря області залишилися пересувні засоби.
Найвищі концентрації забруднюючих речовин від цих
джерел спостерігалися у районних центрах області та у
містах Рівне й Вараш.
Разом з тим, варто звернути увагу на тенденцію до
зниження концентрації забруднюючих речовин в атмос'
ферному повітрі за деякими інгредієнтами (пил, хлори'
стий водень, аміак, діоксид сірки, оксид вуглецю, ок'
сид азоту, важкі метали).
На динаміку викидів шкідливих речовин в атмосфер'
не повітря впливають економічні процеси в області. Ос'
новною причиною зменшення викидів шкідливих речо'
вин стаціонарними джерелами є скорочення обсягів
виробництва. Основними причинами забруднення ат'
мосфери є використання технологій, велика частина
яких не відповідає сучасним екологічним вимогам, із
значною частиною морально застарілого і фізично зно'
шеного устаткування, невиконання у встановлені терм'
іни атмосферозахисних заходів щодо зниження шкідли'
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Абсолютне
відхилення
2016 р. до
2014 р., (+,-)

вих викидів, низький рівень експлуатації пилогазоочис'
них споруд. Різке збільшення викидів забруднюючих
речовин спостерігалось в Зарічненському й Корецько'
му районах, у той час коли незначне збільшення викидів
цих речовин відбулось в Березнівському, Гощансько'
му, Радивилівському і Рокитнівському районах, в містах
Дубно і Острог, а в решті районів та містах відмічено їх
зменшення.
Основними забруднювачами атмосферного повітря
у 2016 році були підприємства м. Рівного (3,2 тис. т),
Здолбунівського (2,3 тис. т), Рівненського (1,1 тис. т),
Костопільського (0,5 тис. т), Сарненського (0,3 тис. т) і
Дубенського (0,5 тис. т) районів. Основний вклад в заб'
руднення атмосферного повітря області вносять
найбільші підприємства: ПАТ "Рівнеазот" і Філія "Во'
линь'цемент" ПАТ "Дікергофф цемент Україна".
Найбільше викидів пилу в атмосферне повітря спо'
стерігалось у м. Рівному, Здолбунівському, Сарненсь'
кому, Рівненському і Костопільському районах; діокси'
ду сірки — в Рівненському, Дубенському і Гощансько'
му районах та в містах Рівне і Дубно; діоксиду азоту —
Здолбунівському і Рівненському районах, у м. Рівному;
оксиду вуглецю — в м. Рівному, Здолбунівському,
Рівненському і Костопільському районах. Найбільш заб'
рудненою є територія міст Рівного (54561,2 кг/км2),
Вараш (3147,1 кг/км2), Дубно (2902,3 кг/км2), а також
— Здолбунівського (3554,3 кг/км 2 ) і Рівненського
(974,6 кг/км2) районів.
У 2016 році водокористувачами забрано з природ'
них водних джерел 116 млн м3 прісної води, у 2015 році
— 132 млн м3, а у 2014 році — 207 млн м3 (табл. 3). Спо'
стерігається спадаюча динаміка збору та використання
прісної води [1—6].
Як свідчать проведені розрахунки, впродовж до'
сліджуваного періоду 2014—2016 рр. відбулося знач'
не зменшення обсягів використання води у регіоні —
майже вдвічі. Особливо зменшився забір води із повер'
хневих водних джерел — на 53 %, що в абсолютному
значенні становить 87 млн тонн. Обсяги використання
прісної води також зменшилися — на 82 млн тонн, що
становить 52 % рівня 2014 р. У системах оборотного
водопостачання в 2016 році використано 4,02 млн м3, а
в системах повторно'послідовного водоспоживання 5
млн м3. Скидання забруднених зворотних вод у поверх'
неві водні об'єкти по містах та районах у 2016 році ста'
новить 4,6 млн м3. Обсяг оборотного водопостачання: у
2014 році — 4,4 млн м3, у 2015 році — 4,46 млн м3, у
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Таблиця 4. Динаміка лісовідновлення та створення захисних лісонасаджень, га

2014

2015

2016

6931,6

6742,2

7153,4

Абсолютне
відхилення
2016 р. до
2014 р., (+, -)
221,8

0

9

0

-

-

0

0

0

-

-

Роки
Показники
Лісовідновлення,
лісорозведення на землях
лісогосподарського
призначення
Створення захисних
насаджень на непридатних
для сільського господарства
землях
Створення полезахисних
смуг

2016 році — 4,02 млн м3. Обсяг повторного водопоста'
чання залишається на одному і тому ж рівні та стано'
вить 5 млн м3.
Скинуто (у 2016 році) у поверхневі водні об'єкти
53 млн м3 зворотних вод, що на 6,1 млн м3 менше попе'
реднього року. У складі цих вод: нормативно очищених
— 22 млн м3 (42 % від загального скиду), нормативно
чистих без очистки — 19 млн м3 (36 %), недостатньо
очищених — 5 млн м3 (9 %), забруднених зворотних вод
— 5 млн м3 (9 %), інших — 2 млн м3 (4 %).
За даними державного земельного кадастру загаль'
на площа земель Рівненської області становить 2005,1
тис. га, з них 47,8 % займають сільськогосподарські
землі, 40,2 % — ліси та лісо'вкриті площі, 5,3 % —
відкриті заболочені площі, 3 % — забудовані землі,
2,1% — землі під водою, 1,6 % — інші землі. За фор'
мою впливу на природне середовище найбільше значен'
ня мають сільськогосподарські угіддя, землі під промис'
ловою забудовою, землі природоохоронного, оздоров'
чого та історико'культурного призначення.
Найпоширенішими типами грунтів в області є дер'
ново'підзолисті, опідзолені, дерново'оглеєні та болотні.
В сільськогосподарському виробництві інтенсивно ви'
користовується 60 % дерново'підзолистих грунтів. За
механічним складом найпоширеніший тип зразка — лег'
кий, середній та важкий суглинок. Державною еколо'
гічною інспекцією в Рівненській області проаналізова'
но 20 зразків грунту на 9 об'єктах за 15 показниками.
Відібрані зразки грунтів в загальному характеризують'
ся підвищеною кислотністю, низьким вмістом нітратів
та гумусу. За забрудненням рухомими формами сірки
грунти мають слабкий та помірний ступінь. Спостері'
гається тенденція до збільшення серед показників заб'
руднення грунту питомої ваги солей важких металів,
переважно цинку, свинцю та міді, а основними забруд'
нювачами є підприємства агропромислового комплек'
су, автотранспорту та теплоенергетики.
За результатами спостережень на території ПрАТ
"Консюмер'Скло'Зоря" виявлені перевищення вмісту
нафтопродуктів в 6,9 разів; ТДВ "Плодорозсадник" —
хлоридів у 8,8—60 разів, фосфору в 1,8—3,1 рази, суль'
фатів у 1,6—3,0 рази; ДП "Укрветсанзавод" — амонію
обмінного в 2,4 рази, сульфатів у 1,4 рази, заліза в
1,3 рази, хлоридів в 3,5 разів, фосфору в 8,2 рази; ДП
"Сарненське лісове господарство" — сульфатів у 2,3—
10,6 рази, фосфору в 1,8—11,6 рази; ССВК "Лісовик"
— амонію обмінного в 1,7 рази, сульфатів у 4,9 рази,
хлоридів в 7,7 разів, фосфору в 9,5 рази; на землях
житлової забудови м. Рівне (вул. Золотіївська) — амо'

Відносне
відхилення
2016 р. до
2014 р., %
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нію обмінного в 1,2 рази, фтору у 1,4 рази, хлоридів в
24,7 разів, фосфору в 1,4 рази. За іншими забрудню'
вальними речовинами у зразках грунту перевищень нор'
мативів ГДК не виявлено.
В області діє біля 200 підприємств, в процесі вироб'
ничої діяльності яких утворюються відходи. Цими
підприємствами в 2016 році утворено 713,2 тис. т від'
ходів, з яких 85 т — І класу небезпеки, 235 т — ІІ класу,
267 т — ІІІ класу та 712,6 тис. т — IV класу небезпеки.
Це загалом на 130,1 тис. т менше ніж у 2015 році та на
642,8 т менше ніж у 2014 році. В 2016 році відходів
І класу небезпеки було утворено на 4 т менше ніж у попе'
редніх двох роках. Утворено в 2016 році відходів
ІІ класу небезпеки на 77 т менше ніж в попередньому
році, ІІІ класу — на 89 т менше та IV класу — на 129,9 тис.
т менше. У порівнянні з 2014 роком відходи ІІ класу не'
безпеки в 2016 році зменшились на 187 т, відходи ІІІ
класу — зменшились на 227 т та IV класу — зменши'
лись на 642,4 тис. т [1].
Станом на 1 січня 2017 року загальна площа земель
лісового фонду області становить 857,3 тис. га, з них
795,6 тис. га (92,8 %) — землі Держліс'агенства; 49,4 тис.
га (5,8 %) — в користуванні господарств Мінагрополі'
тики; 12,3 тис. га (1,4 %) — Міноборони. Площа земель
лісогосподарського призначення, що вкрита лісовою
рослинністю, становить 740,5 тис. га, з них в лісах Держ'
лісагенства — 685,6 тис. га; Мінагрополітики —
43,6 тис. га; Міноборони — 11,3 тис. га. Лісистість облас'
ті становить 36 %.
За підсумками 2016 року роботи з лісовідтворення
виконані на площі 7,2 тис. га, в т.ч. посадка і посів лісо'
вих культур на — 4,3 тис. га. За результатами технічно'
го приймання до лісовідновлення зараховано 2,8 тис.
га. Для збереження та відновлення лісів необхідно ви'
конувати лісовідновлення згідно із площами суцільних
зрубів, підвищити продуктивність і біологічну стійкість
лісових насаджень й продовжити роботи з переведен'
ня лісовідновлення на генетико'селекційну основу. Ди'
наміку лісовідновлення, лісорозведення та створення
лісових насаджень наведено в таблиці 4.
В області спостерігаємо незначне збільшення площ
насадження лісів, що є невеликою, але позитивною ди'
намікою. На жаль, вилучені із сільськогосподарського
обороту землі під створення лісових насаджень не за'
лучалися. Вибіркові санітарні рубки проведено на площі
25,7 тис. га в 2016 році, 31,4 тис. га в 2015 році та 32,0
тис. га в 2014 році. В 2016 році зафіксовано 16 випадків
лісових пожеж, в результаті чого пошкоджено 18 га
лісів, чим завдано збитків на 52,3 тис. гривень.
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Віковий склад постійного населення області за да'
ними перепису населення 2001 року свідчить про різке
збільшення кількості населення у віці, старшому за
працездатний, та зменшення чисельності населення
в молодшому віці. Загалом чисельність населення
продовжує зростати в Рокитнівському, Володими'
рецькому, Сарненському і Березнівському районах.
Коефіцієнт смертності найвищий в Гощанському, Ду'
бенському, Здолбунівському, Корецькому і Млинівсь'
кому районах. У 2016 році коефіцієнт природного
приросту на 1000 наявного населення становив 1,0 ,
що на 0,2 менше, ніж був у 2015 році та на 1,1 менше,
ніж був у 2014 році.
У 2016 році на відміну від попереднього року, за'
гальний рівень захворюваності населення в цілому по
області незначно зріс з 757,3 (на 1000 осіб) до 758,7
(0,18 %). В 2014 році рівень захворюваності становив
745,1 на 1000 осіб, що є меншим на 1,8 % у порівнянні з
2016 роком.
Як засвідчило проведене авторами дослідження,
ключові екологічні проблеми Рівненщини на цей час
зумовлені такими чинниками:
— недосконалістю чинного природоохоронного
законодавства;
— незадовільним станом фінансування екологічних
програм та природо'охоронних заходів, повільним
впровадженням ринкових механізмів фінансової під'
тримки природоохоронної діяльності, залучення коштів
місцевих бюджетів та суб'єктів господарювання до реа'
лізації екологічних проектів;
— недосконалістю механізму стимулювання інвес'
тиційної, наукової та інноваційної діяльності при реалі'
зації природоохоронних заходів;
— відсутністю державних стандартів екологічно
безпечної діяльності;
— низьким рівнем екологічної свідомості громадсь'
кості тощо.
З урахуванням особливостей сучасного стану об'
ласті основними взаємоузгодженими напрямами стало'
го розвитку є:
— технологічна модернізація виробництва шляхом
широкого впровадження енерго', ресурсозберігаючих
і маловідходних технологій;
— забезпечення високої якості навколишнього при'
родного середовища та довкілля в місцях проживання
населення;
— послаблення наслідків Чорнобильської катастро'
фи.
Основним чинником забезпечення збереження
якості навколишнього природного середовища
Рівненської області є виконання національних, регіо'
нальних і місцевих природоохоронних програм, що за'
безпечує найбільш комплексний плановий підхід стосов'
но питань охорони довкілля.
В області виконують низку обласних екологічних
програм, метою яких є поліпшення якості навколишнь'
ого природного середовища, а саме:
— Обласна програма охорони навколишнього при'
родного середовища на 2012—2016 роки;
— Програма розвитку природно'заповідного фон'
ду та формування регіональної екологічної мережі
Рівненської області на 2010—2020 роки.
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Наведемо коротку характеристику й аналіз здійс'
нення вищеназваних програм.
Обласна програма охорони навколишнього природ'
ного середовища на 2012—2016 роки. З метою охоро'
ни і раціонального використання водних ресурсів в на'
селених пунктах та на підприємствах за рахунок коштів
обласного природоохоронного фонду продовжувались
роботи з:
— будівництва каналізаційних мереж в містах Рівне,
Дубно, Дубровиця, Острог і Здолбунів — об'єкти не
введено в експлуатацію, потребують подальшого фінан'
сування;
— реконструкції очисних споруд смт. Млинів та
містах Сарни і Корець — об'єкти не введено в експлуа'
тацію, потребують дофінансування;
— придбання технологічного обладнання для замі'
ни такого, що використало свої технічні можливості на
каналізаційних системах РОВКП ВКГ "Рівнеоблводока'
нал" (магістральних засувок) та м. Острог (насосного
обладнання) — заходи виконано;
— розчищення русла р. Устя та реконструкції за'
хисних дамб і насосної станції на польдерній системі
"Івачків" у Здолбунівському районі — введено в експ'
луатацію;
— захисту від підтоплення і затоплення с. Малеве і
прилеглих сільсько'господарських угідь Демидівсько'
го району (проведено будівництво захисної дамби на р.
Стир) — не введено в експлуатацію, потребує дофінан'
сування;
— реконструкції гідротехнічних споруд у с. Синів
Гощанського району — введено в експлуатацію;
— поліпшення технічного стану водойми по вул. За'
став'я смт Гоща — не введено в експлуатацію, потре'
бує подальшого фінансування.
За рахунок коштів державного бюджету в 2016 році
за висновками департаменту екології та природних ре'
сурсів ОДА:
— розроблено документацію на реконструкцію
міських очисних споруд м. Вараш;
— придбано та встановлено установку "КУБО'100",
проведено загально'будівельні роботи, зовнішні техно'
логічні мережі, електроосвітлення, мулові майданчики
на очисних спорудах смт Клесів Сарненського району.
За рахунок коштів місцевих природоохоронних
фондів та інших коштів проведено відновлення сприят'
ливого гідрологічного режиму р. Слонівка Радивилівсь'
кого району, лівої притоки р. Вілія в урочищі "Вигін"
Острозького району та р. Бунів на території Рокитнівсь'
кої селищної ради.
У галузі охорони атмосферного повітря виготовле'
но пакет документів на реконструкцію з установленням
обладнання для очищення газопилового потоку від ре'
човин біологічного походження на території с. Лісопіль
Малолюбашанської сільської ради Костопільського
району (філія ДП "Укрветсанзавод").
На ПАТ "Волинь'цемент" для зменшення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводи'
лась модернізація електрофільтрів на обертових печах
№ 4 і № 5, а саме монтажні роботи кабельно'провідни'
кової мережі та трансформаторів.
У сфері поводження з відходами за рахунок місце'
вих природоохоронних фондів на територіях Зорянсь'
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Таблиця 5. Викиди в атмосферу (%)
при згоранні 1 кг у.п.
Викиди в атмосферу (%) при згоранні 1 кг у.п.
Види викидів
Вид
оксид
оксид
вода,
вуглекислий
палива
азоту,
сірки,
Н2О
газ, СО2
N2O
SO2
Метан
2,75
2,25
12
0
Пропан
3
1,64
10,9
0
Бутан
3,03
1,55
10,8
0
Газойль
3,22
1
9,72
0,02
Мазут
3,12
1,08
9,78
0,06
Дизельне
паливо
3,02
0,95
9,15
0,08
Вугілля
3,12
0,54
8,34
0,06

