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НАУКОВІ СТАТТІ
Соціально-економічні проблеми Донбасу
УДК 314.1(477.61)
Н. М. Чеботарьова,
кандидат економічних наук,
Ю. О. Бахмут,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

СУЧАСНА ШЛЮБНА СТРУКТУРА
НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Метою статті є дослідження особливостей сучасної шлюбної структури населення Луганської області та виявлення проблем і факторів, що впливають на її формування.
Виклад основного матеріалу. Шлюбна структура – це розподіл населення за шлюбним станом.
Незалежно від форми шлюбу люди поділяються на
тих, хто перебуває у шлюбі та тих, хто не перебуває
в ньому. До останніх відносять розлучених. Вивчення шлюбної структури необхідне для кращого
розуміння процесів створення і розпаду сімей.
Шлюб – це сімейний союз жінки та чоловіка, який
зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану, визначений Сімейним кодексом України. Розлучуваністю у свою чергу називають процес розпаду подружніх пар у поколінні внаслідок розірвання шлюбу (розлучення). Основними
його причинами окремі вчені називають зміцнення
економічної самостійності людей та відсутність чіткого розподілення ролей чоловіка та жінки, урбанізація способу життя, міграція населення, емансипація жінок тощо. Але це розмиті умови, оскільки
кожне розлучення має власні супутні мотиви. Воно
значно впливає на життєдіяльність сім’ї, виконання
таких основних функцій як народження дітей та їх
виховання. Причини розривання шлюбу розподіляють на чотири групи: психологічні, пов’язані з нерозвиненістю особистості (зрада, шкідливі звички,
алкоголізм, грубість); об’єктивні (безплідність, душевне захворювання); пов’язані з рівнем життя сім’ї
(матеріальні, житлові проблеми); пов’язані з економічним розвитком країни (економічна криза, безробіття тощо).
Сучасне суспільство орієнтується на свободу у
сімейних стосунках, але ще століття назад з боку
громади, церкви та держави існували жорсткі рамки
шлюбної та репродуктивної поведінки. Подружнім
парам була характерна сталість та міцність стосунків, на що спиралась соціально-економічна політика
держави, покращуючи показник народжуваності
завдяки репродуктивним установкам у родині. На
сучасному етапі розвитку сімейних відносин існує

Постановка проблеми. Одним з головних
факторів розвитку демографії є шлюбна структура
населення. Основним рушійним чинником демографічного розвитку є шлюб – створення сім’ї, як первинного визначального осередку суспільства. Родина є відокремленим соціальним інститутом, що відіграє головну функцію соціальної спрямованості
суспільства. Відтворення населення, народження дітей, передача історико-культурного та соціального
досвіду – це основні принципи створення сім’ї. Для
успішного соціально-економічного розвитку держави велике значення має вирішення шлюбно-сімейних питань.
Однією з актуальних демографічних проблем є
численність розлучень у відношенні до шлюбів та їх
вплив, як на окрему сім’ю, так і на суспільство загалом. Всім відомий вислів: «Міцна сім’я – непохитна
держава», але сьогодні поширення розлучень є характерною рисою не тільки України, а й більшості
розвинених держав. Не можна заперечувати той
факт, що порівняно з першими роками незалежності
України це явище набуло особливо стійкого характеру. Цьому сприяли соціально-економічні перетворення та зміна типу відносин в сучасній сім’ї. Луганська область, як і більшість регіонів України, характеризується високим показником розлучень у
шлюбній структурі, що актуалізує необхідність
ґрунтовного аналізу даної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
дослідженні шлюбної структури домінують такі показники зареєстрованих актів цивільного стану як
шлюб та розлучення. Аналізу демографічних проблем, зокрема, формуванню шлюбної структури, приділяли уваги такі вчені як: В. Стешенко [1],
О. Кляпець [2], Н. Власенко й Е. Лібанова [3],
Н. Левковська [4], котрі займаються дослідженням
проблем державної сімейної політики. Дані вчені
досить детально розглядали тему шлюбних структур, характеризуючи її на різних етапах розвитку
економіки. Проте, розвиток суспільства змушує досліджувати це явище знову і знову, і особливо – на
регіональному рівні.
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форма організації сім’ї жінки та чоловіка – «фактичний шлюб», або конкубінат (з лат. «позашлюбне
співжиття»). Державними нормами це звісно не заперечується, але традиційні межі шлюбу дедалі більше втрачаються суспільством.
Головними чинниками коливань показників
шлюбної структури є, насамперед, соціальні та економічні катаклізми, їх безпосередні та відтерміновані наслідки. Важливим фактором є зміна чисель-

ності жінок і чоловіків, а точніше статево-вікові
пропорції, що створюють основу кон’юнктури
«шлюбного ринку». Найбільш поширеним типом
сім’ї в Луганській області є проста сім’я (тобто
шлюбна пара з дітьми чи без дітей).
У Луганській області до 2000 р. спостерігалася
тенденція зниження кількості укладених шлюбів,
що розпочалася на початку 90-х років: з 22,3 тис. у
1995 р. до 13,0 тис. у 2000 р. (рис. 1).
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Рис. 1. Співвідношення загального коефіцієнту розлучуваності та шлюбності
у Луганській області протягом 1995-2014 рр.

Джерело: авторські розрахунки за даними Державної служби статистики України [7].

Хвилеподібне то підвищення, то зниження рівня шлюбності спостерігається весь період дослідження. Роками найбільшого зростання укладених
шлюбів в Луганській області були 2003, 2007 та
2011, що пояснюється позитивними змінами статево-вікової структури населення. Деякі вчені пояснюють такі хвилеподібні тенденції українським літочисленням високосних років. Вважається, що
шлюби укладені у високосний рік більше піддаються розпаду. Необхідно виділити тенденцію до
помірної стабілізації показника шлюбності. Протягом 90-х років у період економічної кризи рівень
розлучуваності в Україні був одним із найвищих у
Європі. Вченими-демографами було відмічено, що у
більшості випадків ініціаторами розлучень були
дружини. Серед причин домінував алкоголізм чоловіків та міжособові конфлікти. Тривалість розірваних шлюбів на той момент була невеликою – до 5
років. Це можна пояснити тим, що раніше були поширені ранні шлюби та одружені були психологічно
неготовими до сімейного життя.
Взагалі, розлучення порівняно з шлюбністю є
стабільним за динамікою явищем та зазнає поступового спаду (певне збільшення відбулося у 1995 та
2000 р. – до 4,4‰; помірне зменшення до 2,4‰ у
2010 р.). Розлучуваність негативно впливає на демографічний процес та є дестимулюючим індикатором, що сприяє зменшенню народжуваності.
Необхідно відзначити, що найменше шлюбів та
розлучень зареєстровано у 2014 р. Основним фактором слугував збройний конфлікт на сході України.
Більшість населення було вимушено покинути окуЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

повану територію, що згуртувало сім’ї і людей в цілому, та в свою чергу, запобігло збільшенню розірвання шлюбів.
Зображена на рис. 2 тенденція розлучуваності у
Луганській області завдяки розрахунку загального
та спеціального коефіцієнтів говорить про помірне,
але зниження даного показника протягом 19952014 рр. Слід зазначити, що спеціальний коефіцієнт
дещо вищий, ніж загальний, адже розраховується до
чисельності осіб здатних увійти до шлюбу.
Кількість розлучень у країні, як і бажання укладати офіційний шлюб напряму залежить від економічного ставища в державі, від того, як у ній вирішують соціальні проблеми.
За даними державної реєстраційної служби актів цивільного стану приблизно у 70% ініціаторами
розлучень є жінки. Поступове зниження рівня розлучуваності в Луганській області спричинене поширенням незареєстрованого шлюбного партнерства,
яке дає змогу перевірити міцність такого шлюбу та
є випробувальним етапом у відносинах. Необхідно
зазначити, що народжуваність в Луганській області
також зазнає покращення (порівняно з 2000 р. у
2014 р. збільшилась у 1,3 раза). При цьому, частка
дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, значно збільшилась (у
2014 р. порівняно з 1990 р. на 12% [5]). Такому
явищу сприяла індустріалізація суспільства, адже
були змінені правові норми, ідеологічні та моральні
принципи. Великої шкоди розлучення завдають дітям, тому що змінюють особливості їх виховання та
утримання. Повна сім’я з рідним батьком та матір’ю
5
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тичної операції багато сімей з дітьми покинули цю
територію). На сьогодні дитина аж ніяк не є стримувальним чинником для розлучення, оскільки майже
50% процесів розірвання шлюбів припадає на сім’ї з
дітьми.

є природним найкомфортнішим середовищем розвитку дитини [8]. Так, у 2013 р. 10,3% сімей з дітьми
мали тільки одного з батьків (точні дані за цим показником у 2014-2015 рр. по Луганської області
відсутні, оскільки через проведення антитерорис6
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Рис. 2. Динаміка загального та спеціального коефіцієнту розлучуваності
у Луганській області протягом 1995-2014 рр.
Джерело: авторські розрахунки за даними Державної служби статистики України [7].

Окрім того, важливим моментом є підвищення
середнього віку при реєстрації шлюбу на фоні зниження віку позашлюбних статевих стосунків і розповсюдження різних форм неофіційних шлюбно-

сімейних відносин. Середній вік чоловіків у міських
та сільських поселеннях в Луганській області на
2014 р., які вперше взяли шлюб становить 28,0 років, жінок – 25,4 років [6, с. 59] (рис. 3).

Рис. 3. Повікові коефіцієнти шлюбності міського та сільського населення Луганської області у 2013 р.
Джерело: авторські розрахунки за даними Державної служби статистики України [7].

міграція є причиною розриву шлюбно-сімейних
зв’язків певної частини населення, і почасти ці
зв’язки вже не відновляться у майбутньому. Внаслідок бойових дій зростає частка овдовілих осіб, що і
в попередні роки на Донбасі була вищою, ніж у середньому в Україні. Можна очікувати також збільшення кількості монобатьківських сімей, поширення самотності серед осіб похилого віку, збільшення чисельності дітей-сиріт та напівсиріт. Наслідком трагічних подій 2014–2015 рр. стане збільшення чисельності дітей, які втратили одного чи
обох батьків, що може стати причиною «сплеску»
дитячої безпритульності та бездоглядності. Відтво-

Необхідно зазначити, що в сільських місцевостях населення схильне до реєстрації шлюбів за віком раніше, зокрема, значна частина чоловіків одружується у віці 25,6 років (тоді як в містах – 27,5), а
жінки у 24 роки (у міських поселеннях – 24,3), що
говорить про наявність культурних та соціальних
стереотипів [7]. У розподілі зареєстрованих шлюбів
за дошлюбним станом подружжя, переважає частка
тих, хто ніколи не перебував у шлюбі, на другому
місці – розлучені й на третьому – удівці або удови.
Як зазначається у національній доповіді «Політика інтеграції українського суспільства в контексті
викликів та загроз подій на Донбасі»: «Вимушена
6
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5. Офіційний сайт Державної реєстраційної служби
України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://drsu.gov.ua/. 6. Демографічний щорічник
«Населення України за 2014 рік»: відп. за вип. Г.М.
Тимошенко. – К., 2015. – 118 с. 7. Офіційний сайт
Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.
gov.ua. 8. Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні (колектив. моногр.) / Під кер. Е.М. Лібанової.
– К.: АДЕФ-Україна, 2008. – 256 с. 9. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) / [Лібанова Е.М., Горбулін В.П., Пирожков С.І.
та ін.]; за ред. Е.М.Лібанової. – К.: НАН України,
2015. – 363 с.

рення населення в Луганській області послаблюється, внаслідок чого відбувається старіння структури населення. Причинами даного явища є здебільшого природний рух, а останнім часом і міграційний. Це явище є небажаним для будь якого регіону,
адже шлюбна структура є однією з її складових» [9.
с. 80].
Отже, в Луганській області спостерігається
двояка ситуація шлюбної структури населення. В цілому, традиції сімейного способу життя збережені, і
сім’я продовжує виконувати свої основні функції –
забезпечення фізичного (біологічного) та соціокультурного відтворення поколінь, але, поряд з тим,
розлучуваність набуває стійкого характеру. У суспільстві дедалі більше розвивається явище формального шлюбу без його реєстрації, що здебільшого також негативно позначається на демографічних
особливостях як регіону, так і країни.
Зазначимо, що шлюбна структура формується
під впливом відповідної економічної ситуації в країні та державної політики щодо підтримки сімей
(або – відсутності такої підтримки). У зв’язку з цим,
пріоритетними завданнями державної політики України в сфері укріплення інституту сім’ї мають стати
такі: забезпечення правового та соціального захисту
сім’ї, забезпечення високого рівня її життєдіяльності, створення належних умов для фізичного, інтелектуального, освітнього та духовного розвитку дітей; формування високої психолого-педагогічної
культури молодої сім’ї на засадах національних традицій, педагогічної науки, кращого світового досвіду виховання дітей в сім’ї та функціонування
сім’ї; формування в молоді відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я, планування
сім’ї; пропаганда здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства;
всебічна державна підтримка зусиль самих сімей,
батьків або осіб, які їх замінюють, щодо забезпечення сприятливих умов для виховання, освіти й
розвитку дітей.