зола,
пил
0
0
0
0
0
0
0,06

кої і Шпанівської селищних рад, Оржівської селищної склад проектованого парку з вилученням). З метою на'
ради Рівненського району та Урвенської селищної ради несення меж і площ Національного природного парку
Здолбунівського району виконано заходи зі збору та "Нобельський" на картографічний матеріал проведено
перевезення твердих побутових відходів.
робочі зустрічі із громадськістю та представниками Дер'
З метою раціонального використання і зберігання жгеокадастру у області.
твердих побутових відходів проведено оновлення кон'
Рішенням обласної ради від 04.11.2016 № 359 ство'
тейнерного господарства, а саме придбано та вста' рено парк'пам'ятку садово'паркового мистецтва місце'
новлено контейнери для збирання побутового сміття в вого значення "Дендропарк "Червона калина" площею
м. Рівне — 98, 5 — для збору великогабаритних відходів 12,2 га на території Жобринської сільської ради Рів'
та 130 — для збору пластикових пляшок; у м. Дубно — ненського району [2—5].
14 контейнерів, у м. Острог — 7, в Березнівському рай'
На виконання п. 5 Указу Президента України від
оні — 40, в м. Дубровиця — 17, в м. Здолбунів — 44, в 23.05.2005 № 838 "Про заходи щодо дальшого розвит'
смт Млинів — 7, на території Квасилівської селищної ку природно'заповідної справи в Україні" в області про'
ради Рівненського району — 9, в м. Сарни — 28, на те' довжуються роботи щодо встановлення меж територій
риторії смт Клесів Сарненського району — 50 контей' та об'єктів природно'заповідного фонду в натурі. На
нерів. Створено приймальний пункт зі збору вторинної виконання цих заходів в 2016 році виділено 58,95 тис.
сировини у м. Дубно. Придбано машини для збору та гривень. Розроблено проекти землеустрою з організації
транспортування твердих побутових відходів в містах та встановлення меж територій природно'заповідного
Рівне, Радивилів, Сарни і Клесівській селищній раді та фонду: ботанічних заказників місцевого значення "Уро'
трактор для комунальної служби в м. Дубровиця [1].
чище Липне", "Урочище Озарінь", "Урочище Потки",
Задля забезпечення широкого доступу гро'
мадськості до екологічної інформації розроблено Таблиця 6. Фактичні дані щодо зменшення викидів
та оприлюднено на сайті департаменту екології та
в атмосферу Рівненщини після впровадження
природних ресурсів ОДА доповідь про стан довкі'
енергозберігаючих заходів за період
лля в області, книгу "Довкілля Рівненщини" вида'
2014—2016 роки
но накладом 300 примірників та розповсюджено
Фактичні дані за роки
Разом за
Показники
2014-2016
серед підприємств, установ і організацій області.
2014
2015
2016
роки
Програма розвитку природно'заповідного
Обсяг енергозбереження,
113,00
197,90
181,73
492,63
фонду та формування регіональної екологічної
тис. т у.п.
мережі Рівненської області на 2010—2020 роки.
Зменшення викидів в
14,86
26,02
23,90
64,78
атмосферу, тис. т, з них:
Впродовж 2016 року продовжувались роботи зі
вуглекислий газ, СО2, тис. т
3,425
5,998
5,508
14,932
створення Національного природного парку "Но'
оксид азоту, NO2, тис. т
11,400
19,965
18,334
49,700
бельський" (отримано погодження на включення
оксид сірки, SO2, тис. т
0,019
0,034
0,031
0,084
11690 га земель ДП "Зарічненський лісгосп" в
зола, пил тощо, тис. т
0,015
0,026
0,024
0,065
Таблиця 7. Прогнозні показники зменшення викидів в атмосферу на період 2018—2025 років
Прогнозні дані за роки
Показники
Обсяг
енергозбереження, тис.
т у.п.
Зменшення викидів в
атмосферу, тис. т, з
них:
вуглекислий газ, СО2,
тис. т
оксид азоту, NO2, тис. т
оксид сірки, SO2, тис. т
зола, пил тощо, тис. т

Разом за
2018-2025
роки

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

136,30

184,58

199,69

75,95

89,68

34,76

37,25

44,45

802,65

17,92

24,27

26,26

9,99

11,79

4,57

4,90

5,85

105,55

4,131

5,595

6,053

2,302

2,718

1,054

1,129

1,347

24,33

13,751
0,023
0,018

18,622
0,032
0,024

20,146
0,034
0,026

7,662
0,013
0,010

9,047
0,015
0,012

3,507
0,006
0,005

3,758
0,006
0,005

4,484
0,008
0,006

80,98
0,14
0,11
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"Урочище Вижар". Розпорядженням голови ОДА від
19.05.2016 № 281 схвалено та рішенням обласної ради
від 17.06.2016 № 225 затверджено Регіональну схему
екологічної мережі Рівненської області.
Варто звернути увагу на те, що у 2016 році ТзОВ
"Інститут розробки інформаційних систем" м. Київ роз'
роблено геоінформаційну систему банку даних кадаст'
рової інформації та створено цифрову карту територій
та об'єктів природно'заповідного фонду області. На
проведення цих робіт з обласного природоохоронного
фонду було виділено 49,4 тис. гривень. Відсоткове
співвідношення шкідливих викидів у атмосферне повітря
при спалюванні 1 кг умовного палива (в розрізі видів)
наведено в таблиці 5.
На підставі даних про сумарний обсяг економії па'
ливно'енергетичних ресурсів за рахунок реалізації за'
ходів Програми складені прогнозні показники зменшен'
ня обсягу викидів в атмосферу в розрізі їх видів, які
репрезентують таблиці 6, 7.
Основними напрямками зменшення викидів в атмос'
феру є підвищення ефективності енергогосподарств
підприємств і організацій Рівненської області з викори'
стання палива з меншим питомим викидом, покращен'
ня технології згорання палива, особливо твердого. Як
показало проведене дослідження, до 2025 року мож'
ливо зменшити обсяги викидів утричі за усіма видами
шкідливих речовин.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження, авторами
проаналізовано стан екологічної ситуації Рівненської
області як необхідної передумови до збереження при'
родного капіталу цього регіону та перспектив підвищен'
ня енергоефективності. Виходячи з екологічної ситуації
в регіоні, діяльність місцевих органів державної вико'
навчої влади та місцевого самоврядування, а також
спеціально уповноважених органів у сфері екології має
бути зосереджено на вирішенні таких завдань:
— забезпечення екологічно безпечного функціону'
вання об'єктів запобігання забрудненню навколишньо'
го природного середовища;
— здійснення заходів щодо оптимізації структури
природокористування, суттєвого скорочення викидів,
скидів забруднюючих речовин й розміщення відходів;
— формування збалансованої системи природоко'
ристування та охорони довкілля на засадах сталого роз'
витку, дотримання екологічної рівноваги на Рівненщині.
На сьогодні відсутнє стратегічне бачення розвитку
національної системи збереження природного капіта'
лу, існують недоліки в системі управління територіями
та об'єктами природно'заповідного фонду, відверті зло'
вживання, пов'язані з землевідведенням й нехтуванням
чинного природоохоронного законодавства. Все це ви'
магає подальших наукових досліджень у цій сфері.
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INITIATIVES OF PUBLIC ORGANIZATIONS AND THEIR PARTICIPATION IN THE PUBLIC
DECISIONWMAKING PROCESS
В статье исследованы тенденции, что согласно которым проводятся консультации с общественностью,
предусмотривающие внедрение принципов корпоративной социальной ответственности в Украине. Поди
тожено, что организационноправовые механизмы государственногражданской коммуникации регули
руются широкой законодательной базой, обеспечивающей участие общественных организаций в админи
стративных процессах, однако, требуют более детального обоснования, законодательного урегулирова
ния принципы открытости и прозрачности как структурные уровни транспарентности электронных форм
государственногражданской коммуникации, функциональность которых проявляется через соответству
ющие механизмы: доступ к публичной информации, подачи запросов, распространение информации, про
ведение открытых дискуссий между органами государственной власти и общественностью.
The article examines the trends that according to them, public consultations are conducted, which provide for
the introduction of the principles of corporate social responsibility in Ukraine. Fashin that the organizational and
legal mechanisms of publiccivil communications are regulated by general legal framework providing non
governmental organizations participated in the administrative processes, however, require a more detailed
justification of legislative regulation principles of openness and transparency, as the structural transparency of
electronic forms of publiccivil communications that their functionality is manifested through appropriate
mechanisms: access to public information, feeds requests, dissemination of information, open discussions between
public authorities and the public.

Ключевые слова: общественные организации, правительственные решения, Верховный Совет Украины,
общественногражданская коммуникация.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ В ОБЩЕМ
ВИДЕ И ЕЕ СВЯЗЬ С ВАЖНЫМИ
НАУЧНЫМИ И ПРАКТИЧЕСКИМИ
ЗАДАЧАМИ
В Украине процесс формализации отношений меж'
ду общественными организациями и органами государ'
ственной власти начался после обретения страной не'
зависимости. Начиная с 1991 года, проводятся государ'
ственные реформы, с целью содействия привлечению
общественности к процессам государственного управ'
ления и, тем самым, для обеспечения возможности об'
ществу получать текущую и достоверную информацию
о проблемах государственного управления [1].

ты модернизации и развития государственно'граждан'
ской коммуникации нашли свое отражение в работах
таких ученых как: В.Б. Аверьянов, Кириллов, Ю.В. Ков'
басюк, В.Н. Козаков, М.С. Комаров, Е.Е. Курасова,
Б.В. Литов, Н.А. Литовская, В.Я. Малиновский, Т.В. Ма'
матова, В.М. Манохин, В.Н. Михайлова, Н.Р. Нижник,
Оболенский, В.М. Огаренко, А.И. Пархоменко'Ку'
цевил, П.С. Покатаев, Е.А. Романенко, С.М. Серегин,
А.Н. Штыревой, В.А. Ядов и др.
Отдавая должное проведенным исследованиям,
стоит отметить отсутствие комплексной, скоординиро'
ванной характеристики состояния разработки вопроса
коммуникативного взаимодействия государства и обще'
ственности, в контексте современных исследовательс'
ких подходов, что требует, в свою очередь, формиро'
вания такой коммуникационной модели, в которой пер'
спективы ее использования сосредоточены на конечных
результатах, на основе количественного и качественно'
го измерений показателей ее эффективности.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ, В КОТОРЫХ НАЧАТО
РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ И НА
КОТОРЫЕ ОПИРАЕТСЯ АВТОР,
ВЫДЕЛЕНИЕ НЕ РЕШЕННЫХ РАНЕЕ
ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫМ
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДАННАЯ СТАТЬЯ

Целью статьи является определение необходимос'
Отдельные научные и практические, организацион'
но'правовые и государственно управленческие аспек' ти и целесообразности оптимизации организационно'
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правовых механизмов общественной коммуникации, в управлении государственными делами, предоставляют
которые сегодня регулируются несовершенной и раз' возможности для их свободного доступа к информации о
ветвленной законодательной базой.
деятельности органов исполнительной власти, а также, ре'
ализуют принципы гласности, открытости и прозрачности
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
деятельности государственных органов" [8, c. 15].
ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОЛНЫМ
К основным направлениям, чтто по ним проводятся кон'
ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ
сультации с общественностью, относятся вопросы, касаю'
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
щиеся: общественно'экономического развития государ'
По состоянию на 2015 год, по данным Института управ' ства; реализации и защиты прав и свобод граждан; удов'
ления и экономики образования НПУ имени М.П. Драгома' летворения их политических, экономических, социальных,
нова: "В Украине существует около 70 тыс. общественных культурных и других интересов. Однако в данном контек'
организаций, но нет статистики, сколько из них активны. сте стоит отметить, что вышеупомянутый перечень не есть
Большое количество искусственных образований дискре' полным. Перечень возможных направлений публичного
дитирует гражданское общество" [2]. По количеству обще' обсуждения, или так скажем электронных консультаций с
ственных организаций лидером среди городов есть Киев общественностью предусмотренный п. 12 Постановления
— 14% от общего их количества. На втором месте идет Кабинета Министров Украины "Об обеспечении участия
Львов и Львовская область.
общественности в формировании и реализации государ'
Первым, и основным, документом, что закрепил де' ственной политики" и включает вопросы, что касаются:
мократические достижения, в вопросе формирования
— конституционных прав, свобод и обязанностей граж'
государственно'гражданского диалога, была Конститу' дан;
ция Украины. В ней гарантировано право доступа граж'
— жизненных интересов граждан, в том числе влияю'
дан к информации и возможность ее использования. Со' щих на состояние окружающей природной среды;
гласно опросу, проведенному Фондом демократичес'
— осуществления регуляторной деятельности в опре'
ких инициатив имени Илька Кучерива, свобода выраже' деленной сфере;
ния и доступа к информации занимает высокое место в
— стратегических целей, приоритетов и задач, в соот'
общем рейтинге жизненно важных прав.
ветствующей сфере государственного управления (в том
Другими важными правовыми актами, регулирующими числе, проекты государственных и региональных программ
деятельность общественных организаций, есть: Закон Ук' экономического, социального и культурного развитий, ре'
раины "Об общественных объединениях" от 22.03.2012 № шения по их выполнению);
4572'VI [3], Закон Украины "О благотворительной деятель'
— интересов территориальных общин, осуществления
ности и благотворительных организациях" от 05.07.2012 № полномочий местного самоуправления, делегированных орга'
5073'VI [4], Закон Украины "О профессиональных творчес' нам исполнительной власти, соответствующими советами;
ких работниках и творческих союзах" от 07.10.1997 № 554/
— порядка предоставления административных услуг;
97'ВР [5] и т.д.
— правового статуса общественных объединений, их
Вышеупомянутый перечень документов, регулирующих финансирования и деятельности;
деятельность общественного сектора, есть достаточно хо'
— предоставления льгот, или установления ограниче'
рошо развитым, что свидетельствует о:
ний для субъектов хозяйствования и институтов гражданс'
— развитии украинского гражданского общества;
кого общества;
— отхождения общества от тоталитарных установок;
— расходования бюджетных средств (отчеты главных
— значительную социальную активность украинских распорядителей бюджетных средств за прошлый год)" [9].
общественных организаций;
Таким образом, можно констатировать, что инициативы
— содействие органами государственной власти пред' общественных организаций и их участие в процессе приня'
ставления интересов общества перед властью;
тия правительственных решений есть относительно широ'
— предоставление государством возможностей пред' кими. Более того, государственное управление развивает
ставителям общества участвовать в общественной и поли' такие организационные механизмы государственно'граж'
тической жизнях.
данской коммуникации как: введение работы консультатив'
Другим механизмом формирования и обеспечения го' ных советов и рабочих групп в министерствах, проведение
сударственно'гражданских коммуникаций, что имеет целью общественных обсуждений, конференций, учебных мероп'
обеспечить процесс принятия решений в государственном риятий, информационных семинаров и др.
управлении, в соответствии с интересами общества и его
Подтверждением этого есть то, что в 1998 году был
потребностей, есть консультирование с общественными создан один из первых консультативных советов — Кон'
организациями, при разработке законов и правил. Основ' сультативный совет по вопросам информатизации при Вер'
ными нормативными документами в этой сфере есть: По' ховной Раде Украины — как совещательно'консультатив'
становление Кабинета Министров Украины "Об утвержде' ный орган. Цель его деятельности — выработка политики
нии Порядка содействия проведению общественной экс' Верховной Рады Украины в сфере информатизации, при
пертизы деятельности органов исполнительной власти", [6] подготовке и утверждении задач Национальной програм'
Приказ Министерства юстиции Украины "О проведении мы информатизации, с учетом новейших достижений и тех'
общественной экспертизы" [7] и др.
нологических решений. Совет функционирует на обще'
По мнению отечественного ученого государственного ственных началах.
управления В.М. Кравчука, а с ним нельзя не согласиться:
При изучении роли консалтинговых советов при Вер'
"консультации с общественностью обеспечивают, прежде ховной Раде Украины, Кабинете Министров Украины, Ми'
всего практическое выполнение права граждан на участие нистерствах и местных муниципалитетах, можно сделать
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вывод о том, что их функции, направления и содержание
деятельности отличаются, что, зачастую, объясняется раз'
личными особенностями государственных учреждений.
Например, Консультативный совет при Верховной Раде
Украины, который может быть классифицирован как неза'
висимый совет, есть важным элементом влияния граждан'
ского общества на формирование государственной поли'
тики в сфере информатизации. В то же время целью Коор'
динационного Совета при Министерстве экологии и природ'
ных ресурсов Украины есть привлечение общественности
к процессам принятия решений по экологическим пробле'
мам и сотрудничество в области охраны окружающей сре'
ды. Каждый год Совет организует форум экологических
общественных организаций, где текущие вопросы обсуж'
даются с участием государственных учреждений, включая
экологические общественные организации и профессио'
нальные ассоциации в Украине.
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THEORETICAL PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT OF PROVIDING SYSTEM
FOR THE NATIONAL FOOD SECURITY
У статті обгрунтовано теоретичні засади конструювання системи забезпечення продовольчої без
пеки України в умовах економічної глобалізації.
З'ясовано, що розбудова системи національної продовольчої безпеки повинна здійснюватися з
позицій системного підходу на базі комплементарної моделі національної економічної безпеки й вклю
чати в себе політикоправове конструювання вказаної системи, інституційне забезпечення аграрної
політики, а також конструювання системи забезпечення національної продовольчої безпеки.
Доведено, що конструювання системи забезпечення національної продовольчої безпеки як скла
дової системи продовольчої безпеки має здійснюватися в рамках теорій глобалістики, інституціона
лізму та державного управління. Для практичної реалізації процесу конструювання вказаної системи
запропоновано інформаційнологічну модель конструювання системи забезпечення продовольчої
безпеки, яка включає в себе етапи: визначення місії, цілей, функцій та завдань системи забезпечен
ня продовольчої безпеки; визначення процесів забезпечення продовольчої безпеки; визначення ме
ханізмів забезпечення продовольчої безпеки та їх завдань.
The article includes the substantiated theoretical principles for development of providing system for the
Food Security system of Ukraine in conditions of economic globalization.
The article is proved, that the development of national food security system should be carried out on the
basis of the complementary model of national economic security and system approach.
This development should include the political and legal construction of the system, institutional provision
of agrarian policy, and development of providing system for national food security.
It was proved, that the development of providing system for national food security as an integral part of
food security system should be carried out in the framework of globalization, institutionalism and public
administration theories.
For the practical implementation of the process it was proposed to apply the informational and logical
model for development of food security providing system. This model includes such stages: definition of
the mission, objectives, functions and tasks of food security providing system; definition of food security
providing processes; identification of food security providing mechanisms and their tasks.

Ключові слова: комплементарна модель національної економічної безпеки, система національної про
довольчої безпеки, система забезпечення національної продовольчої безпеки, механізми забезпечення на
ціональної продовольчої безпеки, інформаційнологічна модель конструювання систем забезпечення.
Key words: complementary model of national economic security, national food security system, providing system
of national food security, providing mechanisms of national food security, informational and logical model for
development of providing systems.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Дослідження проблем забезпечення продовольчої без'
пеки України в умовах економічної глобалізації стає де'
далі складнішим через відсутність єдиних підходів серед
науковців щодо теоретико'методологічного обгрунтуван'
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ня механізмів державного управління продовольчою без'
пекою.
Ця обставина й визначає зв'язок загальної проблеми з
найбільш важливими науковими та практичними завдання'
ми дослідження питання розбудови системи забезпечення
національної продовольчої безпеки.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Парадигми економічної безпеки
Характеристики
парадигм
Час виникнення, засновник
концепції
Розуміння головної загрози
національної економічної
безпеки
Мета боротьби за
національну економічну
безпеку
Методи боротьби за
національну економічну
безпеку

Камералістська
концепція
1840-і рр.,Фрідріх Ліст
Конкуренція або інші дії
іноземних країн
Економічна незалежність
Протекціоністська
торговельна політика

Кейнсіанська
концепція
1930-ті рр., Джон М.
Кейнс
«Провали» ринку –
нестабільність
економічного зростання,
безробіття, інфляція
Економічна та соціальна
стабільність
Державне регулювання
виробництва, зайнятості
та грошового обігу

Інституціональна
концепція
1980-ті рр., Ернандо де Сото
«Провали» держави –
адміністративні бар’єри,
рентопошуковість
«Правління права», захист
прав власності
Зниження реєстраційних
процедур і платежів,
боротьба з бюрократизмом і
корупцією

Джерело: [6, с. 25].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових
публікацій [1—5] можна дійти висновку, що проблеми забез'
печення продовольчої безпеки стали об'єктом досліджень
юристів, економістів та фахівців державного управління. Се'
ред науковців тривають дискусії щодо теоретико'методоло'
гічного обгрунтування засад розбудови системи забезпечен'
ня продовольчої безпеки України. Характер зазначених дис'
кусій свідчить про потребу наукового обгрунтування проек'
тування та політико'правового конструювання системи про'
довольчої безпеки та інституційне забезпечення аграрної пол'
ітики. Адже недостатня наукова обгрунтованість аграрної
політики визначають необхідність синтезування теоретичних
положень щодо ідентифікації та структурування державно'
управлінських проблем забезпечення національної продо'
вольчої безпеки в умовах економічної глобалізації.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз наукової літератури з питань забезпечення на'
ціональної продовольчої безпеки [1—5] дозволяє конста'
тувати, що сьогодні ще обмаль праць, в яких би розгляда'
лися питання удосконалення структури та функцій системи
забезпечення продовольчої України в умовах економічної
глобалізації. За таких умов наукове вирішення проблем фор'
мування та функціонування системи забезпечення продо'
вольчої безпеки України полягає у пошуку відповіді на три
фундаментальні питання. По'перше, на основі яких тен'
денцій необхідно здійснювати прогноз розвитку зовнішнь'
ого та внутрішнього ринків продовольства і будівництво
інституту національної продовольчої безпеки? По'друге, з
урахуванням яких закономірностей розвитку світової еко'
номіки та глобального управління доцільно формувати сис'
тему забезпечення національної продовольчої безпеки? По'
третє, яким способом досягти цілісності системи забезпе'
чення продовольчої безпеки? На жодне питання поки що
вичерпної відповіді немає.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичні засади конструювання систе'
ми забезпечення національної продовольчої безпеки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Попередньо зауважимо, що розбудова системи націо'
нальної продовольчої безпеки повинна здійснюватися з по'
зицій системного підходу й включати в себе політико'пра'
вове конструювання вказаної системи та інституційне забез'
печення аграрної політики, а також конструювання системи
забезпечення національної продовольчої безпеки. На нашу
думку, політико'правове конструювання системи національ'
ної продовольчої безпеки в умовах економічної глобалізації

повинно передбачати використання: теорій економічної без'
пеки, економічної війни, міжнародної та національної про'
довольчої безпеки.
Зокрема теорія економічної безпеки розглядаєпробле'
му вибору аналітичної стратегії забезпечення економічної
безпеки на парадигмальному рівні (парадигми національної
економічної безпеки камералістська, кейнсіанська та інсти'
туціональна). Варто зазначити, що кожна система національ'
ної продовольчої безпеки грунтується на тій чи інші пара'
дигмі економічної безпеки (див. табл. 1).
Питання про вибір пріоритетів у захисті національної
економічної безпеки визначається насамперед тим, до якої
групи належить конкретна країна. Для більш розвинених
країн (країн ядра постіндустріальної світової економіки)
найбільш актуальний підхід Д.М. Кейнса, для менш розви'
нених (країн периферії та напівпериферії) — підхід Е. де
Сото. Що стосується підходу Ф. Ліста, то в економіці, що
глобалізується, він має значення для всіх країн, але швид'
ше другорядне, ніж основне [7].
Також теорія економічної безпеки розглядає проблему
розробки комплементарної моделі національної економіч'
ної безпеки, яка складається з:
а) моделі формування системи економічної безпеки, яка
структурно включає в себе: діюче законодавство, що регу'
лює забезпечення економічної безпеки; національні інтере'
си у сфері економіки; складові економічної безпеки, визна'
чених в офіційному дискурсі;
загрози економічній безпеці;
систему порогових індикаторів;
організаційні структури гарантування економічної без'
пеки;
моделі розробки економічної політики, в рамках якої
визначаються пріоритетні напрями соціально'економічного
розвитку та завдання у сфері забезпечення національної
економічної безпеки;
моделі реалізації економічної політики;
моделі оцінювання економічної політики;
моделі корекції економічної політики [8].
У рамках теорії економічної війни, яка розглядає кон'
цептуальні засади та історичну логіку вказаної війни визна'
чаються причини економічних війн, з'ясовуються особли'
вості їх ведення в різних економічних системах, розробля'
ються моделі загроз економічній безпеці та технології еко'
номічної війни [9].
У рамках теорій міжнародної та національної продо'
вольчої безпеки розглядаються парадигми захищеності та
самореалізації, а також синергетичний і діяльнісний підхо'
ди до розуміння продовольчої безпеки [1—5].
Конструювання системи забезпечення національної
продовольчої безпеки, яка функціонуватиме в умовах еко'
номічної глобалізації, передбачає використання теорій
глобалістики, інституціоналізму, державного управління.