Чеботарьова Н. М., Бахмут Ю. О. Сучасна
шлюбна структура населення Луганської області
Проведено аналіз демографічних подій у Луганській області, у тому числі – й у період військового конфлікту на Донбасі 2014-2015 рр. Зокрема,
досліджено динаміку шлюбів і розлучень, на підґрунті чого встановлено відповідні зміни у шлюбній
структурі населення регіону. Визначено пріоритетні
завдання державної політики України щодо укріплення інституту сім’ї.
Ключові слова: населення, шлюб, шлюбна
структура, розлучення, соціально-економічний розвиток, демографічна проблема.
Чеботарева Н. Н., Бахмут Ю. А. Современная брачная структура населения Луганской области
Проведен анализ демографических событий в
Луганской области, в том числе – и в период военного конфликта на Донбассе в 2014-2015 гг. В частности, исследована динамика браков и разводов, на
основе чего установлены соответствующие изменения в брачной структуре населения региона. Определены приоритетные задачи государственной политики по укреплению института семьи.
Ключевые слова: население, брак, брачная
структура, развод, социально-экономическое развитие, демографическая проблема.
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ
НА ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. Статистика виробничого травматизму, професійної захворюваності в
Україні свідчить про незадовільний стан умов праці
та зростання рівнів професійного ризику, наслідками цього є те, що щороку мільярди гривень витрачаються на реабілітацію потерпілих від нещасних
випадків на виробництві та осіб із професійними захворюваннями.
Протягом багатьох років високим залишається
виробничий травматизм у вугільній промисловості
як за абсолютними ознаками, так і за їх коефіцієнтами частоти. Аналіз обставин та причин смертельного травматизму на підприємствах вугільної галузі
показує, що його основними чинниками є: зношеність шахтного фонду, погіршення гірничо-геологічних умов видобутку вугілля, низький рівень виробничої та технологічної дисципліни працівників,
відсутність з боку керівників належного контролю
за безпечним веденням робіт відповідно до нормативно-правових актів про охорону праці.
За допомогою організаційно-технічних заходів
не завжди можливо повністю упередити несприятливий вплив ризикових чинників на діяльність підприємств, тому особливої актуальності набувають
економічні інструменти управління професійними
ризиками.
Розгляд питань щодо управління ризиками економічної діяльності знаходиться у центрі уваги вітчизняних науковців. Практика застосування управління ризиками тільки набуває широкого застосування на промислових підприємствах України як дієвий інструмент сучасного управління. Важливість
обраного напряму дослідження зумовлена особливими умовами розвитку управління професійними
ризиками в України, який відрізняється від економічно розвинутих країн.
Значний внесок у дослідження умов праці як
чинників професійного ризику зробили вітчизняні й
зарубіжні вчені: М. Абрамов [1], О. Вагонова [2],
Н. Вижул [3], П. Дорман [4]. Питання ролі, суті та видів професійних ризиків, управління ними, підвищення рівня професійної безпеки розглядаються в роботах багатьох вчених, в тому числі в роботах
О. Амоші [5], В. Вітлинського [6-7], Ю. Драчука [8],
О. Єфремової [9], С. Ілляшенка [10], В. Надраги [11],
Н. Святохи [12] та багатьох інших.
Підвищення конкурентоспроможності країни
на світовому ринку, пошук чинників її економічного
зростання вимагає формування ефективної системи

управління професійними ризиками промислових
підприємств. Важливим напрямом в досягненні поставленої мети є розвиток існуючого економічного
механізму управління.
Але наразі в існуючих дослідженнях не приділяється достатньої уваги розвитку концептуальних
положень управління професійними ризиками з позиції формування економічного механізму.
Метою даної статті є розробка економічного
механізму управління професійними ризиками з
урахуванням специфіки гірничодобувних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Непослідовність реформ, нестача інвестицій зумовили глибоку кризу вугільної галузі, в якій склалася
вкрай негативна ситуація у сфері охорони праці. Незважаючи на позитивну динаміку виробничого
травматизму за останні десять років, в тому числі й
по вугільній галузі, саме 77% смертельно травмованих приходиться на дану галузь.
В 2015 році відбулися позитивні зміни у вугільній галузі, загальна кількість травмованих зменшилася на 63%, а смертельно травмованих взагалі на
80%. Вперше вугільна галузь за кількістю травмованих (752 особи) з першого місця перейшла на друге,
бо найбільша кількість травмованих у 2015 році
була у соціально-культурній сфері та торгівлі (898
осіб), а за кількістю смертельно травмованих (19
осіб) взагалі перейшла на шосте місце, або на 77,4%
менше ніж у агропромисловому комплексі, який посідає перше місце (84 особи) (розраховано за даними
[13]).
Але ці дані не є коректними, бо не враховують
випадки виробничого травматизму в зоні проведення АТО. Та навіть без урахування виробничого
травматизму на підприємствах, які знаходяться на
території, не підконтрольній українській владі, по
вугільній галузі має місце покращання тільки абсолютних показників, бо у 2015 році порівняно з 2014
роком коефіцієнт частоти на 1 млн т підвищися з
56,87 до 61,05, а коефіцієнт частоти на 1000 працівників – відповідно з 7,82 до 8,04 [14].
Треба відмітити, що високий рівень виробничого травматизму пояснюється не тільки об’єктивними причинами: зміною характеру виробничих
відносин всередині підприємств, зламом існуючої
схеми (вертикалі) управління охороною праці, старінням основних фондів тощо, а й зменшенням витрат на охорону праці, ослабленням виробничої дис8
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ципліни, неритмічністю роботи, скороченням служб
охорони праці. Одним з чинників є і «людський
фактор», коли внаслідок незадовільної організації
праці порушується технологічна дисципліна, а учасники виробничих процесів по всій вертикалі управління неадекватно відносяться до питань безпеки.
Тим більше, що наразі відсутні ефективні стимули
(крім самого життя, хоча для багатьох й воно – не
стимул) працювати безпечно, без ризику для життя
та здоров’я.
Аналіз досліджуваних причин свідчить про те,
що превалюють організаційні причини, їх питома
вага по вугільній промисловості в сукупності причин становить приблизно 84%.
Другий вид професійних ризиків, обумовлених
умовами праці, – це професійні захворювання. Статистичні дані свідчать про найбільшу кількість
профзахворювань саме у вугільній промисловості.
Основні причини виникнення профзахворювань
пов’язані із недосконалістю технологій, використанням застарілого устаткування, тривалою роботою в умовах дії несприятливих виробничих чинників, конструктивними недоліками гірничодобувного
устаткування, неефективністю засобів захисту працюючих, порушенням правил охорони праці, режимів праці та відпочинку.
Дослідники в сфері управління економічним
ризиком зосереджуються на трьох основних моментах: виявленні наслідків діяльності людей в ситуації
ризику; умінні реагувати на вірогідні негативні наслідки, які можуть виникнути в результаті цієї діяльності; розробці і здійсненні заходів, за допомогою яких можуть бути усунені або компенсовані вірогідні негативні результати дій.
Проаналізувавши існуючі підходи до трактування поняття «економічний механізм», можна зробити висновок, що використання процесного підходу найбільш доцільне для досягнення цілей дослідження з позиції поєднання економічних важелів,
стимулів, заходів з метою визначення економічних
закономірностей процесу управління професійними
ризиками, тобто під «економічним механізмом управління професійними ризиками промислового
підприємства» пропонується розуміти сукупність
ресурсів економічного процесу, який послідовно та
ієрархічно упорядковує важелі, стимули й заходи
впливу на складові професійної безпеки працівника
на мікрорівні, визначає закономірності взаємодії матеріальних і нематеріальних ресурсів, способів їх
поєднання для зменшення наслідків професійних
ризиків та спрямований на збільшення соціальноекономічної ефективності результатів роботи підприємства.
Управління із застосуванням економічного механізму управління професійними ризиками може
дати необхідний результат лише внаслідок поєднання відповідно спрямованого взаємовпливу усіх
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його елементів. Тому основним завданням у підвищенні рівня організації діяльності підприємств є
створення дієвого економічного механізму управління професійними ризиками підприємства.
Підприємства різних галузей промисловості
мають відповідні особливості, які суттєво впливають на їх функціонування, на можливість виникнення професійних ризиків. Зокрема, це повною мірою відноситься до гірничодобувних підприємств,
тому економічний механізм управління професійними ризиками на них буде мати свої специфічні
особливості, які повинні враховувати роботу у небезпечних для здоров’я та життя умовах праці.
Концептуальні положення економічного механізму управління професійними ризиками на основі
галузево-процесного підходу повинні базуватися на
дуже простому критерії: хто створює ризики, той
ними й управляє, а держава повинна законодавчо закріпити мотивації, щоб керівництво підприємств запроваджувало необхідні заходи для зниження професійного ризику. Таким чином, концептуальні положення повинні включати:
запровадження, підтримку й вдосконалення
системи моніторингу, аналізу, оцінки й контролю
професійного ризику, умов праці в межах системи
управління охороною праці на гірничодобувних підприємствах;
підготовку й проведення змін в системі
обов’язкової підготовки шахтарів з питань запобігання професійним ризикам відносно застосування
сучасних способів навчання. Найбільшу увагу слід
приділити саме усвідомленню наслідків впливу
шкідливих і несприятливих для здоров’я умов праці,
які є на гірничодобувних підприємствах, а також необхідності застосування профілактики цих небезпек;
підготовку інформаційних програм для працівників шахт на тему запобігання професійним ризикам, які б інформували про наслідки та профілактику професійної небезпеки та пропагували нову культуру праці й охорони здоров’я;
підготовку й проведення відповідних змін з метою покращення функціонування профілактичного
сектору послуг, насамперед, системи попереднього
виявлення професійних захворювань;
підготовку й проведення змін з метою покращення нагляду за відповідністю правовим вимогам
щодо запобігання професійним ризикам;
підготовку й реалізацію проектів з впровадження, підтримки та вдосконалення системи управління професійними ризиками на базі міжнародних стандартів для гірничодобувних підприємств,
що стануть важливим елементом відповідного підходу, моніторингу, оцінки і вдосконалення цієї системи.
Безумовно, для зниження рівня професійних
ризиків гірничодобувні підприємства потребують
9

М. В. Бойченко
відповідної технічної модернізації, впровадження
новітніх технологій видобування вугілля. Але, враховуючи надзвичайно важке фінансове становище
не тільки вугільної галузі, але й всієї країни, яке наразі тільки погіршилося через події на сході, до економічного механізму управління професійними ризиками, який наведено на рисунку, в першу чергу,

Критерії:
ліквідація ризику або
зменшення його рівня
до припустимого

потрібно включити найменш затратні способи, форми й інструменти впливу на процес управління професійними ризиками та на економічні відносини
його учасників та які залежать не тільки від держави, керівництва підприємства, а й безпосередньо
від працівників, від їх відношення до власної безпеки.

Цілі:
безпечні умови праці
для життя і здоров’я

Об’єкт:
професійні ризики

Інструменти:
законодавчі акти щодо підвищення рівня профілактики професійних
ризиків, збільшення відповідальності та зацікавленості керівників
відносно запобігання професійним ризикам, реалізація стратегії розвитку соціального страхування, впровадження міжнародних стандартів, сертифікації, проектів державно-приватного партнерства

Методи:
економіко-математичне та імітаційне
моделювання

Зовнішні чинники:
гірничо-геологічні умови, законодавчі акти, нормативні документи,
умови страхування
Модель управління
професійними ризиками
Внутрішні чинники:
стан устаткування, технологія видобутку, організація робіт,
ергономічні характеристики робочого місця
Інструменти:
техніко-технологічна модернізація,
контроль за дотриманням норм техніки безпеки й охорони праці,
профілактичні заходи, інформаційні програми
Ресурси:
кваліфікаційний рівень,
вік, стан здоров’я працівників

Рисунок. Економічний механізм управління професійними ризиками
на гірничодобувних підприємствах
Але ефективне функціонування економічного
механізму управління професійними ризиками неможливе без:
ретельного аналізу й діагностики фактичного
стану профілактики професійних ризиків працівників вугільної промисловості України;
підготовки й проведення законодавчих змін
щодо збільшення відповідальності роботодавців і
керівників гірничодобувних підприємств за роботу
своїх працівників у важких, шкідливих та несприятливих для здоров’я умовах без достатньої профілактики запобігання професійним ризикам. Також слід
законодавчо закріпити їх зацікавленість у покращанні рівня умов праці шляхом запровадження системи диференційованих страхових внесків до Фонду
соціального страхування та за рахунок реалізації
проектів державно-приватного партнерства;