111

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Зокрема теорія глобалістики відкриває реальну можливість
створення нової, ненасильницької ідеології і нові можливості
реагування на ймовірні виклики та загрози міжнародній та
національній продовольчій безпеці, обгрунтовує перехід від
державного до глобального управління та глобального ме'
неджменту [10].
У рамках інституціоналізму, у якому акцентується увага
на питаннях взаємодії держави та громадянського суспіль'
ства в процесі розроблення публічної політики [11], повинні
розробляються інституційні засади аграрної політики [4].
Поціновуючи напрацювання В. Кириленка та М.
Шевченка щодо розробки комплементарної моделі еконо'
мічної безпеки, визначення функцій системи забезпечення
економічної безпеки [8], хотілося б акцентувати увагу влас'
не на проблемі проектування та конструювання в держав'
ному управлінні системи забезпечення продовольчої безпе'
ки. Зауважимо, що під проектом системи Ю. Сурмін пропо'
нує розуміти "модель системи, що виступає основою для
конструювання системи" [12, с. 594].
З урахуванням зазначених підходів, запропонуємо ав'
торську інформаційно'логічну модель конструювання сис'
теми забезпечення національної продовольчої безпеки, на
основі якої має здійснюватися практична реалізація проце'
су розбудови системи забезпечення продовольчої безпеки.
Вказана модель включає в себе наступні етапи:
визначення місії, цілей, функцій та завдань системи за'
безпечення продовольчої безпеки;
визначення процесів забезпечення продовольчої безпе'
ки;
визначення механізмів забезпечення продовольчої без'
пеки та їх завдань.
У рамках теорії державного управління визначаються
місія, цілі, функції та завдання системи забезпечення націо'
нальної безпеки, й зокрема продовольчої. Місієюцієї систе'
ми є забезпечення певного рівня продовольчої безпеки, що
досягається реалізацією головної функції — виявленням
небезпек і загроз національним інтересам у продовольчій
сфері та їх нейтралізацією. Використовуючи результати на'
укового дослідження [8], в якому проведено декомпозицію
фундаментальної функції системи забезпечення національ'
ної економічної безпеки, пропонуємо також виокремити низ'
ку робочих функцій системи забезпечення продовольчої
безпеки України, а саме: організаційно'управлінську, про'
гностичну, фундаментальну, програмно'теоретичну, плано'
во'аналітичну, інтеграційну, координаційну, а також функції
цілепокладання, цілевизначення, цілереалізації, партисипа'
торну, моніторингу та контролю.
Після визначення функцій системи забезпечення про'
довольчої безпеки визначимо процеси та механізми забез'
печення продовольчої безпеки.
Варто зазначити, що специфікою "забезпечення безпе'
ки" як управлінської діяльності є спрямованість на запобі'
гання негативних явищ. Система забезпечення здійснює
наступні комплекси процедур:
інвентаризація існуючих знань про небезпеки;
розроблення превентивних заходів;
аналіз причин того, що сталося (тобто, "зв'язки" з наяв'
них знань, заходів, що приймалися, і фактичними наслідка'
ми);
перегляд знань про небезпеки враховуючи те, що ста'
лося;
вживання нових заходів (у нових ситуаціях) на основі
нових знань [13, с. 83—85].
На основі теоретико'методологічних засад забезпечен'
ня безпеки, розбудови та функціонування механізмів дер'
жавного управління, механізмів забезпечення національної
безпеки, механізмів інтеграції національної економіки у
світову економічну систему, логіки взаємозв'язку елементів
аграрної політики, логіки взаємозв'язку зовнішнього та внут'
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рішнього контурів продовольчої безпеки, логіки впливу на
аграрний сектор економіки таких важливих чинників, як гло'
балізована економіка, проблема глобальних змін клімату,
митні режими нами визначено основні складові системи за'
безпечення національної продовольчої безпеки: правовий,
інституційний, організаційно'адміністративний,фінансовий,
економічний, кадровий, науково'методичний, інформацій'
но'аналітичний, еколого'економічний механізми, а також
механізми державного регулювання забезпечення продо'
вольством населення, державного реагування на загрози
продовольчій безпеці, запобігання загроз продовольчій без'
пеці, економічного партнерства і співробітництва із регіо'
нальними організаціями з питань імпорту та експорту про'
довольства, СОТ, інтеграції національного продовольчого
ринку у світову продовольчу систему [14].
Аналіз результатів наукових досліджень [1—9; 13] дає
підстави визначити завдання механізмів забезпечення про'
довольчої безпеки України в умовах економічної глобалі'
зації, а саме:
1) визначення пріоритетних національних інтересів у
продовольчій сфері, комплексу політико'дипломатичних та
інших заходів і способів забезпеченнязовнішньої продо'
вольчої безпеки України;
2) створення необхідної економічної, аграрно'промис'
лової, науково'технічної бази для забезпечення внутрішньої
продовольчої безпеки України, своєчасне фінансування зат'
верджених заходів забезпечення продовольчої безпеки;
3) організація стратегічного, тактичного та оперативно'
го управління забезпеченням продовольчої безпеки;
4) розроблення й прийняття законодавчих документів з
питань продовольчої безпеки, стратегії забезпечення про'
довольчої безпеки;
5) оцінка стану захищеності національних інтересів у
продовольчій сфері від загроз економічного характеру в
системі забезпечення національної продовольчої безпеки;
6) забезпечення розвитку аграрно'промислового ком'
плексу;
7) створення сприятливих умов стратегічного партнер'
ства з питань імпорту та експорту продовольства в контексті
реалізації національних інтересів в економічній сфері;
8) залучення зусиль регіональної та універсальної сис'
тем безпеки у світі, регіоні, вибору напрямів зовнішньоеко'
номічної співпраці у сфері забезпечення продовольчої без'
пеки;
9) оцінювання ризиків реалізації заходів з питань міжна'
родного економічного співробітництва для продовольчої
безпеки держави;
10) визначення можливості укладання взаємовигідних
угод між двома і більше сторонами про вибір ними стратегій
поведінки, що забезпечують їм гарантований рівень продо'
вольчої безпеки, незалежно від дій сторін, що не входять у
коаліцію;
11) синтез раціональної структури і оцінки ефективності
функціонування системи механізму забезпечення продо'
вольчої безпеки;
12) регулювання економічних процесів та розробка пре'
вентивних заходів у сфері зовнішньоторговельної діяльності
з метою управління ризиками продовольчій безпеці;
13) інтеграція національного продовольчого ринку у
світову продовольчу систему з урахуванням перспективних
тенденцій і факторів її формування та вдосконалення;
15) державне реагування на відомі загрози продо'
вольчій безпеці.
ВИСНОВКИ
1. Розбудова системи національної продовольчої без'
пеки повинна здійснюватися з позицій системного підходу
на базі комплементарної моделі національної економічної
безпеки й включати в себе політико'правове конструюван'
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ня вказаної системи, інституційне забезпечення аграрної
політики, а також конструювання системи забезпечення на'
ціональної продовольчої безпеки. Зокрема політико'право'
ве конструювання системи національної продовольчої без'
пеки в умовах економічної глобалізації передбачає викори'
стання: теорій економічної безпеки, економічної війни,
міжнародної та національної продовольчої безпеки.
Конструювання системи забезпечення національної
продовольчої безпеки як складової системи продовольчої
безпеки передбачає використання теорій глобалістики,
інституціоналізму та державного управління.
2. Практична реалізація процесу конструювання систе'
ми забезпечення продовольчої безпеки має здійснюватися
на базі інформаційно'логічної моделі конструювання систем
забезпечення безпеки, яка розроблена в рамках теорії дер'
жавного управління. Вказана модель включає в себеетапи:
визначення місії, цілей, функцій та завдань системи за'
безпечення продовольчої безпеки;
визначення процесів забезпечення продовольчої безпеки;
визначення механізмів забезпечення продовольчої без'
пеки та їх завдань.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослі'
дженні структури та функцій державних механізмів забез'
печення продовольчої безпеки України в умовах економіч'
ної глобалізації.
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ANALYSIS OF INTERNATIONAL DOCUMENTS IN THE FIELD OF VOLUNTEER MOVEMENT

У статті зазначено, що волонтерство як соціокультурне явище нерозривно пов'язане з роз
витком цивілізації. З'ясовано, що волонтерська діяльність з кожним роком набуває все більше
обертів як за кордоном, так і на території нашої держави. Наголошено, що більшість міжнарод
них документів у сфері волонтерської діяльності носять для України більше рекомендаційний
характер, а не обов'язковий. Розкрито зміст міжнародних документів у сфері волонтерського
руху. Зазначено, що Загальна Декларація волонтерів є одним із основоположних документів
правового регулювання волонтерської діяльності в усьому світі.
The article states that volunteering as a sociocultural phenomenon is inextricably linked with the
development of civilization. It has been found out that volunteer activity is getting more and more
momentum both abroad and in the territory of our state. It is stressed that the majority of international
documents in the field of volunteering are more recommended for Ukraine than obligatory. The
content of international documents in the sphere of volunteer movement is revealed. It is noted that
the Universal Declaration of Volunteers is one of the fundamental documents of the legal regulation
of volunteering around the world.

Ключові слова: волонтерський рух, волонтерська діяльність, законодавство у сфері волонтерської
діяльності, міжнародні документи у сфері волонтерського руху.
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documents in the sphere of volunteer activity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захоп'
ленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це
явище унікальним. Розквіт волонтерської діяльності у
нас припав на час Революції Гідності і початок війни на
Донбасі. У надзвичайно складний період саме цей рух
об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадсь'
ких організацій, груп людей, готових взяти на себе ви'
рішення найбільш нагальних і болючих проблем держа'
ви.
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Волонтерство як соціокультурне явище нерозрив'
но пов'язане з розвитком цивілізації. В історії людства
навряд чи знайдеться суспільство, якому не були б при'
таманні ідеї добровільної та безкорисливої допомоги. І
завжди знаходились люди, для яких самореалізація,
самоудосконалення були можливі лише через працю на
благо інших.
Слід сказати, що протягом віків релігія, церква спо'
нукала людей до благодійництва і волонтерства, вихо'
вувала альтруїстичну свідомість [14].

Інвестиції: практика та досвід № 8/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Отже, вважаємо за необхідне проаналізувати міжна'
родні документи які регулюють питання волонтерської
діяльності, адже законодавство у сфері волонтерської
діяльності України складається із низки законів та
міжнародних договорів. Проте більшість міжнародних
документів у сфері волонтерської діяльності носять для
України більше рекомендаційний характер, а не обов'яз'
ковий. У майбутньому було б позитивним кроком якби
Україна приєдналася до різних міжнародних волон'
терських проектів які б сприяли посиленню розвитку
волонтерства у нашій державі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням волонтерства займалися науковці
Н. Борецька, Я. Буздуган, Л. Рудєєва, Г. Крапівіна,
К. Сидоренком, Т. Лях та ін.
Водночас наукові публікації, що пов'язані із аналі'
зом міжнародних документів у сфері волонтерського
руху, практично відсутні, що обумовлює необхідність у
проведенні подальших наукових пошуків з цієї пробле'
матики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз міжнародних документів у
сфері волонтерського руху.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 2019 році людство буде відзначати 160'річчя ви'
никнення волонтерського руху. Його початком прийня'
то вважати 1859 рік, коли швейцарський підприємець і
громадський діяч Жан Анрі Дюнан, вражений страшни'
ми наслідками однієї з найкривавіших битв австро'італо'
французської війни (під Сольферіно на полі бою лиши'
лися вмирати більше дев'яти тисяч скалічених солдат)
фактично ініціював створення Міжнародного комітету
Червоного Хреста — організації, що на добровільних
засадах надавала би першу медичну допомогу поране'
ним. Пізніше Жан Анрі Дюнан став першим лауреатом
Нобелевської премії миру. Принципами, які він започат'
кував у цій організації, почали користуватись активні
громадяни в багатьох країнах світу, і цей рух поступово
охоплював різні види діяльності: допомога бідним, важ'
кохворим, сиротам, навчання грамоті, боротьба з пияц'
твом. У ХІХ ст. особливо розвивається благодійницька
діяльність, яка ставить собі ту ж мету [14].
Волонтерська діяльність з кожним роком набуває
все більше обертів як за кордоном, так і на території
нашої держави. Послугами волонтерів користується
майже все людство. Добровольці багатьох країн світу
об'єднуються в глобальний світовий волонтерський рух.
Під волонтерським рухом слід розуміти доброчин'
ну роботу, яка здійснюється фізичними особами на за'
садах неприбуткової діяльності, без заробітної плати,
без просування по службі, заради добробуту та про'
цвітання спільнот та суспільства в цілому. Людину, яка
добровільно надає безоплатну соціальну допомогу та
послуги інвалідам, хворим особам та соціальним гру'
пам, що опинилися в складній життєвій ситуації, нази'
вають волонтером [1, c. 25].
У ХХ ст. волонтерство активно розповсюджувало'
ся. Воно виявилося, зокрема, в допомозі постраждалим