підготовки й проведення змін законодавчих актів щодо підвищення рівня профілактики професійних ризиків працівників, в тому числі профілактики
професійних захворювань. Відповідні зміни у законодавчих актах повинні базуватися на вивченні та
вимірюванні чинників, шкідливих для здоров’я, у
тому числі канцерогенних. Вони повинні враховувати частоту, правила реєстрації результатів гігієнічної оцінки умов праці, профілактичного медичного обстеження, обсяги та якість медичних закладів. При цьому повинні бути забезпечені незалежність і відповідальність за дослідження стану здоров’я і психологічної сумісності та психологічні дослідження.
Висновки. Економічний механізм управління
професійними ризиками на підприємстві включає
комплекс послідовних заходів, спрямованих на
10
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адаптацію, оновлення і вдосконалення складових
механізму, передбачає узгодження управлінських
рішень, економічних методів, інструментів, важелів,
організаційного забезпечення діяльності щодо управління професійними ризиками з урахуванням
специфіки гірничодобувних підприємств. Його
ефективне функціонування неможливе без: ретельного аналізу й діагностики фактичного стану профілактики професійних ризиків працівників вугільної
промисловості України; підготовки й проведення
законодавчих змін щодо збільшення відповідальності роботодавців і керівників гірничодобувних підприємств за роботу своїх працівників та підвищення
рівня профілактики професійних ризиків працівників.
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Бойченко М. В. Економічний механізм управління професійними ризиками на гірничодобувних підприємствах
В статті обґрунтовано потребу в управлінні
професійними ризиками на гірничодобувних підприємствах, сформульовано концептуальні положення формування економічного механізму управління професійними ризиками з урахуванням специфіки гірничодобувних підприємств та запропоновано відповідний механізм.
Ключові слова: професійні ризики, економічний механізм, управління, гірничодобувні підприємства.
Бойченко Н. В. Экономический механизм
управления профессиональными рисками на
горнодобывающих предприятиях
В статье обоснована необходимость в управлении профессиональными рисками на горнодобывающих предприятиях, сформулированы концептуальные положения формирования экономического
механизма управления профессиональными рисками с учетом специфики горнодобывающих предприятий и предложен соответствующий механизм.
Ключевые слова: профессиональные риски,
экономический механизм, управление, горнодобывающие предприятия.
Boichenko M. Economic mechanism for occupational risks management at mining enterprises
In the article the demand for occupational risks
management is substantiated, conceptual issues are
formed on the economic mechanism of occupational
risks management subject to specifics of mining enterprises, and the corresponding mechanism is proposed.
Keywords: occupational risks, economic mechanism, management, mining enterprises.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ставку требуемого ресурса. Задача управления запасами возникает, когда необходимо создать запас каких-либо материальных ресурсов с целью удовлетворения спроса на рассматриваемом интервале времени. При этом метод управления (модель определения величины запаса) строго зависит от вида запаса.
Рассмотрим процесс управления запасами на
примере ООО «ДТЕК Добропольеуголь» ПСП
«Шахтоуправление Белозерское» «Шахта Новодонецкая». Типологизацию запасов выразим следующим образом: запасы производственной необходимости включают запасы для основного и вспомогательного производства, запасы непроизводственной необходимости включают запасы, приобретаемые по мере необходимости и приобретаемые с периодичностью.
В зависимости от вида запасов предлагается использовать различные математические модели, совокупная реализация которых позволит обеспечить
комплексный подход к управлению запасами угледобывающего предприятия.
Модель 1. Для эффективного управления запасами материалов, которые обеспечивают работу основного производства, целесообразно применить
однопродуктовую статическую модель управления
запасами. Модель управления запасами этого типа
характеризуется тремя свойствами: постоянным во
времени спросом; мгновенным пополнением запаса;
отсутствием дефицита.
Размер запаса в определенный момент времени
рассчитывается по формуле:

Постановка проблемы. Организация промышленной добычи угля базируется на строго определенном наборе производственных ресурсов: природных, финансовых, трудовых, материалов, энергетических. Ресурсы, затраченные в ходе процесса
производства, овеществляются в товарной продукции и формируют показатели, характеризующие эффективность использования недр.
Угольная промышленность является материалоемкой отраслью, а следовательно имеем большой удельный вес материальных затрат в общей себестоимости угля. Перспективы развития угольной
промышленности кроются в эффективном управлении материальными запасами, а также в снижении
материальных затрат.
Крайне неэффективная работа шахты во многом объясняется неучастием значительной части
производственных запасов в технологических процессах. Поэтому оценка состояния и повышение эффективности использования производственных запасов является обязательным условием стабильного
функционирования предприятия.
Актуальность разработки новых подходов к
управлению запасами обусловлена тем, что рациональная организация процесса управления производственными запасами – одна из важных функций
производства. Управление надежностью материального обеспечения включает управление надежностью поставок и регулирование уровня запасов.
Анализ последних исследований. Управлению запасами посвящены работы многих зарубежных и отечественных ученых и практиков: И.А.
Бланка, Н. Ш. Кремера, Б.А. Путко, И. М. Тришина,
М. Н. Фридмана, Г.Л. Бродецкого, М. Н. Григорьева,
А.П. Долгова, С.А. Уварова, М.П. Гордона, З.Б. Карнаухова, Е.А. Хруцкого и др., однако специфика угледобывающей промышленности накладывает ряд
ограничений на использование классических методов управления запасов и предполагает их адаптацию и развитие.
Целью работы является описание математической модели управления производственными запасами угледобывающего предприятия с учетом типологизации запасов.
Изложение основного материала. Управление запасами включает в себя заказ, хранение и по-

2c0 λ
,
(1)
b
где с0 – затраты на оформление заказа, имеющие место всякий раз при его размещении; b – затраты на
хранение единицы продукции в единицу времени;
λ – интенсивность спроса (количество продукции,
потребляемой в единицу времени).
«Точка заказа» для данного случая определяется как:
S * = λθ ,
(2)
где θ – продолжительность заготовительного периода.
q* =
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Модель 2. Для материалов вспомогательного
производства применима однопродуктовая статическая модель, допускающая дефицит, поскольку в
рассмотренной выше простейшей модели дефицит
продукции не допускается. В общем случае, когда
потери от дефицита сопоставимы с расходами по содержанию запасов, дефицит допустим.
Оптимальные значения параметров q* и S*
имеют следующий вид:
q* =

2c0 λ b + a ,
b
a

S * = λθ −

2c0
b
* .
( a + b) a

3. Наконец, если изменяются и спрос, и заготовительный период, то:

σ λθ = θσ λ2 + λ −2σ θ2 .

(8)
Перейдем к определению z. Для этого вычисляется E(z) – дефицит изделий, который удовлетворяет
заданному уровню обслуживания, а затем по таблице Брауна находится соответствующее значение
z.
Для вычисления E(z) используем формулу [3]:

(3)
(4)

где а – издержки от неудовлетворенного спроса.
Модель 3. К материалам, приобретаемым по
мере необходимости применима вероятностная модель с фиксированным размером заказа. При использовании такой стратегии уровень запаса отслеживается непрерывно. Опасность исчерпания запаса
возникает здесь только в течение времени выполнения заказа (в течение заготовительного периода). В
течение периода возможны колебания спроса. Этот
диапазон вычисляется либо на основе анализа
ретроспективных данных, либо на основе некоторой
предположительной оценки (если данные за прошедшие периоды невозможно получить).
«Точка заказа» вычисляется следующим образом [3]:

S = λθ + zσ λθ ,

(5)

где q – размер очередного заказа; λ – средняя интенсивность спроса; l – промежуток времени между
подачей заявок; θ – продолжительность заготовительного периода; z – число стандартных отклонений спроса в резервном запасе для заданного уровня

где λ – средняя интенсивность спроса; θ – средняя
продолжительность заготовительного периода; z –
число стандартных отклонений спроса в резервном
запасе для заданного уровня обслуживания; σ λθ –
стандартное отклонение спроса в течение заготовительного периода.
В формуле (5) слагаемое λθ определяет ожидаемый спрос в течение заготовительного периода,
а слагаемое zσ λθ представляет собой величину резервного запаса.
Значение σ λθ определяется в зависимости от
условий задачи. Будем рассматривать три случая
[3]:
1. Если изменяется только спрос, а продолжительность заготовительного периода – величина постоянная, то:

обслуживания; σl+θ – стандартное отклонение
спроса в течение цикла заказа и заготовительного
периода; Z – текущий уровень запаса.
При этом:

σl +θ = σλ l +θ ,

(11)
где σ λ – стандартное отклонение спроса в единицу
времени.
Итак, для каждой категории запасов предложена специфическая модель определения оптимального размера заказа и «точки заказа». Особенностью
некоторых моделей является использование прогнозного значения величины спроса (интенсивности
спроса). При этом в каждой модели сформированы
собственные предпосылки к определению прогнозного значения величины спроса. Однако, чтобы
учесть влияние внешних факторов на величину
спроса, целесообразно использовать модель прогнозирования, учитывающую сезонные колебания,
например, модель Хольта-Уинтерса.
Кроме того, специалисту службы снабжения
нужно знать, какой спрос на материалы будет в бу-

σ λθ = θ * σ λ ,

(6)
где σ λ – стандартное отклонение спроса в единицу
времени.
2. Если изменяется только заготовительный период, а спрос остается постоянным, то:
σ λθ = λ * σ θ ,
(7)
где σ θ – стандартное отклонение продолжительности заготовительного периода.
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(1 − p ) q

,
(9)
σ λθ
где (1 – p) – неудовлетворенная часть потребности;
p – требуемый уровень обслуживания, в долях единицы; q – экономичный размер заказа; E(z) – ожидаемый дефицит изделий в каждом цикле заказа, выраженный в стандартных отклонениях спроса.
Модель 4. Управление запасами материалов,
приобретаемых с периодичностью, целесообразно
осуществить с помощью вероятностной модели с
фиксированной периодичностью заказа. Модель с
фиксированной периодичностью предполагает, что
размеры заказов различны для разных циклов. Таким образом, размер запаса регулируется за счет изменения объема партии. Предположим, что спрос
изменяется, а продолжительность заготовительного
периода постоянна.
Объем заказа будет определяться по формуле:
(10)
q = λ ( l + θ ) + zσ l + θ − Z ,
E (z) =
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дущем периоде, для того чтобы грамотно составить
заявку на поставку продукции. Он должен знать, какие запасы и в каком количестве ему нужно пополнить, для того чтобы обеспечить беспрерывную и
эффективную работу производства.
Метод Хольта-Уинтерса позволяет делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы, поскольку
способен обнаруживать микротренды в моменты
времени, непосредственно предшествующие прогнозным, и экстраполировать эти тренды на будущее.
При использовании метода необходимо последовательно вычислять сглаженные значения ряда и значение тренда, накопленное в любой точке ряда [4]:
E i = U ·( E i − 1 + T i − 1 ) + (1 − U

) ( Ei

Yi ,

+ Ti − 1 ) .

где j – номер периода в будущем, на который рассчитывается прогноз.
Пример прогнозирования спроса представлен
на рис. 1.
Примеры работы алгоритма представлены на
рис. 2 и 3.

(12)
(13)

Интенсивность спроса

Ti = V ·T i − 1 + (1 − V

)

где E и T – сглаженное значение ряда и тренд, рассчитываемые по всем точкам ряда; U и V – константы сглаживания, относящиеся к оценкам уровня
и тренда соответственно.
При расчете прогноза в методе Хольта-Уинтерса предполагается, что сглаженное значение в
последней точке является опорным, а определенный
для нее микротренд сохранит свое значение и в будущем, функция прогноза оказывается линейной [4]:
(14)
Y n + j = E n + jT n ,

Месяц
Колебания итенсивности спроса за прешествующий период

Прогноз

Рис. 1. Пример «Прогнозирование спроса на материалы»

Рис. 2. Анализ спроса с учетом величины прогноза, оптимальный размер заказа и «точка» заказа
14
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Рис. 3. Формирование заявки на пополнение запасов шахты Новодонецкая
Рассмотрены особенности управления производственными запасами на предприятиях угледобывающей промышленности. Описаны механизмы повышения эффективности управления запасами угледобывающего предприятия посредством использования различных математических моделей в зависимости от вида запаса. Предложено использовать модель Хольта-Уинтерса для прогнозирования спроса
в моделях управления производственными и непроизводственными запасами шахты. Определено, что
прогнозирование спроса и видовая дифференциация
моделей определения оптимального размера заказа
и «точки» заказа позволяют адаптировать существующие классические подходы к специфике угледобывающих предприятий и колебаний на рынке
сбыта их продукции.
Ключевые слова: управление запасами, угледобывающие предприятия, математическое моделирование, классификация запасов, размер заказа, точка
заказа, прогнозирование спроса.
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Шевченко Н. Ю., Астахова А. М. Управління запасами вуглевидобувного підприємства на
основі економіко-математичного моделювання
Розглянуто особливості управління виробничими запасами на підприємствах вуглевидобувної
промисловості. Описано механізми підвищення
ефективності управління запасами вуглевидобувного підприємства за допомогою використання різних математичних моделей залежно від виду запасу.
Запропоновано використовувати модель ХольтаУінтерса для прогнозування попиту в моделях управління виробничими і невиробничими запасами
шахти. Визначено, що прогнозування попиту і видова диференціація моделей визначення оптимального розміру замовлення і «точки» замовлення дозволяють адаптувати існуючі класичні підходи до
специфіки вуглевидобувних підприємств і коливань
на ринку збуту їх продукції.
Ключові слова: управління запасами, вуглевидобувні підприємства, математичне моделювання,
класифікація запасів, розмір замовлення, точка замовлення, прогнозування попиту

Shevchenko N., Astakhova А. Management features are considered by productive supplies on the
enterprises of mining industry
The mechanisms of increase of management efficiency are offered by the supplies of mining enterprise
by means of the use of different mathematical models
depending on the type of supply. It is suggested to use
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
У многих, если не у большинства, жителей планеты слово «уголь» вряд ли ассоциируется с определенным материальным образом, хотя именно углю
по праву принадлежит роль локомотива истории,
который переместил средневековую экономику из
мануфактурного феодализма в индустриальный капитализм и в общем-то преобразил лицо цивилизации.
Гигантский скачок произошел не случайно, а
благодаря законам развития экономики, когда средства производства вступили в острые противоречия
с производительными силами. Это случилось благодаря паровой машине, давшей, наконец, человеку
возможность управлять процессом преобразования
теплового потенциала угля в другие виды энергии.
История освоения и использования энергии представляет собой нескончаемый, порой трагический,
но в итоге успешный путь к новым открытиям и познанию законов природы.
Познание законов природы в перспективе открывает неисчерпаемые возможности для новых видов энергии.
Несмотря на значительные успехи развития
тепловой, энергетической, атомной энергетики в
прошлом веке, человечество, численность которого
растет в геометрической прогрессии, уже на пороге
третьего тысячелетия столкнулось с проблемами истощения доступных природных ресурсов. Это активизирует общественный и научный интерес к поиску новых возобновляемых источников энергии,
которые позволят избежать глобального энергетического кризиса. В арсенале таких источников сегодня господствуют солнечная, ветровая, геотермальная энергия, биологические и другие источники и
т.д. В последние годы в странах ЕС активно подогревается интерес к биотопливу.
Между тем, вектор развития энергетики отражает не только направления научно-технических исследований, но и экономические интересы участников конкурентной борьбы за место на топливном
рынке. Поэтому, рассматривая нарастающую конкуренцию между различными видами энергии как стимул для развития объективного мира и познания, не
следует забывать об экономической сущности этого
процесса – о корпоративном стремлении капитала
монополизировать новую или расширить занятую
ранее нишу на глобальном топливно-энергетическом рынке с целью увеличения дохода.
Сегодня многие предсказывают закат углю,
хотя его потребление в мировом энергетическом ба-

лансе стабильно, а объемы добычи продолжают
расти.
Действительно, предсказать будущее углю в
век нанотехнологий, казалось бы, трудно, хотя и в
постиндустриальный период тепловая энергия будет востребована. Например, известно, что тонкоизмельченный уголь при сжигании приобретает свойства газа и значительно сокращает выбросы в атмосферу вредных веществ. Поэтому, как говорится,
еще не вечер. Совершенно очевидно, что о закате
угля как базового сырья в энергетике говорить
преждевременно.
Проблемы экономики Украины, ее топливноэнергетического комплекса, до предела обострившиеся в условиях мирового кризиса, чрезвычайно
сложны и масштабны. И в то же время экономика
Украины, как и любого государства, подвержена
влиянию глобализации. Это касается не только финансов и мирового разделения труда, способствующего интеграционным процессам в мировом сообществе, но и энергетики. Оценивая в этом контексте
ТЭК Украины, следует признать, что он находится в
сложном положении и его роль как двигателя прогресса не отвечает требованиям экономики. Это обусловлено не только структурой нашей экономики,
где все еще превалируют энергоемкие отрасли производства и используется морально устаревшее и
отработавшее ресурс оборудование. Крайне отрицательное влияние на состояние государственной экономики Украины, и угольной отрасли, в частности,
оказывает деструктивный топливно-энергетический
баланс.
В Украине, где запасы углеводородного топлива в недрах крайне ограничены, доля природного
газа в структуре потребления первичной энергии составляет 41%, что вдвое больше, чем в среднем в
мире и в странах ЕС. Из используемых ежегодно в
среднем около 220 млн тонн у.т. только 45% получены из собственных источников, а энергоёмкость
ВВП Украины хотя и снизилась в связи с сокращением промышленного производства, все еще остается высокой и достигает 0,63 кг у.т./грн. В мировой
выработке электроэнергии картина иная – на долю
угля приходится 42%, на долю нефти 20%. При этом
многие страны в последнее время реализуют программы по наращиванию доли угля в производстве
электроэнергии. Даже в России, богатой углеводородным топливом, к 2010 г. доля угля в топливноэнергетическом балансе достигла 47%.
Всё это позволяет сделать как минимум три основополагающих вывода:
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- необходимо, наконец, переориентировать
коммунальное и промышленное тепло- и электроснабжение на уголь и на нетрадиционные возобновляемые источники энергии;
- модернизировать до уровня мировых стандартов генерирующие мощности отечественных тепловых и электрических станций, повысив их КПД до
50%;
- диверсифицировать рынок энергоносителей
на базе собственных запасов природного ресурса –
угля.
Следует признать, что эти, на первый взгляд кажущиеся простыми проблемы на самом деле требуют решения многих других, не менее сложных вопросов. Это и взятые Украиной международные
обязательства по устойчивому развитию (Программа на ХХI век), Киотскому протоколу, и отсутствие финансовых средств на реформирование ТЭК,
и стремительно высокие цены на углеводородное
топливо, и обострение международных отношений
на почве распределения и использования нефти и
газа.
Провозглашенная правительством Украины
инновационная модель развития экономики предусматривает реализацию стратегии социально-экономических преобразований, направленных на существенный рост производительности труда и продвижение на рынок новых технологий и товаров. Однако темпы инноваций не обеспечивают решения
поставленных задач. Резкое падение уровня производства и платежеспособности на фоне высоких
темпов инфляции вызвало снижение инновационной активности промышленных предприятий угольной отрасли и привело к свертыванию производства.
В сложившихся экономических условиях становится очевидным, что оставшиеся в государственной собственности шахты не способны за счет собственных ресурсов осуществить модернизацию производства и нуждаются во внешних инвестициях.
Для проявления интереса у частого капитала к
шахтам как объектам инвестиций необходимо дополнить номенклатуру и ёмкость энергетического
рынка синтетическим топливом, конверсированным
из угля. В условиях высоких темпов развития подвижных видов транспорта и нарастающего дефицита моторного топлива в Украине выполнение такой задачи вполне реально.
Как известно, в качестве средств противостояния планетарному энергетическому и экологическому кризису ООН инициировала и всемерно поддерживает программы по созданию и освоению новых воспроизводимых ресурсов для обеспечения существования и развития земной цивилизации. В их
числе – водородное топливо, ветровая, солнечная,
геотермальная, биологическая энергетика, малая
гидроэнергетика, энергия окружающей природной
среды и, наконец, метан шахтных месторождений.
По исследованиям, выполненным Международным
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Энергетическим Агентством (МЭА), в целом относительный рост возобновляемых энергоисточников
не проявляет тенденций ускоренного роста.
Что касается ветряной и солнечной энергии, то,
по мнению экспертов МЭА, их высокий прирост отчасти обусловлен тем, что они имели в европейских
странах мощную политическую поддержку для инноваций. По прогнозам ЕЭК, эти виды энергетики в
ближайшие годы будут развиваться и в дальнейшем
наибольшими темпами. Однако несмотря на это по
прогнозам доля энергии биомассы, ветра, Солнца и
геотермальных источников едва ли в 2030 году преодолеет 10%-ный рубеж.
Кроме того, вырабатываемая из этих источников энергия из-за высокой себестоимости уступает
углю и эти энергосистемы не могут поддерживать
требуемую частоту тока в общегосударственных и
транснациональных сетях.
Все возобновляемые энергоресурсы пока являются лишь вспомогательными источниками, способными, не нарушая баланса энергетической безопасности, удовлетворить в ближайшие 20 лет относительно небольшую часть потребностей экономики развитых стран. Кроме того, замещая уголь и
нефть регенеративными энергоресурсами, следует
учитывать неизбежность возникновения новых экологических и экономических проблем. Например,
массовое производство биотоплива, сопоставимое
по масштабам с газом или нефтью, в условиях дефицита продуктов питания в ряде стран практически
невозможно, так как это требует вовлечения в хозяйственный оборот новых больших и без того сокращающихся площадей плодородных сельскохозяйственных земель для производства биомассы. Не говоря о дефиците свободных площадей на территории многих государств, это повлечет за собой необходимость сократить площади, уже используемые
для производства сельхозпродуктов, что приведет к
нарушению биологического равновесия в регионах,
потребует дополнительных расходов на сохранение
ландшафта и воспроизводство истощенных почв, на
производство удобрений, пестицидов, гербицидов,
на осуществление мер по защите окружающей
среды от их вредного воздействия и т.д. Об этом
свидетельствует, например, опыт реализации менее
грандиозных и не связанных со столь масштабными
программами проектов – крупных ветровых, гидроэнергетических и гелиоэнергетических (акустическое «загрязнение» атмосферы, сложности монтажа
и ремонта массивных ветроэнергетических агрегатов, заиливание рек, засоление почвы и утрата земельных угодий в местах гидросооружений (например, Днепропетровский каскад и др.). И, что немаловажно, при всех этих недостатках нельзя избежать
ещё и непостоянства природных, погодных и климатических условий, что отражается на стабильности
объемов вырабатываемой энергии. Наряду с этим
возобновляемые, особенно биологические, энергоносители в большинстве случаев неконкурентны с
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традиционными, поскольку требуют, во всяком случае пока, значительно больших государственных
дотаций чем, например, угледобывающие предприятия.
На этом фоне у угольной отрасли появляется
шанс при надлежащем уровне менеджмента и поддержке государства возродить былой статус в структуре отраслей промышленности, преобразуя её во
многопрофильное, конкурентоспособное и прибыльное производство. За прошедшие годы на базе
угольных месторождений в мире появились новые
виды предприятий, которые наряду с производством
синтетического жидкого и газообразного топлива
организовали производство по утилизации метана,
шахтной воды и породы от проведения и ремонта
горных выработок.
Ни в коем разе это предложение не связано с
прекращением добычи собственно угля как топлива.
Речь идет о вовлечении в хозяйственный оборот
низкокачественного и невостребованного топлива,
отходов основного производства, бурого угля, лигнитов, шахтного метана.
Диверсификация как способ расширения сферы
экономической деятельности широко используется
в странах с рыночной экономикой. В условиях мирового разделения труда, квотирования рынков
сбыта, сложившихся межгосударственных отношений в сферах природопользования, кооперации, информатики, кредитных и валютных отношений
структура многопрофильного производства дает
возможность оперативно реагировать на колебания
спроса и предложения, маневрируя потоками товаров. Наряду с возможностями компенсировать таким образом экономические потери, многополярность производства делает его более конкурентоспособным и привлекательным для инвестиций как
экономически устойчивого объекта.
Диверсификация угольного производства
должна базироваться на новом, еще не испытанном
практикой виде предприятий – углехимических
комбинатах, расположенных в зонах горного отвода. Исходным сырьем может служить шахтный
метан и уголь. Шахтная вода – как необходимый
технологический компонент в процессах синтеза
углеводородного топлива и когенерации тепловой и
электрической энергии.
Этим не ограничивается энергетический потенциал шахты.
Сама шахта потребляет миллиарды кВт·ч электроэнергии (свыше 100 кВт·ч на среднестатистическую тонну угля). Поэтому, естественно, в соответствии с законом сохранения энергии эта энергия не
исчезает. Она преобразуется в другие виды (тепловую, механическую). Вся беда в том, что повторно
излечить энергию, распыленную по различным источникам, и использовать её как вторичный потенциал технически сложно, хлопотно и дорого.
Однако тепло, выделяемое угольно-природным
массивом и образующееся при работе оборудования