після Першої світової війни. У середині століття з'явив'
ся Координаційний комітет міжнародної волонтерської
служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб'квартирою
в Парижі [2, c. 7—21].
Задля того, щоб волонтерська діяльність розвива'
лася потрібна потужна законодавча база. Законодав'
ство України у сфері волонтерської діяльності скла'
дається з Конституції України, законів, міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верхов'
ною Радою України, та інших нормативно'правових
актів. Якщо міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою Ук'
раїни, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
цим Законом, застосовуються правила міжнародних
договорів [3].
Фундаментом для формування законодавчої бази
волонтерської діяльності України слугували наступні
міжнародні нормативно'правові акти: Загальна Декла'
рація Прав Людини, Міжнародна Конвенція про права
дитини, Загальна Декларація волонтерів, що була прий'
нята 14 вересня 1990 р. у Парижі на XI Всесвітній кон'
ференції Міжнародної Асоціації, Декларація про во'
лонтерську діяльність була прийнята у січні 2001 р. на
XVI Всесвітній конференції добровольців, Угода про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейсь'
ким Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами'членами.
У Загальній Декларації Прав Людини було визначе'
но, що кожна людина має право на свободу мирних
зборiв i асоціацій, а також нiхто не може бути примуше'
ний вступати до будь'якої асоціації [4].
Міжнародна Конвенція про права дитини, що була
прийнята у 1989 р. передбачає, що держави'учасниці
визнають право дитини на свободу асоціацій і свободу
мирних зборів. Не можуть застосовуватися будь'які об'
меження, крім тих, які застосовуються відповідно до
закону та необхідні в демократичному суспільстві в інте'
ресах державної безпеки, громадського порядку, охо'
рони здоров'я і моралі населення або захисту прав і
свобод інших осіб [5].
Зазначені міжнародні нормативно'правові акти пе'
редбачали право людей на свободу мирних зборів та
заборону примушувати людей вступати в будь які орган'
ізації без їх власного бажання.
Міжнародна асоціація добровольчих зусиль почи'
наючи з 1970 р. кожні два роки проводить Всесвітню
конференцію волонтерів. На такій конференції, що про'
ходила 1990 року в Парижі, було прийнято першу За'
гальну декларацію волонтерів. Згідно з якою волон'
терська діяльність розглядається, як інструмент соціаль'
ного, економічного, культурного, екологічного розвит'
ку. В Декларації підкреслюється, що волонтерство —
це добровільний вибір, що відображає особисті погля'
ди і позиції: це активна участь громадянина в житті су'
спільства, що виражається, як правило, у спільній діяль'
ності у межах різного роду асоціацій. Волонтерство
сприяє покращенню якості життя, особистому про'
цвітанню й поглибленню солідарності, реалізації основ'
них потреб на шляху будівництва справедливішого і
мирного суспільства, більш збалансованому економіч'
ному і соціальному розвитку, створенню нових робо'
чих місць і професій.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Ця Декларація підтримує право кожної жінки, чо'
ловіка та дитини на вільне об'єднання у спілки та зай'
няття волонтерською діяльності без будь'якої дискри'
мінації відносно культурного та етнічного походження,
віросповідання, віку, статі, фізичного, соціального чи
економічного становища. Всі люди у світі повинні мати
право на вільне витрачання свого часу, таланту та енергії
на користь інших людей чи громади, працюючи індиві'
дуально чи в колективі і не сподіваючись на фінансову
винагороду [6 c. 67—80].
У січні 2001 р. у Амстердамі (Нідерланди) Міжна'
родною радою директорів Міжнародної Асоціації Во'
лонтерських Зусиль на XVI Всесвітній конференції во'
лонтерів прийнята Загальна декларація про волон'
терську діяльність. У Декларації закріплені принципи
діяльності: визнання права на волонтерство за всіма
чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої
раси, віросповідання, фізичних особливостей, відпо'
відного соціального та матеріального стану; повага
гідності та культури всіх людей; надання допомоги,
безкоштовних послуг особисто чи організовано в дусі
партнерства та братерства; визнання рівної важли'
вості особистих і колективних потреб, сприяння їх ко'
лективному забезпеченню; перетворення волонтер'
ства на елемент набуття нових знань і навичок, удос'
коналення здібностей, стимулюючи при цьому ініціа'
тиву та творчість людей, надаючи кожному мож'
ливість бути творцем, а не користувачем, спостеріга'
чем.
Волонтерська діяльність сприяє самореалізації,
особистісному росту, саморозвитку особистості,
успішній соціалізації, допомагає одержувати навички
взаємодопомоги та взаємопідтримки та має суспільно
корисний характер [7, c. 406].
Міжнародна рада директорів закликала всіх волон'
терів заявити про свою віру у волонтерську діяльність
як у креативну та моделюючу силу. У свою чергу дана
рада звернулася до лідерів країн з наступними вимога'
ми:
1) усіх секторів об'єднати свої зусилля для створен'
ня потужних та ефективних місцевих волонтерських
центрів як базових пунктів волонтерського руху;
2) уряду забезпечити право людини на зайняття во'
лонтерською діяльністю, зняти усі законодавчі пере'
шкоди, які існують у країні, залучати волонтерів до своєї
діяльності, надавати громадським організаціям ресур'
си для популяризації та підтримки ефективної мобілі'
зації волонтерських сил та управління діяльністю волон'
терів;
3) бізнесу заохочувати залучення своїх працівників
до волонтерської діяльності на благо місцевих громад
та надавати людські та фінансові ресурси для розвитку
відповідних інфраструктурних організацій;
4) пресі подавати волонтерські історії та інформу'
вати громадськість про волонтерську діяльність для
залучення більшої кількості людей до волонтерського
руху;
5) закладів освіти заохочувати та сприяти залу'
ченню людей різного віку до волонтерської діяль'
ності, створюючи можливість ознайомлення з волон'
терською діяльністю через певні освітні програми та
курси;
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6) релігійним організаціям проголосити волонтер'
ство своєрідною відповіддю на духовне покликання всіх
людей до служіння;
7) громадським організаціям створити дружнє
організаційне середовище для волонтерів та надати
людські та фінансові ресурси [8, c. 67—80].
У резолюції Генеральної асамблеї ООН волонтер'
ство визначається як "традиційні форми взаємодопомо'
ги та самодопомоги, офіційне надання послуг та інші
форми громадської участі в економічному та соціаль'
ному розвитку, що приносять користь суспільству зага'
лом, громадам і самим добровольцям" [9, с. 3].
Волонтерство є важливим компонентом будь'якої
стратегії, спрямованої на скорочення масштабів жеб'
рацтва, сталий розвиток, зміцнення здоров'я, запобіган'
ня стихійним лихам, на управління і соціальну інтегра'
цію (подолання соціального відчуження і дискримінації).
У черговій доповіді міжнародної організації "Волон'
тери ООН" зазначається: "Терміни, які визначають во'
лонтерство в різних мовах і культурах, відрізняються
один від одного, але цінності, які лежать в їх основі:
бажання внести свій вклад у загальне благо, свобода,
воля, дух солідарності, відсутність очікування мате'
ріального винагородження, — є загальними і універ'
сальними. Добровольці мотивовані такими цінностями,
як справедливість, рівність і свобода". У місії міжнарод'
ної організації "Волонтери ООН" до вже виділених нами
вище сутнісних ознак волонтерства додається відпові'
дальне ставлення до обов'язків [10, с. 4].
Обов'язковою до виконання нашою державою є
норми Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сто'
рони, та Європейським Союзом, Європейським співто'
вариством з атомної енергії і їхніми державами'членами,
з іншої сторони, що була підписана 21 березня 2014 р.
Зокрема у ст. 434 передбачено, що сторони домовили'
ся заохочувати поглиблення співробітництва та обмін
досвідом в галузі молодіжної політики та неформаль'
ної освіти для молоді, що спрямовано на сприянню мо'
лоді в отриманні знань, навичок та професійних умінь
поза освітньою системою, зокрема волонтерство, та
визнання цінності такого досвіду [11].
Пріоритетною для України є ухвалена Радою Євро'
пи 11 травня 2000 р. Конвенція про сприяння транснац'
іональній довгостроковій волонтерській службі молоді.
Конвенція сприяє тому, щоб волонтерський рух Украї'
ни інтегрував в загальноєвропейський волонтерський
рух. Національною стратегією сприяння розвитку гро'
мадянського суспільства в Україні на 2016—2020 рр.
затвердженою Указом Президента України від 26 лю'
того 2016 р. № 68/2016 передбачено стимулювання во'
лонтерської діяльності, у тому числі опрацювання пи'
тання щодо участі України в Європейській конвенції про
довгострокову волонтерську службу [12].
Дослідник міжнародного права Я. Буздуган відмічає
прагнення ООН заохотити держави враховувати волон'
терство в національних стратегіях соціально'економіч'
ного розвитку, знайти і зняти в свої законах усі бар'єри,
які прямо або побічно заважають людям вести волон'
терську діяльність, послабити податковий прес, що ста'
вить волонтера в невигідне становище. ООН закликала
світову спільноту надати волонтерам правовий статус і
незалежний соціальний захист [13].

Інвестиції: практика та досвід № 8/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що во'
лонтерська діяльність з кожним роком набуває все
більше обертів як за кордоном так і на території
нашої держави. Послугами волонтерів користуєть'
ся майже все людство. Добровольці багатьох країн
світу об'єднуються в глобальний світовий волон'
терський рух. Волонтерська діяльність позитивно
впливає на покращення якості життя людей, їх осо'
бистого розвитку, вчить допомагати іншим людям які
потребують допомоги без мети одержання будь'кого
прибутку. Крім того, волонтерство сприяє побудові
справедливого, мирного та громадянського суспіль'
ства.
Перспективою подальших розвідок цієї пробле'
матики, є, на наш погляд, дослідження теоретичних
аспектів волонтерської діяльності щодо посилення обо'
роноздатності держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні чотири роки війна, соціальне зубожіння,
неефективне державне управління створили в Україні
середовище несприятливе для ведення бізнесу. У на'
слідок кількох економічних та соціальних криз, в умо'
вах військового протистояння понад 60 відсотків насе'
лення, за даними Інституту соціології НАН України, зна'
ходиться на межі та поза межею бідності, а політична
еліта, що прийшла до влади після Революції Гідності
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виявилася не готовою до безлічі викликів продиктова'
них сучасним станом речей як всередині держави, так і
в світі в цілому.
У цих умовах виникає гостра необхідність у нових
підходах до формування механізмів ефективної пуб'
лічної політики як у сфері державного управління, так і
в економіці. Пріоритетною стає соціальна згуртованість,
як стан суспільства, за якого різні соціальні групи в ме'
жах країни, об'єднані спільними цінностями, демонст'
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рують здатність до співпраці, що створює можливості
для ефективного сталого розвитку.
Важливим апробованим та ефективним інструмен'
том, який об'єднує та активізує соціальні групи до
співпраці і може забезпечувати соціальну згуртованість,
в умовах пошуку адекватної і ефективної системи уп'
равління, націленої на вирішення суспільно значущих
проблем усіма ключовими державними і не державни'
ми акторами є концепція соціальної відповідальності
бізнесу.
На сьогодні соціальна відповідальність бізнесу є
важливим елементом у національних і транснаціональ'
них політичних програмах європейського і світового
співтовариства. СВБ є наскрізною темою, яка проходить
через кілька областей політичного життя суспільства,
відіграє фундаментальну роль у забезпеченні сталого
економічного зростання при одночасному пом'якшенні
негативних соціальних та екологічних наслідків еконо'
мічної діяльності суб'єктів господарювання.
Проте, не зважаючи на майже сторічну історію ви'
вчення поняття, в науковому та експертному середовищі
до цього часу точаться суперечки серед представників
наукових кіл, аналітиків, представників бізнесу з при'
воду того, що таке соціальна відповідальність бізнесу,
які її принципи і функції, добровільність чи обов'яз'
ковість впровадження, взаємовідносини держави'бізне'
су'суспільства, до сих пір не сформульовано загальноп'
рийняте визначення СВБ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У працях зарубіжних і вітчизняних вчених таких,
як Г. Боуен, Д. Вуд, П. Дракер, К. Девіс, М. Коултер,
А. Керролл, М. Портер, П. Стівен, С. Мережі, М. Фрід'
ман, Ю.Е. Благов, І.Ю. Бєляєва, О.В. Данилова, Н.А. Кри'
чевський, С.Є. Литовченко, Л.М. Нікітіна, С.П. Перегу'
дов, О. Пасхавер, О.Г. Пухкал, Ю.Н. Попов, І.В. Рейте'
рович, С.В. Ситник, С.О. Телешун, А.А. Шулус, М.А. Ес'
кіндаров і ін. представлені різні концепції, моделі СВБ,
досліджені її сутнісні характеристики, але питання про
визначення цього поняття є актуальним і на сьогодні.
Найбільш повне уявлення про СВБ може бути сформо'
вано при комплексному підході до її дослідження у
різних аспектах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) СТАТТІ
Метою статті є розвиток методологічного апарату
концепції соціальної відповідальності бізнесу, що пе'
редбачає встановлення сутності СВБ та визначення її
ролі в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціальна відповідальність бізнесу є підсистемою
соціальної відповідальності загальної системи суспіль'
ної взаємодії, а також засобом гарантування та охоро'
ни суспільних відносин, які встановлюються певними
суб'єктами та гарантуються певними засобами з метою
дотримання поваги до прав людини, є проявом культу'
ри суспільства, реалізації його суспільних інтересів і
регламентується соціальними нормами, контролюється
санкціями. Цей феномен уособлює елементи надбудо'