и аппаратуры, не исчезает, а накапливается в атмосфере и передается шахтной воде и исходящей вентиляционной струе, которые таким образом становятся потенциальными носителями энергии, эффективно утилизируемой тепловыми насосами.
Геотермальная энергии – это (в масштабах истории человечества) практически неиссякаемый источник энергии.
При полном использовании производственного
потенциала шахтного фонда общий потенциал выбросов тепла составляет около 1,8 млрд кВт·ч в год,
из шахт Украины на земную поверхность выкачивается до 1,2 млн м3/сут. воды с общим потенциалом
2,7 млрд кВт·ч в год.
Тепловой потенциал шахт может служить экологически безопасным ресурсом тепловой энергии с
помощью имеющихся средств.
Во второй половине прошлого века зародились
и получили развитие новые энергосберегающие технологии, в том числе базирующиеся на использовании низкопотенциальных тепловых источников.
Трансформирование тепла источников низкотемпературной энергии до уровня энергии теплоносителей осуществляется тепловыми насосами и чаще
всего потребляется в сетях отопления.
По данным различных источников в настоящее
время в мире работает от 15 до 20 млн тепловых
насосов и по прогнозам Мирового Энергетического
Комитета к 2020 году в развитых странах 75% теплоснабжение будут обеспечивать тепловые насосы.
В США, Японии, Канаде, странах Скандинавии
в качестве источника низкотемпературной энергии
используют промышленные стоки, грунт, оборотное
водоснабжение, вентиляцию, обратные воды отопительных систем и т.п. Наиболее мощная теплонасосная установка (320 МВт) работает в Швеции, используя тепло Балтийского моря.
Энергетический потенциал шахты «Алмазная»
(«Добропольеуголь»), где вместе с шахтной водой
за отопительный сезон выдается 12,5 тыс. Ггал
тепла, что эквивалентно 1,8 тыс. тонн у.т. Потери
тепла в исходящей струе вентиляции, соответственно, составляют 14 Гкал и 2,0 тыс. т у.т.
Значительный энергетический ресурс накопился в породных отвалах. Из-за несовершенства и
низкой эффективности технологии добычи угля потери органической части в породе достигают 2540%. Температура внутри породного отвала уже
спустя 2-3 месяца после начала его формирования
начинает расти. Разогрев материала происходит в
результате взаимодействия тионовых бактерий,
обитающих во всех угольных месторождениях и минералах, содержащих серу. В результате большая
часть пирита распадается на серную кислоту и двухвалентное железо. Некоторая часть серы в виде коллоидного раствора под влиянием бактерий начинает
нагреваться. При достижении температуры 240260ºС пары серы воспламеняются.
Образующиеся в результате нагрева вещества
вступают в химические реакции, и температура в
18
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эпицентре горения иногда достигает 1800ºС. Независимо от формы образования и продолжительности эксплуатации отвалы загораются при достижении высоты 10 м. Процесс горения может длиться до
20 лет. Однако даже в перегоревших терриконах
температура внутри остается стабильной (30-35ºС).
Теплоаккумулирующая способность отвалов обусловлена их огромной массой, достигающей миллионов тонн, и, следовательно, энергоёмкостью
даже при низкой внутренней температуре.
Исходя из этого Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины разработал ряд технологических схем по утилизации тепловой энергии породных отвалов угольных шахт:
- котельная установка с нагревом воды в трубопроводах, проложенные ТБ зоне отвалов с температурой 120-140ºС и находящихся на расстоянии 600800 м от источника потребления;
- трехконтурная теплонасосная установка для
подачи потребителям воды в отопительную систему
на расстояние более 1200 м.
Использование тепла террикоников с использованием теплонасосных технологий на выработке
1 Гкал коммунального тепла позволяет сэкономить
264 кг угля или 86 кг мазута, или 54 м3 природного
газа.
Идея использовать тепловую энергию породных отвалов на первый взгляд весьма продуктивна.
Однако насколько управляем сам процесс горения,
поддается ли система отбора тепла ремонту, ликвидации аварийных ситуаций, как отражается на
устойчивости поверхности террикоников образование внутри них пустот и другие вопросы требуют
тщательного изучения и промышленной проверки.
Заключение. В последние годы по мере исчерпания запасов углеводородного топлива разворачиваются все более острые дискуссии о путях энергосбережения, производства нетрадиционных альтернативных возобновляемых источников энергии, о
тенденциях и причинах глобальных изменений климата и возможных катаклизмах. Как нам представляется, при этом мало внимания уделяется реальным возможностям разрешения хотя бы частичной
совокупности всех этих проблем на базе достигнутых человечеством научных разработок.
На фоне развернувшихся по этому вопросу дискуссий следует принимать во внимание сложившуюся структуру капитализации промышленного производства, наличие в стране готовых к отработке
промышленных запасов угля, географическую
транспортную и логистическую инфраструктуру
государства и наличие административных и политических рычагов воздействия на формирование топливно-энергетического баланса экономики. Исходя
из этого проблемы угольной отрасли можно рассматривать в контексте оперативного или стратегического реформирования. Однако избежать влияния
на выбор путей профильного производства угледобывающих предприятий невозможно, поскольку это
ограничивает возможности роста добавленной стоЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

имости в угольном топливе и является основной
причиной его нерентабельности.
В сложившихся условиях вовлечение в хозяйственный оборот запасов, законсервированных в
горных отводах, остановленных либо намечаемых к
ликвидации государственных шахт, имеет большое
значение для экономики Украины и для будущего
государства, выступающего, с одной стороны, как
гарант национальной энергетической безопасности,
с другой – как собственник недвижимости и ресурсов. Кредитуя техническое развитие, покрывая из
бюджета убытки и предоставляя шахтам различные
преференции, государство несет значительные издержки и, так или иначе, будет вынуждено принять
решение о дальнейшей судьбе шахт, находящихся в
его собственности. Совершенно очевидно, что ни
модернизация находящихся в государственной собственности шахт, ни ликвидация или консервация
глубоко убыточных шахт в короткие сроки невозможна. Инвестиционная активность иностранного и
внутреннего частного капитала низка, следовательно, разрешение проблемы сохранения и использования вскрытых промышленных запасов угля требует других подходов и механизмов, которые бы сочетали в себе государственные функции управления
и экономические механизмы либерального рынка,
свободного от монополизма и коррупции, а также
активного участия в их решении трудовых коллективов и бизнеса. Одним из таких механизмов является кластеризация [1, 2, 3]. При этом сохранится
возможность передачи наиболее инновационно привлекательных шахт в концессию, что позволяет
предпринимателю (государству) избежать затрат на
закладку новых шахт, на вскрытие запасов и создание сопутствующей производственной инфраструктуры. Это может быть весьма убедительным аргументом для инвесторов с точки зрения снижения
вложений первоначального капитала и сокращения
сроков его возврата. При этом в условиях концессионного договора следует предусмотреть расчеты за
пользование месторождением и инженерной инфраструктурой в виде доли продуктов его обогащения,
что будет дополнительным стимулом для наращивания темпов роста добычи угля и обеспечения потребностей в угле базовых секторов экономики
Украины.
Дополнительными источниками инвестиций,
необходимых для диверсификации национального
угольного производства, могут стать также поступления в бюджет от дифференциальной горной ренты
[4, 5], доход от реализации попутных продуктов
конверсии угля в синтетическое топливо (термококс, углеродные сорбенты, пар и др.), а также от вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов угольного производства (геотермальная энергия, метан и др.) [6-9]. Наличие в Украине мощной
базы горного машиностроения дает возможность
использовать шахтам оперативный лизинг очистного и проходческого оборудования для обновления
активной составляющей шахтного фонда.
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Потенциально существует и ряд других возможных объектов сотрудничества – создание комплексов по производству жидкого и газообразного углеводородного топлива, промышленная разработка
углегазовых месторождений и скоплений метана в
земных пустотах Донбасса и др. Полученный таким
образом энергетический ресурс имеет значительно
большую удельную теплотворную способность,
требует меньших затрат (особенно при сжижении
газа) на транспортирование. Кроме того, внедрение
этих технологий способно радикально изменить социальную и экологическую обстановку в Донбассе.

паливно-енергетичний баланс і призвели до фізичної втрати частини діючих шахт і, можливо, промислових запасів законсервованих шахт. Таким чином,
незалежно від домінуючих тенденцій у світовій економіці, уряд України, так чи інакше, змушений буде
вже найближчим часом ухвалювати «нестандартні»
рішення щодо національної енергетики на базі освоєних у промисловості технологій, конспективно викладених у статті.
Ключові слова: концепція, вугілля, енергетичний ресурс, нетрадиційні поновлювані джерела енергії.
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Майдуков Г. Л. Энергетический ресурс стратегического реформирования угольного производства
Побудительным мотивом для написания статьи
послужило кризисное состояние угольной отрасли и
необходимость в связи с этим разработки новой, инновационной концепции реформирования государственных угледобывающих предприятий после урегулирования политической обстановки в стране. Изменения, произошедшие за последние два года в
шахтном фонде и в структуре промышленного производства Украины, существенно повлияли на государственный топливно-энергетический баланс и
привели к физической утрате части действующих
шахт и, возможно, промышленных запасов законсервированных шахт. Таким образом, независимо от
господствующих тенденций в мировой экономике,
правительство Украины, так или иначе, вынуждено
будет уже в ближайшее время принимать «нестандартные» решения относительно национальной
энергетики на базе освоенных в промышленности
технологий, конспективно изложенных в статье.
Ключевые слова: концепция, уголь, энергетический ресурс, нетрадиционные возобновляемые источники энергии.
Maydukov G. Energy resource of strategic reforming of the coal industry
The motivation for writing this article was the crisis state of the coal industry and the need to develop a
new, innovative concept of reforming of the state coal
enterprises after the settlement of the political situation
in the country. The changes that have occurred over the
past two years in the mine fund and in the structure of
industrial production of Ukraine, made significant
changes to the state of the fuel and energy balance and
led to the physical loss of the existing mines and possibly mothballed mines of industrial stocks. Thus, regardless of the prevailing trends in the global economy, the
government of Ukraine in the near future will have to
take "unconventional" decisions in a national energybased technologies developed in the industry, that concisely stated in the article.
Keywords: concept, coal, an energy source, renewable energy sources.

Майдуков Г. Л. Енергетичний ресурс стратегічного реформування вугільного виробництва
Спонукальним мотивом для написання статті
послужив кризовий стан вугільної галузі і необхідність у зв’язку з цим розробки нової, інноваційної
концепції реформування державних вугледобувних
підприємств після врегулювання політичної обстановки в країні. Зміни, які сталися за останні два роки
в шахтному фонді і в структурі промислового виробництва України, значно вплинули на державний
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ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. В умовах погіршення
економічної ситуації та загострення фінансової кризи в Україні, забезпечення стійких темпів розвитку
та досягнення стратегічних цілей держави неможливе без взаємодії органів державної влади та бізнесу. Дефіцит бюджету, скорочення доходів та видатків державного бюджету на реалізацію масштабних проектів, неможливість повноцінного використання власних коштів підприємствами призводить
до зниження рівня інвестиційної активності в Україні і вимагає, у свою чергу, пошуку пріоритетних
форм інвестиційної діяльності. Своєрідним інституційним та організаційним альянсом державної влади
і приватного бізнесу, створеним задля реалізації суспільно значущих проектів розвитку стратегічно
важливих видів економічної діяльності, є публічноприватне партнерство (ППП). Воно засноване на використанні моделі державного регулювання, де держава створює умови і стимули для розвитку бізнесу
на засадах партнерства, тобто рівноправного діалогу, і одночасно виконує свої традиційні обов’язки у
процесі суспільного відтворення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вагомий внесок у розвиток теорії та практики партнерської взаємодії держави і бізнесу внесли такі
вчені: В. Варнавський [1], М. Вілісов [2], М. Дерябіна [3], І. Запатріна [4], В. Ляшенко [5], К. Павлюк
[6], С. Павлюк [6], Л. Тараш [7], П. Шилепницький
[8] та інші дослідники. Проте, незважаючи на досить
ґрунтовні дослідження вчених з даної проблематики, в їх роботах недостатньо приділено уваги сучасним реаліям розвитку публічно-приватного партнерства.
В Україні актуальність використання публічноприватного партнерства зумовлена багатьма чинниками. По-перше, у світлі реформаторських тенденцій, які простежуються останнім часом, є підстава
говорити про привабливість і перспективність ППП
у країні. У довгостроковій перспективі публічноприватне партнерство може стати затребуваною
формою реалізації проектів через відсутність якісних механізмів залучення приватних інвестицій та
обмеженість бюджетних коштів для їх реалізації.
По-друге, ППП є дієвим важелем активізації та сти-
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мулювання економічного зростання, забезпечення
технологічного оновлення й розвитку галузей реального сектору економіки.
Метою статті є аналіз сучасного стану розвитку публічно-приватного партнерства, виявлення основних проблем та визначення напрямів його подальшого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
науковій літературі вживаються терміни «державноприватне партнерство», «приватно-державне партнерство», «публічно-приватне партнерство», «публічно-державна кооперація» тощо. Більш усталеним
є поняття «державно-приватне партнерство». У Законі України «Про державно-приватне партнерство» використовується саме термін «державноприватне партнерство», що традиційно пов’язане з
роллю держави у суспільних відносинах.
Разом з тим у сучасних умовах господарювання
більш коректним є термін «публічно-приватне партнерство», що найбільш точно відтворює зміст концепції, оскільки в зарубіжній практиці у відносинах
з приватним сектором активно приймають участь як
органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні
фонди.
Публічно-приватне партнерство є сукупністю
відносин права власності, фінансово-економічних,
організаційно-управлінських і правових відносин,
які складаються між державою і приватним партнером у межах моделей фінансування, відносин власності і управління з приводу участі в системі узгоджених видів діяльності зі створення цінності, що
утворюють множину форм публічно-приватного
партнерства і є основою для обрання конкретної схеми взаємовідносин між партнерами для реалізації окремого проекту [7, с. 99].
Партнерство вважається однією з форм угоди
між організацією державного, приватного та публічного секторів економіки, вимагає якісно нових
інвестиційних ресурсів від приватного партнера
(кошти, технології, досвід, репутація тощо) та передає ключові ризики приватному партнеру (проектування, будівництво тощо). Основні детермінанти визначення ППП наведено в табл. 1.
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Таблиця 1
Основні детермінанти публічно-приватного партнерства [9]
Елемент

Зміст та сутність формату співпраці у контексті провадження ППП

Зміст

Система відносин між державним та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох
партнерів об’єднуються із відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі у створенні нових
або модернізації діючих об’єктів, які потребують залучення інвестицій, та користуванні такими
об’єктами; конструктивну взаємодію держави, приватного сектору, громадянських інститутів в
економічній, політичній, соціальній, гуманітарній та інших сферах суспільної діяльності; конструктивне співробітництво держави, суб’єктів підприємницької діяльності і громадянських інститутів в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній та інших сферах діяльності для реалізації суспільно значимих проектів на засадах пріоритетності інтересів держави, її політичної
підтримки, консолідації ресурсів сторін, ефективного розподілу ризиків між ними, рівноправності
і прозорості відносин для забезпечення поступального розвитку суспільства
Суб’єкти
Органи місцевого самоврядування; регіональні органи виконавчої влади; консультативні дорадчі
органи; конкурсні комісії; державні та приватні партнери
Переваги для дер- Скорочення витрат на надання послуг; активізація інвестиційної діяльності; ефективне управжавного партнера ління майном; економія фінансових ресурсів держави; використання досвіду приватних компаній;
оптимізація розподілу ризиків; підвищення ефективності інфраструктури; розвиток форм проектного фінансування; стимулювання підприємницького мислення; рівний діалог між владою та
бізнесом; збереження та створення робочих місць
Переваги для прива- Залучення бюджетних коштів до проекту; доступ до раніше закритих сфер економіки (ЖКГ, інтного партнера
фраструктура тощо); розширення можливостей отримання пільгових кредитів під державні; гарантії від міжнародних та вітчизняних фінансових установ на довгий термін; поліпшення роботи
з державними дозвільними органами; підвищення статусу проекту через участь у проектів державного партнера; позитивний імідж у суспільстві; оптимізація розподілів ризиків проекту
Характерні ознаки Визначені строки дії угод про партнерство (проекти, як правило, створюють під конкретний
ППП
об’єкт (порт, дорога, об’єкт соціальної інфраструктури), який мають завершити у встановлений
термін); зазвичай орієнтовані на довготривалість відносин (від 5 до 50 років); розподіл відповідальності між партнерами – держава визначає мету проекту з позиції суспільних інтересів і визначає вартісні та якісні параметри, здійснює моніторинг реалізації проектів; приватний партнер виконує розробку, фінансування, будівництво й експлуатацію, управління, практичну реалізацію
проекту; фінансування проектів (за рахунок приватних інвестицій, державних фінансових ресурсів, спільне інвестування декількох учасників, внесення приватним партнером інвестицій в
об’єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством); забезпечення кращих технікоекономічних показників ефективності діяльності, ніж при здійсненні діяльності без залучення
приватного партнера; поділ ризиків між учасниками угоди на основі відповідних домовленостей

Різноманітність форм публічно-приватного
партнерства дозволяє широко використовувати
можливості приватного капіталу у вирішенні державою багатьох проблем у сферах виробництва суспільних благ і надання публічних послуг, виробництва
природно-монопольних галузей. У названих сферах
держава не може відмовитися від своєї присутності
і для вирішення суперечностей між обмеженими
можливостями державного бюджету та потребою у
вкладенні капіталу для забезпечення відтворення та
розвитку об'єктів стратегічної і соціальної значущості цих сфер використовує публічно-приватне партнерство.
У переважній більшості зарубіжних країн, які
мають позитивний досвід реалізації проектів на засадах ППП, однією з визначальних ознак такого
партнерства є те, що зазначений механізм застосовується з метою впровадження масштабних, національних та міжнародних суспільно значущих проектів. Світовий досвід переконує, що взаємодія між
державою та приватним бізнесом має найбільший

ефект передусім в інфраструктурних галузях, де історично склалися передумови, потреба та можливості для такої співпраці при реалізації масштабних
соціально-економічних завдань.
Сьогодні існує безліч прикладів ефективної
взаємодії державного і приватного секторів. Партнерська взаємодія держави і бізнесу поширена в країнах Європейського Союзу, Центральної і Латинської Америки, в Азії, Океанії, а також у Східній Європі та СНД.
В Європейському Союзі, за оцінками European
PPP Expertise Centre, у 2010–2015 рр. реалізовується
473 угоди із загальним обсягом фінансування понад
98,5 млрд євро [10-15] (рис. 1). Найбільша частка
ППП серед країн ЄС у цей період реалізовується у
Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії,
Нідерландах.
Пріоритетними сферами публічно-приватного
партнерства у 2010–2015 рр. є: за обсягом фінансування – транспортна інфраструктура, за кількістю
угод – освіта. Роль сфери освіти і науки у забезпе22
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ченні стійкого економічного зростання і модернізації економіки у країнах з розвиненою економікою
значно зростає. Сфери застосування публічно-при20

ватного партнерства поступово розширюються – від
реалізації інфраструктурних проектів до сфери
НДДКР та впровадження інновацій.
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Рис. 1. Кількість угод та обсяг інвестицій у ППП за 2010–2015 рр.
Крім країн Європейського Союзу, найбільш активно форми ППП практикуються у Латинській
Америці й Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
(рис. 2). На ці регіони припадає понад третини всіх
проектів ППП і майже половина всіх інвестицій. Бі-

льша частина проектів ППП реалізовується у Китаї
(18,7% угод та 2,1% світових інвестицій у проекти
ППП) та Індії (12,8% угод і 13,4% світових інвестицій у проекти ППП) [16].

2500

1200
2155
1954

2000

1000
800

1500
985,98

1144

600
886

1000

400
421,968

500

541
397,986

425,573

173

200

164,875
110,85

0
Латинська
Америка та
Карибський
басейн

Східна Азія і
Південна Азія
Європа та
Тихоокеанський
Центральна Азія
регіон
Обсяг інвестицій, млн дол. США

Африка на
південь від
Сахари

0

Близький Схід і
Північна Африка

Кількість проектів, од.

Рис. 2. Кількість угод та обсяг інвестицій у ППП за регіонами за 1990–2015 рр.
У Латинській Америці найактивніше форми
публічно-приватного партнерства застосовуються у
Бразилії – 11,6% угод і 20% залучених інвестицій у
ППП, Мексиці – 3,8% і 5,6%, Аргентині – 3,2% і
3,8%, відповідно. Найменше проектів публічно-приЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

ватного партнерства реалізовується у регіоні Близького Сходу і Північної Африки – 2,5% угод і 16,6%
залучених інвестицій у ППП. До регіону «Європа та
Центральна Азія» віднесено 22 країни, серед них
країни СНД, країни колишньої Югославії і Ту23

Ю. С. Залознова, Н. В. Бутенко, І. П. Петрова
реччина. Левова частка реалізації проектів публічно-приватного партнерства у цьому регіоні припадає на Російську Федерацію (5% угод та 6,1% світових інвестицій в проекти ППП) та Туреччину (2,6%
угод та 6,3% світових інвестицій в проекти ППП)
[16].
За кількісним критерієм проекти ППП найбільш інтенсивно реалізуються у сфері енергетики –

48,9%, а також у транспортній інфраструктурі –
24,7%. Переважну частку у загальному обсязі фінансування спрямовано на сфери інформаційно-комунікаційних технологій (40,9%) та енергетики (34,3%),
а найменшу – на сферу водопостачання та водовідведення (3,3%). Транспортна інфраструктура, за
критерієм вартості, становить 21,5% загального обсягу фінансування (табл. 2).

Таблиця 2
Кількість та обсяги інвестицій у проекти ППП за 1990–2015 рр., млн дол. США [17]
Види економічної діяльності

Регіон

Інформаційно-ко- Східна Азія та Тихоокеанський регіон
мунікаційні тех- Європа та Центральна Азія
нології
Латинська Америка та Карибський басейн
Близький Схід та Північна Африка
Південна Азія
Африка на південь від Сахари
Разом
Енергетика
Східна Азія та Тихоокеанський регіон
Європа та Центральна Азія
Латинська Америка та Карибський басейн
Близький Схід та Північна Африка
Південна Азія
Африка на південь від Сахари
Разом
Транспорт
Східна Азія та Тихоокеанський регіон
Європа та Центральна Азія
Латинська Америка та Карибський басейн
Близький Схід та Північна Африка
Південна Азія
Африка на південь від Сахари
Разом
Водопостачання Східна Азія та Тихоокеанський регіон
та водовідведення Європа та Центральна Азія
Латинська Америка та Карибський басейн
Близький Схід та Північна Африка
Південна Азія
Африка на південь від Сахари
Разом

Партнерство відбувається у найрізноманітніших формах: від контрактів на управління діючими
об’єктами до передачі приватним компаніям повного циклу будівництва та експлуатації нового
об’єкта інфраструктури (табл. 3).
За експертними оцінками, реалізація проектів у
сфері водопостачання та каналізації на засадах ППП
у США та Канаді сприяла скороченню витрат на 1040%; у Шотландії – на 20%; в Ірландії – на 25-30%.
У сфері транспорту, за даними Європейської Комісії, зниження рівня операційних витрат складало 1017%. У Великобританії в різних сферах економічної
діяльності ця економія становила в середньому 17%.
Таким чином, для української практики важливим є застосування передового зарубіжного досвіду
при реалізації інноваційних проектів на засадах

Обсяг інвестицій, млн
дол. США
120,859
200,064
401,348
69,934
132,897
114,30
1039,402
176,61
140,184
328,574
29,590
165,835
32,278
873,071
96,918
81,11
243,077
7,291
99,4
18,387
546,183
31,730
5,115
41,100
4,078
0,624
0,392
83,039

Питома
вага,
%
4,7
7,9
15,8
2,7
5,2
4,5
40,9
6,9
5,5
12,9
1,2
6,5
1,3
34,3
3,8
3,2
9,6
0,3
3,9
0,7
21,5
1,2
0,2
1,6
0,2
0,03
0,02
3,3

Кількість
проектів

Питома
вага, %

83
293
153
52
77
208
866
971
462
1068
59
590
203
3353
392
84
617
35
460
104
1692
509
47
318
27
17
28
946

1,2
4,3
2,2
0,7
1,1
3,1
12,6
14,2
6,7
15,6
0,9
8,6
2,9
48,9
5,7
1,2
8,9
0,5
0,8
1,6
24,7
7,4
0,7
4,6
0,4
0,3
0,4
13,8

ППП. Позитивний зарубіжний досвід застосування
публічно-приватного партнерства в інноваційному
розвитку економіки, недостатня інноваційна активність і дефіцит коштів на інноваційну діяльність в
Україні, актуалізує застосування ППП як альтернативного механізму фінансування інноваційних проектів для здійснення і прискорення модернізаційних
перетворень у національній економіці.
У результаті реалізації ППП можна одержати
синергетичний ефект, який сприятиме підвищенню
ефективності діяльності держави і бізнесу шляхом
їх об’єднання. При цьому ефект від партнерства перевищує суму ефектів діяльності кожного суб’єкту
діяльності окремо. Можна виділити 3 складові синергетичного ефекту: економічна, соціальна та екологічна.
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Складовими економічного ефекту є зростання
надійності державних інвестицій та підвищення
ймовірності одержання очікуваного економічного
результату; поліпшення інвестиційного клімату;
підвищення якості надання послуг; ефективність використання державних коштів за рахунок зменшення собівартості проекту; скорочення рівня ризиків при здійсненні господарської діяльності; доступ

до інноваційних та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; дерегуляція завдяки зменшенню кількості проектів, що реалізовувалися під
контролем державних органів; оптимальний розподіл повноважень щодо контролю над спільною реалізацією проекту; розширення можливостей одержання пільгових кредитів під державні гарантії від
міжнародних фінансових установ.
Таблиця 3

Практичні приклади застосування різних форм
публічно-приватного партнерства в зарубіжних країнах [18-19]
Проекти
Країни
Реалізація інфраструктурних проектів
Будівництво автомобільних доріг, шкіл і лікарень
Великобританія, Іспанія, Фінляндія, Канада
Будівництво швидкісних автомобільних і залізничних доріг, метропо- Франція, Австрія, Португалія, Туреччина,
літену та аеропортів, стадіонів
Греція
Будівництво поромних переправ
Румунія, Болгарія, Греція
Побудова нових та реконструкція зношених міських транспортних Австралія, Нідерланди, Ірландія
систем та об’єктів житлово-комунального господарства
Проекти в сфері залізничного транспорту
Великобританія, Нідерланди, Данія, Швеція
Реалізація гуманітарних проектів
Проекти з підвищення якості освіти та охорони здоров’я
США, Канада
Проведення наукових досліджень
Німеччина
Реалізація проектів у сфері сільського господарства
Будівництво, експлуатація та управління іригаційними проектами
Бразилія, Індія, Перу, Марокко, Йорданія
Будівництво та управління мережами компанії «холодного ланцюгу» Філіппіни, Індія, Мексика
Будівництво, обслуговування та управління ринками збуту місцевої Філіппіни, Йорданія
сільськогосподарської продукції
Будівництво та експлуатація зернових терміналів у морських портах Філіппіни
Переробка відходів сільського господарства
Молдова, Словенія, Бразилія