ви суспільства, що залежать від рівня розвитку еконо'
мічних, політичних та суспільних відносин; розвивається
та трансформується разом із суспільними відносинами;
є добровільною ініціативою організацій (компаній)
щодо дотримання етичних норм у сфері соціальної взає'
модії та прийняття на себе відповідальності за вплив на
навколишнє середовище, партнерів, споживачів, праці'
вників, громади тощо. Світова практика свідчить, що
концепція СВБ успішно розвивається і перебуває у про'
цесі постійних змін та вдосконалень [7].
Першим серйозним дослідженням, у більшості пуб'
лікацій з цієї тематики, зазначається фундаментальна
праця "Соціальна відповідальність бізнесмена" профе'
сора економіки Іллінойського університету (США) Хоу'
ард Р. Боуена (Howard R. Bowen), в якій висвітлено зміст
поняття "соціальна відповідальність", показано, як кон'
цепція соціальної відповідальності може бути пошире'
на на бізнес, наскільки бізнесу є вигідною участь у соці'
альних програмах, які економічні і соціальні вигоди від
цього отримує суспільство, відображено можливості по'
дальшого детального вивчення соціальної відповідаль'
ності [21]. Боуен Г. зазначав, що СВБ полягає в реалі'
зації політики, прийнятті рішень чи поведінці, яка була
б бажана з позиції цілей і цінностей суспільства [23].
Утім проведений нами аналіз проблеми свідчить,
що дебати з цього приводу розпочалася ще наприкінці
ХIХ ст. після публікації статей підприємця'філантропа
Ендрю Карнегі, які потім увійшли до книжки "Євангелія
багатства" [22]. У цій праці він наголошує на двох прин'
ципах: доброчинності й ефективного управління власн'
істю. Згідно з першим принципом суспільство очікує від
бізнесу вкладання ресурсів у розв'язання найбільш на'
болілих соціальних проблем. Підприємець, за Карнегі,
володіє грошима "за дорученням" суспільства, з чого
випливає висновок щодо необхідності використання їх
для прирощення суспільного багатства. Звідси виникає
і другий принцип — ефективного управління власністю
[8].
Не можна також забувати видатного американсько'
го вченого, визнаного спеціаліста у галузі філософії ме'
неджменту — П. Друкера, який у своїх працях "Кінець
індустріальної людини" (1936), "Майбутнє індустріаль'
ної людини" (1946), "Управління за цілями" (1964), "Ме'
неджмент: завдання, відповідальність, практики" (1974),
та ін., просував ідею гуманістичного менеджменту, який
має бути соціально відповідальним, здійснювати конт'
роль за негативним впливом на суспільство та навко'
лишнє природне середовище, передбачати наслідки
своїх управлінських рішень [3].
Ще одним кандидатом на звання "батька СВБ" мож'
на назвати Кіта Девіса, який шляхом аналізу діяльності
багатьох корпорацій, дійшов висновку, що соціальна
відповідальність сприяє розвиткові компаній, і навпаки,
уникнення соціальної відповідальності звужує можли'
вості успіху. Вчений запропонував "залізний закон
відповідальності", згідно з яким у довгостроковій перс'
пективі ті, хто не використовує наявну владу в напрямі
соціальної відповідальності, має тенденцію втратити цю
владу. Проблема соціальної відповідальності має роз'
глядатися і на системному рівні, і на рівні компанії — в
управлінському контексті. Реальні рішення приймає
бізнесмен, а відповідний інститут бізнесу визначає
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тільки культурні рамки, напрями діяльності і специфічні
інтереси [4].
Якщо ж не вдаватися в полеміку, хто був родона'
чальником концепції СВБ, можна з усією впевненістю
констатувати, що саме після праць зазначених вище
авторів, починаючи з 1950 року, науковий світ розпо'
чав активну розробку сучасної концепції СВБ, а з кінця
70'х рр. провідні корпорації США та ЄС розпочали про'
цес її впровадження, шляхом оптимізації різних еле'
ментів корпоративної політики, пов'язаних із взаємові'
дносинами компаній з різними стейкхолдерами та ви'
роблення єдиних підходів до взаємодії бізнесу із сусп'
ільством та державою.
Процес становлення і розвитку будь'якої концепції
проходить якісь формальні етапи. На нашу думку, вда'
лу систематизацію, що поклала початок певного науко'
вого консенсусу, запропонував один з провідних тео'
ретиків в області СВБ, професор менеджменту з Уні'
верситету Джорджії (США) А. Керолл. Усвідомлюючи
складність і суперечливість еволюції концепції, А. Ке'
ролл поставив перед собою завдання прослідкувати в
ній лише основні термінологічні зміни, визначивши в
якості значущих етапів десятирічні періоди[4]. Так,
1950'ті рр. були позначені ним як "початок еволюції тер'
міну СВБ", що відкрило сучасну епоху соціальної відпо'
відальності; 1960'і рр. — як період "змістовного поглиб'
лення дефініцій СВБ"; 1970'і рр. — як "посилення різно'
манітності дефініцій СВБ". Періодом, що характери'
зується "зменшенням числа дефініцій, зростанням до'
сліджень і появою альтернативних тем", стали 1980'ті
рр.; 1990'і рр. продемонстрували збереження ключо'
вої ролі самого терміну СВБ "при його поступовій транс'
формації або заміщення в альтернативних тематичних
рамках" [24, p. 268].
Важливо відзначити, що протягом усіх зазначених
етапів постійно відбувалася наукова дискусія з приво'
ду наповнення та означення самого поняття соціаль'
ної відповідальності бізнесу. Складність і тривалість
дискусії були зумовлені кількома факторами, зокре'
ма складністю та багаторівневість центральної кате'
горії. Адже вона включає в себе відповідальність як
таку, соціальну відповідальність як її специфічний тип
і відповідальність бізнесу як ту соціальну відпові'
дальність, суб'єктом якої є корпорація. Іншим факто'
ром виступало те, що в ході дискусії, популярні в
1950—1970 рр. терміни "соціальна відповідальність
бізнесмена" і "соціальна відповідальність бізнесу" по'
ступово втрачали свою актуальність і починаючи з
кінця 1990'х рр. став широко використовуватись роз'
ширений термін "корпоративна соціальна відпові'
дальність", що більш адекватно відображає сучасний
стратегічний підхід до поняття.
"Корпоративну соціальна відповідальність" (далі —
КСВ), термін що виник у кінці 20 ст. і став найважливі'
шою складовою поняття про сталий розвиток. У ціло'
му, можна говорити про синонімічність понять СВБ та
КСВ, адже на практиці представники бізнес середови'
ща, вважають за краще використовувати термін "кор'
поративна соціальна відповідальність", академічні кола,
громадські організації — "соціальна відповідальність
бізнесу". Обидва терміни є перекладом від англійсько'
го слова "corporate social responsibility"[9]. Ми ж, у по'
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дальшому, будемо використовувати авторські варіації
назв концепції.
Історично склалося кілька підходів до визначення
поняття КСВ, зокрема: філософський, соціально'еко'
номічний та управлінський. Водночас аналіз літератур'
них джерел свідчить, що світова економічна думка по'
стійно проводить нові теоретичні розробки та концеп'
туальні положення, перш за все управлінського та соці'
ально'економічного характеру.
Відповідно до управлінського підходу, за визначен'
ням міжнародного стандарту ІSО 26000, КСВ — це
відповідальність організації за вплив своїх рішень та
діяльності (а саме продукцію і послуги) на суспільство і
навколишнє середовище, що реалізується через прозо'
ру і етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та
добробуту суспільству, враховує очікування зацікавле'
них сторін, поширена в усій організації і не суперечить
відповідному законодавству і міжнародним нормам по'
ведінки. Згідно з ISO 26000 соціальна відповідальність
компанії включає такі компоненти, як захист прав лю'
дини, навколишнього природного середовища, безпе'
ку праці, права споживачів та розвиток місцевих громад,
а також організаційне управління та етику бізнесу. Тоб'
то у новому керівництві враховані усі принципи, які заз'
начені у Глобальній ініціативі ООН (документи, до яко'
го приєдналося 6 тисяч компаній та організацій, серед
яких 130 українських). ISO 26000 є міжнародним стан'
дартом ISO, який дає вказівки щодо соціальної відпов'
ідальності. Він призначений для використання органі'
заціями усіх типів, у державному і приватному секторах,
в розвинених країнах і країнах, які розвиваються, а та'
кож у країнах з перехідною економікою. Він допоможе
їм побудувати роботу соціально відповідальним чином,
чого усе більше вимагає суспільство [26]. Керівництво
в ISO 26000 грунтується на найкращій практиці існую'
чих державних і приватних ініціатив сектора соціальної
відповідальності. Це відповідає відповідним деклараці'
ям і конвенції ООН та її складових, зокрема Міжнарод'
ної організації праці (ILO), з якою ISO створила Мемо'
рандум про взаєморозуміння (MoU) для забезпечення
узгодженості з трудовими стандартами (ILO). ISO також
підписала меморандум з ООН з питань Глобального
договору (UNGCO) і Організацією економічного співро'
бітництва та розвитку (OECD) щодо розширення
співпраці для розвитку ISO 26000 [14].
Міжнародний стандарт CSR / КСВ — 2008, введе'
ний в дію спільним рішенням Української асоціації
якості, Міжнародної асоціації менеджерів і аудиторів
якості, визначає, що "...соціальна відповідальність —
зобов'язання організації, що враховують прийняту нею
відповідальність за вирішення соціальних проблем свого
персоналу, місцевого населення і суспільства в цілому"
[13].
"Green Paper" Європейського союзу визначає КСВ
як "концепцію, згідно з якою компанії добровільно інтег'
рують соціальні та екологічні аспекти у свою комерцій'
ну діяльність та добровільну взаємодію зі своїми заці'
кавленими сторонами". Бути соціально відповідальним
означає не тільки виконувати законодавчо визначені
зобов'язання, але й розширювати ті законодавчі рамки
та інвестувати "більше" в людський капітал, навколишнє
середовище та взаємодію із зацікавленими сторонами.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Досвід інвестування в екологічно чисті технології та
бізнесову практику показує, що, виходячи за рамки
юридичної відповідальності, можна зробити неабиякий
внесок у конкурентну спроможність компанії. Вихід за
рамки основних юридичних зобов'язань у соціальній
сфері, наприклад, підтримка програм підготовки, пол'
іпшення умов праці, стосунків між керівниками і праців'
никами тощо може теж мати прямий вплив на продук'
тивність. Це відкриває шлях до управління змінами та
поєднанню соціального розвитку з підвищенням конку'
рентної спроможності [27].
Тим не менше, соціальну відповідальність бізнесу не
слід розглядати як заміну нормативних актів чи законо'
давства щодо соціальних прав або екологічних стан'
дартів, зокрема й розроблення нового відповідного за'
конодавства. У країнах, де такі норми не існують, слід
спрямовувати зусилля на впровадження відповідних ре'
гуляторних чи законодавчих рамок для того, щоб визна'
чити однакові для всіх умови діяльності, на тлі яких мож'
на буде розвивати соціально відповідальні практики [25].
У стратегії "Європа'2020", як і в більшості програм'
них документів Європейського Союзу, КСВ розгля'
дається як аналог поняття "соціальна відповідальність
бізнесу", яка визначається як добровільні зобов'язан'
ня підприємницьких структур, що виходять за межі чин'
них законодавчих норм, нести відповідальність за ре'
зультати своєї діяльності не лише в економічній, але й у
соціальній та екологічній сферах. Ця відповідальність
поширюється на значне коло зацікавлених осіб — влас'
ників, працівників компанії, місцеве населення і суспіль'
ство загалом [18].
Політика корпоративної соціальної відповідаль'
ності, за визначенням об'єднання корпорацій США [11],
що займається розвитком і просуванням концепції КСВ
Business for Social Responsibility — це взаємопов'яза'
ний набір політик, практик та програм, які інтегруються
в бізнес процес, процедури прийняття рішень на всіх
рівнів компанії, що включають відповідальність за по'
точну та минулу діяльність та майбутнє, вплив діяльності
компанії на зовнішнє середовище [2].
Експерти британської компанії "SustainAbility" [12,
c. 44] визначили КСВ як підхід до бізнесу, що передба'
чає відкриту і прозору ділову практику, дотримання
моральних норм, повагу до інших зацікавлених сторін і
зобов'язання підвищувати економічну, соціальну і еко'
логічну додану вартість.
Агентство The Economist Intelligence Unit [13] нада'
ло своє визначення, відповідно до якого КСВ — це
відповідальність компанії перед клієнтами, співробіт'
никами, постачальниками, акціонерами і населенням
регіонів, на території яких працює компанія. Відпові'
дальність управлінського персоналу охоплює соціальні
та екологічні питання, а також питання корпоративного
управління та прозорості.
Соціально'економічний підхід до визначення КСВ.
Європейська комісія дійшла висновку, що КСВ за
своєю суттю є концепцією, яка відображає добровільне
рішення компаній брати участь в поліпшенні суспільства
і захисту навколишнього природного середовища [28].
За С.В. Перегудовим, СВБ виходить за рамки вста'
новлених законом норм і передбачає діяльність, спря'
мовану на задоволення суспільних потреб [15].