До складових соціального ефекту слід віднести
активізацію розвитку підприємницької ініціативи та
підвищення корпоративної соціальної відповідальності; сприяння інтеграції «держава-громадянське
суспільство-бізнес» (розвиток відповідного інституціонального середовища); підвищення якості соціально значущих послуг; підвищення якості життя
населення за рахунок розвитку територій та формування (реконструкція) об’єктів інфраструктури,
створення та збереження робочих місць.
Елементами екологічного ефекту є мінімізація
впливу на навколишнє природнє середовище за рахунок впровадження новітніх технологій у сфері
економіки природокористування; енергозбереження
та енергоефективність; утилізація та поводження з
промисловими та побутовими відходами; зниження
екологічного навантаження на території та підвищення рівня екологічної безпеки на основі впровадження екологічно чистих інноваційних технологій.
Отже, можна стверджувати, що синергетичний
ефект від реалізації публічно-приватного партнерства складається із поєднання економічного, соціального та екологічного ефектів, які у сукупності
сприятимуть досягненню значних результатів.
Незважаючи на великий потенціал, публічноприватне партнерство не набуло широкого застосування в Україні. Публічно-приватне партнерство
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здійснюється в основному у формі концесії та спільної діяльності без залучення бюджетних коштів. За
даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за три квартали 2013 р. функціонувало 227 проектів, на кінець 2014 р. – 243, станом на
1 січня 2016 р. – 177. Дані за 2015 р. показують, що
кількість проектів публічно-приватного партнерства зменшилася на 27% порівняно з попереднім роком. Основними причинами, що вплинули на показники реалізації публічно-приватного партнерства у
2015 р. є несприятливий інвестиційний клімат, який
зумовлений політичною та макроекономічною нестабільністю; недосконалість нормативно-правового регулювання відносин публічно-приватного
партнерства; відсутність ефективних механізмів
державної підтримки. Показано, що більшість проектів публічно-приватного партнерства використовуються у сферах виробництва суспільних благ і надання публічних послуг, виробництва природно-монопольних галузей (табл. 4).
Але, як зазначила голова Українського центру
сприяння публічно-приватного партнерства І. Запатріна, реалізовані проекти лише за назвою можна
віднести до ППП, оскільки фактично всі вони сформовані за ідеологією державних закупівель і не передбачають будь-яких серйозних інвестиційних
вкладень [4].
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Таблиця 4
Сфери застосування публічно-приватного партнерства в Україні [20-22]
Сфера застосування
публічно-приватного
партнерства
Збір, очищення та розподілення води
Виробництво, транспортування і постачання тепла
Будівництво та/або експлуатація автострад,
доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на
аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових
портів та їх інфраструктури
Туризм, відпочинок, рекреація, культура та
спорт
Пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування
Оброблення відходів
Охорона здоров'я
Виробництво, розподілення та постачання
електричної енергії
Управління нерухомістю
Забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем
Інші
Усього

2013 рік
2
квартали
71
32

Кількість проектів, од.
2014
2015 рік
рік
(станом на 01.01.2016 р.)
3
квартали
56
79
30
7
6

16

14

17

16

9

-

1

1

8

-

3

1

7
3
3

117
-

116
5

112
5

-

-

2
1

2
-

11
160

40
227

12
243

4
177

Оцінка динаміки та галузевої диференціації інвестування в проекти публічно-приватного партнерства доводить наявність суттєвого відставання розвитку ППП в Україні від європейських та світових
ринків. Такий стан обумовлено переважно існуванням проблемних питань в інституціональному забезпеченні публічно-приватного партнерства [23].
Аналіз інституціонального забезпечення публічно-приватного партнерства показує, що основи
законодавчої бази ППП на сьогоднішній день в Україні тільки формуються. Основні положення законодавчої бази співробітництва між державою та бізнесом не стали каталізатором розвитку незавершеності, але й недосконалості. Система інституціональної інфраструктури ППП на сьогодні в Україні
відсутня. Це є ще однією з основних причин, що
стримують розвиток ППП в країні. До проблем розвитку інституціонального середовища слід віднести
і кадрову складову. Для ефективного управління у
сфері ППП важливим є залучення висококваліфікованих фахівців. До проблемних сфер розвитку ППП
у країні слід додати управління й організацію ППП,
механізм формування і реалізації проектів. Отже,
розвиток інституціонального забезпечення ППП має
здійснюватися за трьома основними напрямами:
розвиток законодавства; розвиток інституціонального середовища для розробки і реалізації партнерських проектів; розвиток управління і організації
ППП, механізму управління формуванням та реалізацією.

Висновки. Запровадження публічно-приватного партнерства потребує виконання організаційно-управлінських, економічних, галузевих та інформаційних заходів, які більшою мірою сприятимуть його розвитку в українській практиці.
В основі організаційно-управлінських заходів
слід виокремити наступні елементи: утворення фінансових інститутів розвитку публічно-приватного
партнерства для інвестування і гарантування приватних інвестицій; утворення нефінансових інститутів розвитку публічно-приватного партнерства; розробка системи управління; підвищення кваліфікації
державних службовців; впровадження проблематики публічно-приватного партнерства у програми
академічної підготовки фахівців для органів державного управління та місцевого самоврядування;
організація тренінгів, семінарів, круглих столів з питань ППП.
В основі економічних заходів важливими є: відшкодування витрат на проектування, будівництво,
модернізацію, участь у конкурсних процедурах;
упровадження механізмів державного кредитування
та страхування імпорту інвестиційного обладнання;
надання державних гарантій по кредитах; відшкодування втрат внаслідок коливань обмінного курсу;
використання сучасних ринкових інструментів фінансування (цінних паперів); зниження податкових
ставок, звільнення від частини податків і зборів, відтермінування сплати окремих податків і зборів
тощо; надання субвенцій та субсидій.

26

Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

Ю. С. Залознова, Н. В. Бутенко, І. П. Петрова
В основі галузевих заходів слід виділити: упровадження пілотних проектів публічно-приватного
партнерства із урахуванням галузевої специфіки;
розробка програми розвитку публічно-приватного
партнерства у різних галузях економіки; розробка
пакета методичних документів щодо впровадження
публічно-приватного партнерства у різних галузях
економіки; правова регламентація стимулювання та
підтримка публічно-приватного партнерства; упровадження в окремих галузях змішаних форм власності, кооперації державних та приватних компаній.
В основі інформаційних заходів можна назвати:
пропаганда серед суспільства позитивної практики
публічно-приватного партнерства; утворення освітніх програм в учбових закладах для підготовки висококваліфікованих державних службовців у сфері
публічно-приватного партнерства; проведення інформаційної компанії серед представників бізнесу
про переваги публічно-приватного партнерства та
створення позитивного іміджу держави як сумлінного партнера; розробка інформаційної стратегії, поширення буклетів, проведення конференцій,
круглих столів, семінарів, короткострокових курсів
з питань публічно-приватного партнерства; адаптація міжнародного досвіду успішної реалізації проектів ППП.
У даний час використання публічно-приватного партнерства для модернізації економіки відбувається не дуже активно. Істотним обмеженням реалізації публічно-приватного партнерства є недостатня відпрацьованість методичних рекомендацій з
організації проектів ППП. Розробка рекомендацій
щодо застосування окремих аспектів публічно-приватного партнерства стимулюватиме більш активне
використання ППП у практичній діяльності.
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Залознова Ю. С., Бутенко Н. В., Петрова И. П. Публично-частное партнерство в Украине: состояние, проблемы и перспективы развития
В статье исследовано современное состояние
развития публично-частного партнерства. Проанализирована динамика и отраслевая структура реализации публично-частного партнерства. Предложены
составляющие синергетического эффекта от реализации публично-частного партнерства. Рассмотрена
практика реализации публично-частного партнерства в Украине и выявлены проблемы институционального обеспечения. Предложены организационно-управленческие, экономические, отраслевые и
информационные мероприятия для развития публично-частного партнерства в Украине.
Ключевые слова: публично-частное партнерство, отраслевая структура, синергетический эффект, экономический эффект, экологический эффект, социальный эффект, направления развития.
Zaloznova Yu., Butenko N., Petrova I. Publicprivate partnership in Ukraine: state, problems and
prospects of the development
The modern state of the development of the publicprivate partnerships is studies. Dynamics and structure
of realization of public-private partnerships are analyses. Components of the synergetic effect of the implementation of public-private partnerships are proposed.
The authors analyze the practice of implementation of
PPP in Ukraine and problems of institutional support.
Administrative, economic, sectoral and information
measures to foster the development of public-private
partnerships in Ukraine are proposed.
Keywords: public-private partnership, sectoral
structure, synergies, economic effect, environmental effect, social effect, directions of development.
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Публічно-приватне партнерство в Україні: стан,
проблеми та перспективи розвитку
У статті досліджено сучасний стан розвитку
публічно-приватного партнерства. Проаналізовано
динаміку і галузеву структуру реалізації публічноприватного партнерства. Запропоновано складові
синергетичного ефекту від реалізації публічно-приватного партнерства. Розглянуто практику реалізації публічно-приватного партнерства в Україні та
виявлено проблеми інституціонального забезпе-
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РЕСУРСИ ОСОБИСТІСНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТЛІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
(РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА)
ського суспільства». У семантичному полі «особистість–суспільство–держава» громадянськість моделюється як складноструктурований, багатофункціональний феномен у трьох ракурсах: антропологічному (громадянин), соціальному (громадянське суспільство), і політичному (демократична політична
система).
Глибинні процеси суспільно-трансформаційних змін та особливості психосоціальної культури
населення нашої країни багато в чому зумовили
сформованість характеру суспільних відносин,
вплинули на історичну долю крани і її громадян. Незавершена фрагментована демократизація українського суспільства і держави породила подвійну інституційну систему та подвійність масової самосвідомості. З одної сторони, «інституційна гіперповноцінність» (Є. Головаха, Н. Паніна) українського
суспільства зросла зі згоди людей жити в такому інституційному просторі, де діють і старі і нові інституції, які забезпечують своїм суперечливим співіснуванням наявність всіх необхідних для соціальної
інтеграції та стабільності атрибутів інституційності
[4, с. 15]. З іншої – «психосоціальна інфляція» і
структурна розмитість важливих сфер колективної
психіки, спричинила патопсихологічний стан, в
якому зокрема Україна, за даними моніторингу загальносистемних змін (Л. Бурлачук, Е. Афонін,
О. Донченко), перебуває з 2006 року [5].
Звідси походить існуюче протиріччя між соціальною потребою в зрілій громадянськості членів
українського суспільства та реальним рівнем її розвитку. За таких умов суспільство, навіть прагнучи
до стратегічних цілей, на практиці потрапляє в фазу
розриву у своєму розвитку, коли його громадянський потенціал витісняється за межі впливу на
прийняття суспільно-політичних рішень. Як наслідок – суспільна недовіра, розчарування і психологічна втома від політиканства трансформувалися в
політичну пасивність, дистанціювання громадян, їх
капсулювання в мікросередовищі сімейно-родинних, дружніх відносин, що містять досить високий
рівень довіри, соціально-психологічної та моральної
підтримки. Добре відомі незначні статистичні показники членства громадян в існуючих громадських
об’єднаннях в Україні, які частково пояснюються
давніми (пострадянськими) традиціями недовіри населення до будь-яких форм організації громадян-

Постановка проблеми.
Українська нація, як і будь-яка інша, є динамічним соціальним організмом – цілісним і розділеним одночасно. Вона формувалася, безперестанно
формується й змінюється в єдності й боротьбі протилежностей, шляхом актуалізації, посилення чи
гармонізації іманентних протиріч, через вияви, загострення, розв’язання або «заморожування» штучно
сконструйованих чи спровокованих суперечностей.
На сьогодні Україна як незалежна держава переживає дуже складний період свого існування – вона
опинилася в ситуації системних протиріч одночасно
і зовнішнього, і внутрішнього характеру. Доленосні
події 2013–2015 рр. стали поштовхом до мега-, макро-, мезо-, мікронебезпек. Пошук механізмів надання виважених відповідей на виклики сьогодення
дозволять ці небезпеки мінімізувати і вийти на шлях
визначеності, стабілізації, відновлення і поступового розвитку.
Надання відповідей на виклики внутрішнього
характеру, що пов’язані з активізацією громадянської активності населення в її різних проявах, актуалізує ідею громадянськості як підґрунтя формування зрілого громадянського суспільства, успішності української громадянської нації. Громадянськість, як вищий ступінь громадянської зрілості
особистості в країнах розвиненої демократії, є нормою і стандартом суспільно-політичного життя, механізмом інтеграції інтересів людини, суспільства і
держави, підставою розбудови демократичної правової держави, зрілого громадянського суспільства,
самодостатньої громадянської суб’єктності [1].
Саме громадянськість виступає потужним внутрішнім ресурсом і особистісного, і суспільного розвитку, поєднуючи індивідуальне з колективним заради
спільного блага, тим внутрішнім підґрунтям прояву
громадянського самовизначення, конструктивної
громадянської самоорганізації, що дозволяє забезпечити стале, безпечне, комфортне майбутнє і людині, і державі?
Феномен громадянськості почали досліджувати ще з часів античності – Платон, Аристотель,
Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо,
І. Кант, Г. Гегель, А. де Токвіль та ін. Практичну реалізацію ідея громадянськості отримала в епоху модерну, коли набули розвитку концепти «людини політичної» і європейська версія концепту «громадян-
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ської активності. Перманентні спалахи громадянської активності супроводжуються в Україні довготривалим громадським затишшям. Такий сплеск
О. Суший пропонує пояснити через феномен так
званого «зсунутого залучення» (shifting involvements), який в українській науковій думці активно
досліджує В. Степаненко. Поняттям «зсунутого залучення» в західній політичній думці позначають
сучасні тенденції трансформації суспільної та громадської активності, а саме те, що політична та суспільно-громадська активність сучасних громадян є
епізодичною ситуативною і зорієнтованою на певну
конкретну проблему. Саме проблема, кризова ситуація або важлива громадська ініціатива можуть виступити каталізаторами розгортання кампанії, громадянського руху або інших форм мобілізації громадянського суспільства на загальнонаціональному
чи місцевому рівнях [6]. Проте, якщо в умовах сучасних розвинених демократій зниження показників
членства громадян у політичних партіях, профспілках чи традиційних добровільних об’єднаннях не є
свідченням втрати здатності громадян до політичної
мобілізації на національному чи місцевому рівнях у
разі загрози суспільним інтересам, то спалахи громадянської активності саме у українців скоріше є
наслідком «затребуваної безвиході».
Громадянська активність виступає структурнозмістовною якістю особистості, яка формується та
розвивається на основі власних ціннісних орієнтацій, враховуючи цінності суспільства і правові норми й вимоги держави. Вона спрямовує діяльність,
поведінку, відносини людини з соціальним середовищем та відображає характер інституціональної
взаємодії з владою. Громадянська активність тісно
переплітається із громадянською позицією, яка
свідчить про ступінь зрілості людини, рівень її розвитку як громадянина, який усвідомлює своє місце і
роль у процесі державотворення [7].
Результати всеукраїнських репрезентативних
опитувань Інституту соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України1 розкривають громадську думку населення України щодо характеру розвиненості громадянськості як потужного внутрішнього соціального ресурсу. Виходячи з того, що громадянська активність є похідною від самоусвідом-