Абрамов Р.Н. [1, с. 343] зазначає, що КСВ — части'
на корпоративної відповідальності, що представляє
область діяльності компанії, пов'язаними з добровільно
взятими на себе соціальними зобов'язаннями щодо за'
цікавлених груп і суспільства в цілому. КСВ — самостійні
і етичні зобов'язання компаній.
Гончаров С.Ф. [5] — КСВ — це система взаємовід'
носин між працівником, роботодавцем і державою,
спрямована на вдосконалення соціально'трудових
відносин, підтримку соціальної стабільності в трудово'
му колективі і навколишньому співтоваристві, розвиток
соціальної і природоохоронної діяльності на національ'
ному та міжнародному рівнях.
Данилова О.В. [6, с. 25] — СВБ — це система відно'
син, що відтворює діяльність, орієнтовану на досягнен'
ня економічного і соціального ефекту в процесі сусп'
ільного відтворення; створення стабільного економіч'
ного середовища; інтелектуалізацію основного ресур'
су національної економіки — людського капіталу.
Представником філософського підходу є зокрема
Чистов Р.С. [20], який визначив СВБ як явище, що вис'
тупає в якості форми, що впорядкує соціально'еко'
номічні відносини, при якій корпорація як історичний
суб'єкт, закріплює таку соціальну взаємодію і взаємов'
плив, які сприяють реалізації її соціальних функцій,
формують високу якість системи соціального життєза'
безпечення і відтворення.
Нами ціленаправлено висвітлені визначення в основ'
ному управлінського характеру, що відповідає загальній
науковій тенденції 21 століття, яка виражається у пере'
ході від загальних теоретичних констатувань, філо'
софських суджень щодо сутності, місця та ролі СВБ до
розроблення управлінських технологій, активізації соці'
ально відповідальної поведінки, обгрунтування впливу
практик СВБ на соціально'економічний розвиток орга'
нізацій та розгляд цього феномену крізь призму потен'
ційних і реальних ресурсів організації.
Проведений нами аналіз підходів до розуміння яви'
ща соціально відповідальності бізнесу свідчить про
наявність суттєвих відмінностей у напрямах соціальної
активності бізнесових структур. Це можна пояснити
різницею соціально'економічного розвитку і якістю
інституціонального середовища, специфікою ділового
і соціального середовища, в якому функціонує або з
яким стикається та чи інша компанія, різноманіттям соці'
альних викликів, які постають перед організаціями,
відмінностями в завданнях щодо підвищення конкурен'
тоспроможності та, врешті'решт, відмінностями мента'
літету топ'менеджменту. Проте спільним є актуалізація
вибору конкретних практик соціальної активності, по'
шук оптимального варіанта їх поєднання та інтеграції в
систему корпоративного управління. Річ не стільки в тім,
якого визначення феномену корпоративної соціальної
відповідальності додержується топ'менджмент, тобто
ті, хто визначають корпоративну політику, а втім, чим
конкретно її наповнювати, як конструювати систему
соціальної активності, якою має бути структура та ієрар'
хія напрямів соціально відповідальної поведінки у спе'
цифічних умовах діяльності компанії та у відповідь на
зовнішні і внутрішні виклики, що постають перед бізнес'
організацією або, імовірно, постануть у недалекій пер'
спективі [17].
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Спільними є також принципи діяльності компаній по
впровадженню КСВ:
— відповідальність за результати діяльності;
— добровільність;
— врахування потреб та очікувань заінтересованих
осіб;
— інтегрованість у довгострокову стратегію розвит'
ку організації;
— відповідність правовим (в тому числі — міжна'
родним) та етичним нормам, прийнятим у суспільстві;
— прозорість діяльності;
— підзвітність;
— узгодженість із цілями сталого розвитку суспіль'
ства [26].
Що ж до ролі соціальної відповідальності бізнесу,
можна з упевненістю сказати, що на сьогодні СВБ роз'
глядається як активна соціальна позиція компанії, що
полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та по'
стійному діалозі із суспільством та виявляється в участі
компанії у вирішенні найгостріших соціальних проблем
громади та суспільства. Це своєрідний суспільний до'
говір між бізнесом, владою та суспільством, головна
мета якого полягає у сприянні благу всього суспільства.
При цьому традиційна практика добродійності та
філантропії компаній поступово відходить у минуле.
Провідні корпорації виходять за рамки "класичної"
філантропії — фінансової або товарної допомоги від
компанії благодійним, соціальним, культурним орган'
ізаціям[16].
У такому контексті КСВ виступає важливим чинни'
ком зростання соціальної згуртованості. Відповідно, від
впровадження соціально'відповідальних ініціатив окре'
мих організацій значні переваги отримують усі члени
суспільства. Зокрема слід назвати такі соціально зна'
чимі результати впровадження КСВ на загальнонаціо'
нальному рівні:
— зростання рівня добробуту та якості життя насе'
лення;
— підвищення конкурентоспроможності національ'
ної економіки;
— зменшення навантаження на місцеві бюджети за
рахунок добровільних соціальних ініціатив бізнесу;
— оптимізація механізмів захисту прав власності та
корпоративного управління;
— розвиток програм екозбереження та економії ре'
сурсів;
— детінізація бізнесу та зниження рівня корумпо'
ваності суспільства;
— подолання соціальної ізольованості та знижен'
ня рівня соціальної конфліктності за рахунок налагод'
ження взаємодії різних суспільних суб'єктів через соц'
іальний діалог;
— удосконалення існуючих та розвиток нових форм
соціального та державно'приватного партнерства;
— покращення міжнародного іміджу держави та її
інвестиційного клімату [18].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Підводячи підсумок, слід сказати, що соціальна
відповідальність бізнесу — складна філософська, інтег'
рувальна морально'етична, правова, соціально'еконо'
мічна, управлінська категорія, яка під різними кутами
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зору й у різних площинах подана в низці теоретико'при'
кладних розробок.
У процесі еволюції концепції СВБ науковцями сфор'
мована ціла система поглядів, суджень, теоретичних
конструкцій які хоч і доволі різняться, проте не супере'
чать, а скоріше доповнюють одна одну та вступають у
ролі своєрідних етапів розвитку явища.
Найбільш повним, на нашу думку, є визначення соці'
альної відповідальності бізнесу як сукупності зобов'я'
зань, які добровільно бере на себе компанія з ураху'
ванням думок працівників, акціонерів, представників
місцевих громад та інших ключових зацікавлених осіб.
Ці зобов'язання регулярно переглядаються і динамічно
змінюються відповідно до специфіки і рівня розвитку
компанії, виконуються, за рахунок власних ресурсів та
націлені на реалізацію значущих внутрішніх і зовнішніх
соціальних проблем, результати яких сприяють розвит'
ку компанії, покращенню її репутації та іміджу, а також
розширенню конструктивних партнерських зв'язків з
державою, діловими партнерами, громадянським су'
спільством.
Соціальна відповідальність, незалежно від того,
якої концепції соціальної відповідальності додер'
жується компанія — це важливий ресурс, здатний
формув ати конкре тні переваги, забезпе чувати
стійкість розвитку, адекватно реагувати на соціальні
виклики (як внутрішні, так і зовнішні), перетворюючи
останні з обмежень на переваги. Врешті решт, це
філософія організації підприємницької та громадсь'
кої діяльності, яких дотримуються компанії, що піклу'
ються про свій розвиток, забезпечення гідного рівня
життя людей, про розвиток суспільства в цілому і збе'
реження довкілля для наступних поколінь. Це своєр'
ідний суспільний договір між бізнесом, владою та
суспільством, головна мета якого полягає у сприянні
благу всього суспільства.
Роль бізнесу у виробленні та реалізації ефективної
публічної політики в сучасних умовах неможливо пере'
оцінити, він може і повинен стати соціально відповідаль'
ним суб'єктом реформування суспільних відносин, іна'
кше він стане провокатором соціальних конфліктів і
економічних потрясінь. Проте його діяльність повинна
знаходитися в рамках суспільного договору і контро'
люватися інститутами громадянського суспільства і ча'
стково — держави [19]. У кінцевому рахунку, прийма'
ючи на себе соціальну відповідальність, бізнес добро'
вільно пропонує державі і суспільству своє посильне
сприяння у вирішенні різних проблем.
Об'єднані зусилля трикутника "влада — суспіль'
ство'соціально відповідальний бізнес" діяти у задано'
му векторі здатні вивести державу на новий рівень роз'
витку, зробити її конкурентоздатною та бажаною у
світовій спільноті.
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У статті розглянуто напрями вдосконалення управління житловокомунальним обслуговуван
ням населення. Обгрунтовано механізм взаємодії державних та ринкових регуляторів, який
формується у розвитку сфери житловокомунальних послуг, нині характеризується відсутні
стю системності та врахування причиннонаслідкових зв'язків між різними суб'єктами, які за
безпечують надання комплексу житловокомунальних послуг населенню. Доведено акту
альність вирішення поставлених проблем формування державних та ринкових регуляторів уп
равління розвитком сфери житловокомунального обслуговування. Вона вимагає доповнення
методології щодо формування системи державних та ринкових регуляторів розвитку сфери
житловокомунального обслуговування на основі застосування системних закономірностей, які
дозволяють враховувати багатовимірний характер складності досліджуваного феномена.
З'ясовано, що застосування загальносистемних закономірностей дозволяє проаналізувати
та зрозуміти основні процеси, які відбуваються в складній слабко структурованій та слабко
формалізованій сфері житловокомунальних послуг. Елементами системи державного регу
лювання сфери житловокомунального обслуговування ми вважаємо: узгодження і тісний взає
мозв'язок із здійснюваними реформами (природних монополій енергетики, самоврядування,
міжбюджетних відносин, податковою реформою, реформою доходів населення); оптимізація
ціноутворення та тарифного регулювання; застосування індивідуальної моделі ціноутворення;
функціонування єдиних інформаційнорозрахункових центрів тощо.
The article deals with the directions of improvement of management of housing and communal
services of the population. The mechanism of interaction between state and market regulators, which
is formed in the development of the sphere of housing and communal services, is substantiated. It is
currently characterized by the lack of systematic and the consideration of causal relationships
between different entities that ensure the provision of housing and communal services to the
population. Actuality of the decision of the set problems of formation of state and market regulators
of management of the sphere of housing and communal services is proved. It requires an addition to
the methodology for the formation of a system of state and market regulators for the development of
housing and communal services based on the application of systemic laws that allow taking into
account the multidimensional nature of the complexity of the phenomenon under study.
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It is revealed that the application of systemwide regularities allows us to analyze and understand
the main processes that take place in a complex weakly structured and weakly formalized sphere of
housing and communal services. As elements of the system of state regulation of housing and
communal services we mean: coordination and close interrelation with the implemented reforms
(natural monopolies of energy, selfgovernment, intergovernmental fiscal relations, tax reform,
population income reform); optimization of pricing and tariff regulation; application of an individual
pricing model; the functioning of single information and settlement centers, etc.

Ключові слова: державне регулювання, житловокомунальні послуги, система державних і ринкових
регуляторів, сфера житловокомунального обслуговування.
Key words: state regulation, housing and communal services, system of state and market regulators, sphere of
housing and communal services.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність розв'язання проблеми ефективної
взаємодії державних та ринкових регуляторів управлі'
ння розвитком сфери житлово'комунального обслуго'
вування зростає. Комунальні підприємства мають потре'
бу в економічних, нормативно'правових, фінансових,
організаційних та інших впливах як з боку органів дер'
жавного та регіонального управління, так і індивідуаль'
них, корпоративних заходів саморегулювання. Ситуа'
цією, що склалася в галузі надання житлово'комуналь'
них послуг, незадоволені всі — влада говорить про ве'
личезні дотації на утримання, самі комунальники наріка'
ють на низькі зарплати і недофінансування, а населен'
ня незадоволено постійно зростаючими тарифами та
низькою якістю обслуговування. Питання необхідності
проведення реформи житлово'комунального господар'
ства набуло актуальності ще на початку 90'х років, ак'
туальне воно і тепер, актуальне воно і тепер. Переваж'
на дотаційність цієї сфери сформували спотворену мо'
тивацію поведінки всіх суб'єктів взаємовідносин і зумо'
вила загальну неефективність функціонування житло'
во'комунальної сфери [7, с. 13].
Монополізм, що існує сьогодні в сфері ЖКГ на
місцевому рівні, не дає громадянам можливості виби'
рати на ринку необхідний набір житлових і комуналь'
них послуг. Результатом панування муніципальної влас'
ності стала відсутність суб'єктів ринкових відносин у
житлово'комунальній сфері [1, с. 76].
Запорукою живучості існуючої системи регулюван'
ня діяльністю підприємств житлово'комунального об'
слуговування є як пасивність місцевої влади (для яких
реформа перетворюється на вибивання належних
коштів у регіональному бюджеті), так і самі комунальні
підприємства, керівники яких хоча і обурюються з при'
воду вічного недофінансування, але перебудовують
власну діяльність з великим небажанням [6, с. 229].
Таким чином, проблеми сучасної сфери житлово'
комунальних послуг різноманітні та багатогранні.
Стрімко мінливі економічні та правові умови функціо'
нування і розвитку житлово'комунального господарства
стають причиною непрацездатності колишніх економі'
чних, соціальних та організаційних механізмів у цій
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сфері. Усе це обумовлює вибір теми дослідження та її
актуальність для державного регулювання сферою жит'
лово'комунальних послуг, та розвитку житлово'кому'
нального господарства України загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вітчизняних вчених, які займаються вдоско'
наленням теоретико'методологічних питань механізмів
державного управління сферою житлово'комунальних
послуг, найбільш відомими є Л.В. Беззубко, І.О. Дра'
ган, Л.М. Івашова (Пісьмаченко), А.О. Кузнецов, Н.В. Ре'
шетило, В.Л. Рибачук, Ю.М. Хиврич та інші. Їх теоре'
тичні дослідження в основному стосуються аналізу при'
чин виникнення проблем, пропозицій щодо шляхів їх
вирішення. Однак звертає на себе увагу відсутність од'
ностайних думок авторів щодо співвідношення держав'
ного регулювання та конкурентних ринкових механізмів
у процесах вироблення, розподілу та споживання жит'
лово'комунальних послуг. Низка питань реформуван'
ня сфери житлово'комунальних послуг щодо впровад'
ження систем управління якістю, державно'приватного
партнерства, інноваційних технологій залишаються не'
достатньо висвітленими.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є: розгляд напрямів вдоскона'
лення управління житлово'комунальним обслуговуван'
ням населення; обгрунтування механізму взаємодії дер'
жавних та ринкових регуляторів, який формується у
сфері житлово'комунальних послуг у процесі її розвит'
ку; виділити ефективні складові системи державного ре'
гулювання галузі житлово'комунальних послуг та зап'
ропонувати нові.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Здійснювана в Україні реформа державного та ре'
гіонального управління, розмежування повноважень
державного, регіонального та місцевого рівнів влади
при неадекватному ресурсному забезпеченні, повнова'
жень у підприємствах ЖКГ, відсутність дієвих організа'
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ційних та правових механізмів реалізації цих повнова'
жень — основні проблеми на шляху вирішення держав'
них завдань. Від того, як справляться з цими проблема'
ми великі міста, що є економічними, соціальними, по'
літичними, ідеологічними центрами в регіонах, залежить
в цілому ефективність проведених реформ.
Застосування загальносистемних закономірностей
дозволяє проаналізувати та зрозуміти основні проце'
си, що відбуваються в складній слабко структурованій
та слабко формалізованій системі житлово'комуналь'
ного обслуговування, що знаходиться в кризовій си'
туації. Зміна в характері взаємодії між елементами сис'
теми викликає суттєві зміни в потенціалі системи шля'
хом індикативного впливу на систему.
Житлово'комунальне обслуговування загалом мож'
на розглядати як складну систему, що включає в себе
цілий комплекс взаємопов'язаних елементів, в числі яких
можна виділити механізми виробництва, управління,
фінансів, ціноутворення, маркетингу, стратегічного пла'
нування, матеріального стимулювання тощо. Необхід'
но відзначити, що система житлово'комунального об'
слуговування є однією з центральних ланок регіональ'
ної інфраструктури. З цих позицій можна говорити про
житлово'комунальне обслуговування як про систему,
яка володіє як загальносистемними, так і особливими
системними властивостями. Серед яких в першу чергу
відзначимо такі: цілісність — неможливість розчлено'
вування об'єкта на окремі автономно функціонуючі сег'
менти без втрати властивостей цілого; ієрархічність та
пов'язаність, що забезпечують організаційну, техноло'
гічну цілісність системи, — всі елементи і процеси пере'
бувають у відносинах причинно'наслідкових зв'язків.
Одним з ефективних методів пізнання систем є їх
моделювання. У моделях відображаються необхідні
властивості систем. Модель дозволяє оцінювати:
— потребу в бюджетному фінансуванні;
— витрати підприємств для виробництва житлово'
комунальних послуг;
— формування тарифу на житлово'комунальні по'
слуги вплив зміни чисельність населення і темпи його
приросту на витрати при виробництві житлово'кому'
нальних послуг.
Змінюючи значення системних регуляторів, що зна'
ходяться в компетенції місцевих органів влади, можна
відтворювати поведінку реальної системи на побудо'
ваній моделі та порівнювати варіанти управлінських
рішень, враховуючи їхні короткострокові та довгостро'
кові наслідки [2, с. 195].
Система житлово'комунального обслуговування є
невід'ємною частиною регіональної системи та пробле'
ми його розвитку необхідно розглядати комплексно, в
нерозривному зв'язку з іншими підсистемами. Для ана'
лізу системи житлово'комунального обслуговування
слід зробити поділ на керуючу і керовану системи в рам'
ках міста (району, регіону).
Може бути об'єктивно виявлено два ієрархічно взає'
мопов'язаних рівня:
I рівень — керуюча система у вигляді державної
надбудови (обласні, районні, міські органи управління,
споживачі житлово'комунальних послуг).
II рівень — керована система у вигляді підприємств
житлово'комунального господарства.

Системи знаходяться в постійній залежності один
від одного, виходячи з динамічної "поведінки" систем
та їх розвитку в часі та просторі. Об'єктом дослідження
є система управління керованої системи та розробка
методів впливу керуючої системи для зниження витрат
підприємств, які надають житлово'комунальні послуги
в рамках міста (району, регіону). Керовану систему мож'
на розчленувати на підсистеми і в свою чергу на еле'
менти, які володіють рядом важливих властивостей та
реалізують в системі певний закон функціонування.
Житлово'комунальне господарство може бути так само
представлено двома підсистемами — матеріально'тех'
нічною та організаційно'економічною.
У свою чергу, матеріально'технічна підсистема скла'
дається з двох блоків: фонд споруд, об'єкти обслугову'
вання і фонд комунікацій, що включає інженерну інфра'
структуру. Потреба в житлово'комунальних послугах
визначається сумарною ємкістю фондів міських споруд.
Організаційно'економічна підсистема включає су'
купність всіх видів витрат, "час доступності послуг", чи'
сельність населення, що обслуговується, сукупність
рівнів управління. Обидві підсистеми знаходяться в
постійній залежності одна від одної визначаючи рівень
витратності виробництва житлово'комунальних послуг.
До внутрішніх елементів керованої системи можуть
бути віднесені: матеріальні, фінансові, трудові, інфор'
маційні ресурси, організаційна структура, технологія.
Дані елементи можуть бути виділені в кожному під'
приємстві, яке виробляє житлово'комунальні послуги і
раціональним стає об'єднання підприємств та форму'
вання системи управління з виділенням управління по
послугах.
Тому для формування адекватної системи житлово'
комунального обслуговування необхідна перебудова
організаційної структури управління самими житлово'
комунальними підприємствами з реалізацією системної
закономірності єдності та боротьби протилежностей.
Цей закон визначає можливість та умови об'єднання
кількох систем в більш потужну.
У вітчизняній практиці тривалий час домінував підхід
до управління підприємством, заснований на надмірній
типізації та регламентації організаційних структур. Од'
нак практика ринкової діяльності показує, що органі'
заційні структури системи управління формуються як
"відповідь" на умови, що змінюються. Нині стереотипи
"дореформеної" — трирівневої — централізованої си'
стеми управління житлово'комунальним господарством,
підкріпленої централізованим фінансуванням, зруйно'
вані, а нова система управління об'єктами житлово'ко'
мунального господарства в сучасних умовах її фінансу'
вання, коли споживачами і бюджетами всіх рівнів спла'
чується трохи більше 70 % витрат підприємств галузі,
перебуває в стадії формування.
Проведений аналіз показує, що в сфері житлово'
комунального господарства новостворені структурні
підрозділи повинні вписуватися в існуючу систему управ'
ління. Сучасна ситуація в сфері побудови організацій'
них структур в житлово'комунальному господарстві
характеризується тим, що на зміну ієрархічним струк'
турам повинні приходити адаптивні з елементами
ієрархії. Розглянемо пов'язані з ними переваги і недо'
ліки. До переваг можна віднести:
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відсутність бюрократичної регламентації діяльності
органів управління; гнучкість структури управління;
децентралізація прийняття рішень; індивідуальна
відповідальність кожного працівника за загальні резуль'
тати діяльності.
До недоліків: відсутність детального поділу праці за
видами робіт; розмитість рівнів управління та невелика
їх кількість; відсутній повноцінний контроль за рівнями
управління.
Найбільш ефективною структурою управління адап'
тивного типу слід визнати матричну структуру. Вона ви'
никла як реакція на необхідність проведення швидких
змін при максимально ефективному використанні висо'
кокваліфікованої робочої сили. Формування адаптив'
ної системи житлово'комунального обслуговування на
регіональному рівні дозволить вирішити протиріччя між
якістю наданих житлово'комунальних послуг та тари'
фами на послуги, що надаються, а також створення
ефективних механізмів державного регулювання даної
галузі економіки. Необхідно враховувати всі специфічні
особливості системи управління кожним підприємством
житлово'комунального господарства при побудові
організаційної структури та моделі управління всім ком'
плексом в цілому.
Необхідно досліджувати не тільки внутрішнє функц'
іонування систем обслуговування, але і їх взаємодію з
іншими системами, а також зовнішні умови. Використан'
ня системного підходу дозволяє формувати складні сис'
теми та комплекси. На нашу думку, застосування систем'
ного аналізу може ефективно вирішити основні пробле'
ми системи житлово'комунального обслуговування:
1. Вирішити суперечності, які склалися між мате'
ріально'технічною та функціонально'економічною
підсистемами.
2. Усунути неоднозначність та невизначеність вихі'
дних критеріїв оцінки. Критерії повинні розроблятися в
процесі розробки проблеми, зміст якої прояснюється
разом з рішенням.
3. Об'єднати "різномовні" проблеми при різних ка'
тегоріях опису змісту, вихідних даних, умов та мети ви'
рішення проблеми.
Виходячи з побудованого вище логічного ланцюж'
ка, пропонуємо для дослідження системи житлово'ко'
мунального обслуговування метод системної стратегії
втручання. Він дозволяє впорядкувати і спланувати про'
цес змін. Запропонована схема при діленні системи на
підсистеми і нормальних зв'язках між підсистемами,
розташованих на різних ієрархічних рівнях дає мож'
ливість виявляти проблеми на кожному рівні управлін'
ня при побудові адаптивної організаційної структури,
маючи доступ до інформації.
При розробці алгоритму регулювання сфери жит'
лово'комунального обслуговування вважаємо раціо'
нальним застосування індикативного планування, яке є
найбільш поширеним засобом регулювання соціально'
економічного розвитку в умовах ринкової економіки.
Він являє собою механізм координації інтересів і діяль'
ності держави, підприємств і домогосподарств в умо'
вах ринку. Для моделі державно'регульованого (керо'
ваного) ринку, індикативне планування повинне здійс'
нюватися на основі перерозподілу ресурсів виробника
та споживача.
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Слід враховувати, що при розробці прогнозів з ме'
тою розвитку будь'якої галузі національної економіки
будуються математичні моделі таким чином, аби підви'
щення тарифів на житлово'комунальні послуги не відби'
лося на рівні та якості обслуговування населення. Адже
не рідкість, коли факти подачі холодної і гарячої води з
перебоями, порушення в роботі систем теплопостачан'
ня відбуваються без коригування в бік зниження пла'
тежів.
Відсутність ринку комунальних послуг у пере'
хідному періоді до ринкових відносин і, природно,
конкуренції створили умови для підприємств'моно'
полістів енергетики, теплопостачання, газопостачан'
ня, водопостачання, вести витратну економіку, нех'
тувати науково'технічним розвитком і практично
предметно не займатися зниженням собівартості на'
даних послуг і тарифів, тому пропонується в пере'
хідний період вести їхнє регулювання. Регулювання
собівартості і тарифів на житлово'комунальні послу'
ги слід робити за рахунок щорічного впровадження
підвищуючого загального коефіцієнту технічного
рівня підприємства [5].
Перспективи зміни співвідношення державних ре'
гуляторів та ринкових механізмів у сфері житлово'ко'
мунальних послуг визначаються наступними імперати'
вами:
1. Процесам ринкової трансформації сфери ЖКП у
їх класичному розумінні перешкоджає ряд протиріч, що
сформувалися в досліджуваній галузі як в силу об'єктив'
них причин, пов'язаних з природою житлово'комуналь'
них послуг (їх соціальною значимістю, незамінністю),
різноспрямований характер інтересів суб'єктів ЖКГ, так
і в силу суб'єктивних факторів, таких як, суперечливість
трансформації власності, питань централізації та децен'
тралізації діяльності в даній сфері, проблем перехрес'
ного субсидування.
2. Необхідність збереження державних регуля'
торів та ступінь активності впровадження ринкових ме'
ханізмів визначається різними підходами в житлово'
комунальній сфері, що значною мірою відображаєть'
ся на: темпах трансформаційних процесів в цьому сек'
торі; змісті інструментів державного та ринкового ре'
гулювання; формуванні необхідних інститутів у сфері
ЖКП.
3. Трансформаційні процеси, що протікають у сфері
житлово'комунальних послуг в рамках проведеної ре'
форми ЖКГ, вимагають узгодження і тісного взаємо'
зв'язку з іншими здійснюваними реформами: реформою
природних монополій енергетики, реформою місцево'
го самоврядування, реформою міжбюджетних відно'
син, податковою реформою, реформою доходів насе'
лення [2, с. 295].
А.О. Кузнецов та С.С. Бовдуй теж наголошують на
тому, що втілення державою реформи у сфері житло'
во'комунального господарства неможливе без змін у
місцевій політиці щодо визначення джерел фінансуван'
ня розвитку галузі, соціального захисту, міжбюджет'
них відносин, механізмів регулювання тарифів тощо
[3].
Функціональне призначення тарифоутворення, як
одного з базових методів фінансового механізму сфе'
ри ЖКП, не може обмежуватися забезпеченням ста'
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більних фінансових умов функціонування підприємств
галузі. Необхідно використовувати в повній мірі мож'
ливості тарифної політики як дієвого інструменту сти'
мулюючого характеру (як відносно постачальників по'
слуг, так і у відношенні споживачів).
На нашу думку, оптимізація ціноутворення та тариф'
ного регулювання в ринково'реформованій сфері жит'
лово'комунальних послуг передбачає орієнтацію на
наступні основні положення:
1. Розвиток саморегулювання в сфері житлово'
комунальних послуг, орієнтованого, перш за все на
сектор нового житла і сегмент, в якому створені ТВББ
(товариства співвласників багатоквартирних бу'
динків).
2. Збереження регулюючого механізму в житлово'
комунальній сфері з можливістю наступних підходів:
використання різних методів регулювання, орієнтова'
них як на підвищення інвестиційної привабливості сек'
тора, так і на стимулюючий вплив відносно підприємств
і споживачів; індивідуального тарифного регулювання
контрактів концесійного типу у разі залучення приват'
них операторів до експлуатації комунальних об'єктів, що
припускає договірний характер визначення методики
розрахунку тарифів.
3. Об'єктивну необхідність впровадження багато'
факторної моделі ціноутворення у сфері житлово'ко'
мунальних послуг, що враховує галузеві організаційно'
економічні та технологічні особливості підприємств
сфери ЖКП.
4. Збалансованість застосування факторного ана'
лізу та нормативів'індикаторів при формуванні собівар'
тості послуг.
5. Диференційований підхід до встановлення та'
рифів на один і той же вид житлово'комунальних по'
слуг в рамках кордонів регіону, як у відношенні спожи'
вачів однієї групи, так і стосовно різних груп споживачів,
щоб уникнути заміни одного виду перехресного субси'
дування (комерційними споживачами населення) іншим,
більш негативним, таким як цінова дискримінація (од'
них груп населення іншими групами населення в межах
регіону).
Світовий досвід ряду розвинених, а в останні деся'
тиріччя і країн, що розвиваються свідчить про тенден'
цію все більшого залучення приватного капіталу в про'
цеси фінансування житлово'комунальної інфраструкту'
ри. До числа потенційних переваг функціонування при'
ватного бізнесу у сфері надання житлово'комунальних
послуг можна віднести наступні:
— наявність ємного, стійкого, передбачуваного рин'
ку збуту послуг;
— значний потенціал економії поточних витрат за
рахунок ефективного менеджменту, впровадження ре'
сурсозберігаючих технологій;
— можливість забезпечення прибутковості капіта'
лу за умови економії поточних витрат.
З урахуванням того, що основна частина ризиків
залучення приватного сектора в експлуатацію та інвес'
тування комунальних об'єктів пов'язана з вадами тариф'
ного регулювання, актуальною було би застосування
індивідуальної моделі ціноутворення (в рамках чинно'
го законодавства) при укладенні та реалізації концес'
ійних угод. Невід'ємною процедурою узгодження мето'

дики розрахунку тарифів повинна бути попередня оцін'
ка платоспроможності споживачів (зокрема, населен'
ня). Представляється доцільним введення так званих
узгоджених тарифів на середньострокову перспективу
(3—5 років) з урахуванням можливого коректування на
інфляційну складову.
Принциповою умовою результативності перетво'
рень у сфері житлово'комунальних послуг, спрямова'
них на формування стійкого фінансового забезпечення
галузі та досягнення ефективного управління сферою
ЖКП за рахунок створення необхідного інституційного
середовища, є наявність повноцінної інформаційної
бази (в тому числі в сфері розрахунків за житлово'ко'
мунальні послуги) та забезпечення прозорості фінансо'
вих потоків. Численність суб'єктів ринку ЖКП, кожен з
яких прагне володіти певним видом інформації (по
відношенню до споживачів, тарифів, розрахунків за
послуги, заборгованості в оплаті тощо) створює потре'
бу в єдиному операторі — спеціалізованому під'
приємстві, що здійснює розрахунок і збір платежів за
житлово'комунальні послуги та забезпечує, з одного
боку, своєчасне надходження оборотних коштів підпри'
ємствам'постачальникам послуг, з іншого — задоволь'
няє потребу органів місцевого самоврядування в об'єк'
тивній інформації про грошові потоки у сфері ЖКП та
споживачів в отриманні своєчасної інформації про всі
зміни в області розрахунків за житлово'комунальні по'
слуги [4, с. 34—39].
Єдині розрахунково'інформаційні центри, зайняв'
ши особливе місце в системі економічних відносин
сфери житлово'комунальних послуг, виступають не
тільки як інтегратори фінансових та інформаційних
ресурсів у сфері ЖКП на рівні регіонів, але і як інсти'
тут, що забезпечує прозорість інформаційних та
фінансових потоків у галузі, має значний потенціал
кадрових ресурсів та інформаційних технологій для
реалізації якісного обслуговування постачальників і
споживачів ЖКП.
Водночас на сучасному етапі розвитку сфери ЖКП
складається тенденція прагнення постачальників послуг
здійснювати функції по розрахунку, збору платежів,
ведення абонентської бази та претензійної роботи влас'
ними силами, що в перспективі може посилити пробле'
ми інформаційної асиметрії, характерної для сфери
ЖКП.
Механізм функціонування єдиних інформаційно'
розрахункових центрів в системі економічних відносин
сфери ЖКП включає:
— розгляд можливості створення ІРЦ у різних
організаційно'правових формах (муніципальне унітар'
не підприємство, товариство з обмеженою відповідаль'
ністю, структурний підрозділ Департаменту ЖКГ тощо);
— визначення розміру винагороди ІРЦ за послуги з
нарахування і збору платежів, ведення абонентської
бази та претензійної роботи;
— розширення функціональних можливостей
центрів за рахунок впровадження короткострокового
комерційного кредитування підприємств'постачаль'
ників послуг за допомогою використання овердрафту у
відносинах між банком та ІРЦ, а так само формування
на базі ІРЦ інтегрованого інформаційного комплексу
сфери ЖКП регіону, що включає інформацію про роз'
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