лення та самоасоціювання людини в суспільному цілому, населення країни визначало можливості свого
впливу на суспільні процеси. З цією метою респондентів просили дати відповідь на питання: “Чи задоволені Ви можливостями свого впливу на ту соціально-економічну і політичну ситуацію, в якій протікає Ваше життя?”.
В динаміці була отримана наступна картина.
Так, якщо у грудні 2004 р. задоволених власним
впливом на соціально-економічну і політичну ситуацію у своєму житті було 10,9%, у грудні 2014 р. –
показник майже не змінюється і становить 10%.
Проте протягом десяти років піки позитивних змін у
настроях населення щодо опанування ситуацією
спостерігалися у грудні 2004 р. (16,2%), у грудні
2007 р. (16,5%), у посткризовому 2010 р. (16,9%), у
грудні 2013 р. (16%). Свого роду спади були характерні для постреволюційного 2005 р. (8,8%) – соціологи його називають роком руйнування сподівань,
для 2008-2009 рр. (9,8% та 9,3%) – періоду світової
фінансово-економічної кризи, і грудня 2014 р. – періоду військового конфлікту на Донбасі. Україна у
постреволюційних ситуаціях, у ситуаціях глобальних криз різко втрачає соціально-економічну і політичну рівновагу, її економіка падає і стагнує, а
якість життя населення і його здатність впливати на
ситуацію різко знижується. Протягом останніх десяти років кількість незадоволених власним впливом на соціально-економічну і політичну ситуацію в
країні залишається значною – в кількісному вимірі –
це більше половини населення України (від 52 до
64,3%), що свідчить про нерозвиненість громадянськості в українському суспільстві. Лише у 2004 р.
зафіксовано мінімальний показник – 46,5%, проте у
грудні 2008 р. таких вже було 64,3%, що цілком природньо для тієї ситуації, що склалася в світовій економіці. З грудня 2012 р. до грудня 2014 р. показник
незадоволеності власним впливом на суспільні процеси зростає з 52 до 58%. Тих, кому було важко відповісти на питання налічувалося в динаміці від 26 до
36%, що є вкрай негативним показником соціальної
невизначеності. В регіональному розрізі найбільша
кількість незадоволених впливом на соціально-економічну і політичну ситуацію, в якій протікає власне
життя у постреволюційний період фіксується на
Півдні ( 78%), найменше таких було на Заході України (51,7%).

1

Дослідження проводилися моніторинговими циклами, які відтворюють загальну картину та динаміку
розгортання соціальної ситуації в Україні в дореволюційний і постреволюційний періоди (2011-2015 рр.). Загальна кількість опитаних – 2000 респондентів у 152 населених пунктах (з них 71 – міські, 81 – сільські) усіх регіонів України за винятком АР Крим та територій, не контрольованих українською владою в Донецькій і Луганській областях. Похибка вибірки становить 3,2%. Для аналізу регіональних особливостей використано умовний
поділ України на такі макрорегіони: Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області); Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська,
Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ); Східний (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області); Південний (Миколаївська, Одеська, Херсонська області). Вибірка є репрезентативною для дорослого населення і цих макрорегіонів, і країни в цілому. Інформаційний ресурс:
http://ispp.org.ua/bibl_6.htm.
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Рис. 1. Регіональний розподіл відповідей респондентів на питання:
“Чи можете сказати особисто Ви, що справляєте вплив на соціально-економічну
і політичну ситуацію, в якій протікає Ваше життя?”, грудень 2014 р.
Розглядаючи феномен активності людини в соціально-політичному і суспільному житті в цілому,
варто зважати на природу громадянської залученості, що складається:
з впливу на діяльність соціальних інститутів
(незалежні медіа; громадська думка; добровільні
асоціації та об’єднання громадян; структурована та

інституціолізована політична позиція; система зовнішнього громадського контролю за владою);
з соціальних практик (суспільна, громадянська
активність населення, що не обмежується участю у
виборах; громадські рухи; ініціативні групи; громадянська залученість до добровільних суспільних
об’єднань; поінформованість про суспільно-політичне життя;
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Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання “Чи можете сказати особисто Ви, що справляєте вплив на
суспільні процеси, які відбуваються навколо Вас?” (у %), в динаміці з 2004 до 2015 р.
Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

31

О. В. Панькова
з розвиненості правової культури та вміння використовувати правозахисну та судову систему в інтересах населення; залученості до діяльності незалежних правозахисних недержавних організацій; у
лобіюванні суспільно значимих ініціатив);
з суспільних цінностей та чеснот (плюралізм,
толерантність, довіра до співвітчизників та суспільних інститутів, здатність до компромісів, самоповага, відповідальність, громадська солідарність та
взаємодопомога) [7].
Ступінь розвиненості громадянських ресурсів
суспільства визначається через показники громадської залученості – активної (чи пасивної) позиції
людини щодо її впливу на суспільні процеси.
В динаміці спостерігається доволі неоднозначна картина. Так, переважна більшість громадян
країни вважають, що вони особисто не справляють
вплив на суспільні процеси. Динаміка самооцінок
опитаних підтверджує той факт, що людей з такою
позицією в країні – не зменшується. Таких в 2004 р.
було 49%, у 2008 р. – 67,4, у 2012 р. – 78,6, у 2014 р. –
67,2, у 2015 р. – 70,3%. Однак, привертає увагу тенденція до зниження кількості тих, кому важко визначитися щодо власного впливу на суспільні процеси,
які відбуваються в суспільстві. Ця тенденція чітко
простежується з 2004 по 2012 р. Після падіння режиму В. Януковича й, припускаємо, під впливом подальшого розгортання вкрай драматичних для Української держави й суспільства подій, у 2014 р. було
зафіксовано збільшення майже вдвічі кількості тих,
хто має сумніви щодо можливостей власного впливу
на процеси, що відбуваються навколо (з 10 до 19%).
Однак, вже протягом наступного 2015 р., кількість
тих, хто сумнівається щодо власного впливу на суспільні процеси знов суттєво зменшується – до
7,7%.
Якщо подивитись на ту частину громадян, які
вважають себе такими, що впливають на суспільнополітичні процеси, можемо побачити, що їх максимальна кількість за всі роки проведення наших спостережень становила орієнтовно п’яту частину опитаних. У 2004 р. таких було 22%, у 2007 р. – 20,2, у
2015 р. – 21,9%. В інші роки активно налаштованих
громадян було вдвічі менше: у 2009 р – 11,5%, у
2012 р. – 10,8, й навіть у 2014 р. – 13,7%. Це свідчить
про мінливість нестійкість стану соціального самопочуття населення, неусталеність власного позиціювання людини в суспільно-політичному просторі,
про нестабільність зовнішніх суспільних умов, в
яких протікає життя громадян. Виявлені тенденції
мають суперечливу природу, бо, за спостереженнями українських соціологів, розгортаються на фоні
розвитку синдромів вербальної громадянськості
(Є. Головаха), громадянської депривації (М. Шульга), які виступають ознакою сучасних суспільних
процесів. Ці процеси розвиваються і закріплюються
в українському громадянському суспільстві як на

рівні суспільної свідомості, так і на поведінковому
рівні.
Громадянськість, проявляючись на рівні індивідуальної поведінки, опосередковується соціокультурними чинниками. Діяльність, поведінка, участь –
це прояви, якісні характеристики зовнішнього (поведінкового) рівня громадянської активності, натомість внутрішній рівень громадянської активності
складають інтереси, мотиви, потреби, настанови, переконання, цінності тощо. Цей інтегративний комплекс якостей особистості виступає мірою її самореалізації як громадянина, визначаючи її соціальну
спрямованість. Саме тому феномен нерозвиненої
громадянськості має негативні наслідки не тільки
для життя людини, а й для життя регіону та країни в
цілому. Власне, в регіональному розрізі ми стикаємося з феноменом, коли поведінкові прояви громадської активності населення різних регіонів країни, в умовах несформованості єдиного соціокультурного ціннісно-нормативного простору несуть загрозу її територіальній цілісності, адже ціннісні орієнтації формуються в певних суспільних соціальних, соціально-психологічних умовах, конкретних
ситуаціях, які детермінують поведінку людини, задають їй певний «горизонт бачення». Адже у березні
2014 р. в Південно-Східних регіонах кількісні показники нерозвиненої громадянськості сягали від 78
до 82%, у жовтні 2015 р. зафіксовано пік цього показника – 85,1%. Це – дуже тривожний факт з точки
зору посилення загроз національній безпеці, зміцнення сприятливого середовища для усіляких маніпулювань в ситуаціях невизначеності. З іншого боку
така картина – цілком природнє явище як реакція на
ситуацію колективної травмованості, яка спіткає
людину в її зовнішньому та внутрішньому середовищі. В Центральному і Західному регіонах України, які не зазнали масових впливів і руйнувань від
воєнного конфлікту на сході країни, людина відчуває себе більш дієздатною, більш усвідомленою,
більш зорієнтованою в суспільно-політичному просторі.
Для того, щоб з’ясувати чинники, які призводять до такої ситуації, респондентам надавалася
можливість відповісти на питання анкети: “Якщо Ви
вважаєте, що не справляєте впливу на суспільні
процеси, то чому?”. Отже, основними перешкодами
до особистісного впливу на суспільно-політичні
процеси виступають:
 відсутність реальних механізмів для цього;
 відповідна компетентність (такими питаннями мають займатися ті, хто на цьому розуміється);
 відсутність зовнішнього запиту, як з боку
української держави, так і з боку української спільноти (це нікому не потрібно);
 відсутність внутрішнього запиту (я сам не
відчуваю в цьому потреби) (рис. 3).
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Рис. 3. Розподіл відповідей на запитання “Якщо Ви вважаєте, що не справляєте впливу
на суспільні процеси, то чому?” (у % до кількості респондентів, які дали негативну відповідь на попереднє запитання), в динаміці з 2004 до 2015 р.
Так, у 2009 р. фіксувалося значне зростання показників незатребуваності власної громадської ініціативності переважно через те, що це не треба нікому, і мені також. Однак, нагадаємо, що це – період
розгортання світової фінансово-економічної кризи,
що в українських реаліях був поєднаний з великим
суспільним розчаруванням помаранчевою командою. У 2012 р. показник соціальної апатії зростає (з
24,6 до 26,2%), поряд з цим зростає і запит на реальні механізми для цього (з 18,8 до 25,7%,); на професіоналів, які знаються на цьому (з 24,9 до 25,7%);
на усвідомлення власної ролі в суспільному житті (з
22,6 до 12,8%). Натомість у 2015 р. запит громадян
на професіоналів, здатних врегулювати ситуацію в
країні в інтересах більшості населення різко зростає – до 33,2%, знизився показник позиції «це нікому не потрібно» до 17,4%, і тих, хто не визначився
з відповіддю (9,7%).
В регіональному розрізі спостерігаємо таку
картину: потребу в реальних механізмах громадської залученості у 2012 р. найбільшою мірою відчували мешканці Західного регіону – 36,2%, у 2015 р.
таких стало менше – 30,7% натомість таку потребу
в Південно-Східних регіонах у 2012 р. відчували
лише 18,2-18,5%, у 2015 р. Ця потреба для населення Півдня суттєво зростає до 21,9%, тоді як на
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Сході фіксується зворотна тенденція – показник
знизився з 18,2 до 14,9%. Максимально високі показники апатії, відчуття того, що нікому не потрібний особистісний вплив на суспільно-політичні процеси у 2012 р. фіксувалися в оцінках респондентів
Східного та Південного регіонів (29,5-30,2%), у
2015 р. відбулося суттєве зниження кількості прихильників цієї позиції – до 19 і 21,1% відповідно.
Сподівання на професіоналів і фахівців у
2015 р., порівняно з 2012 р. різко зростають. Більш
ніж на 20% фіксуються розбіжності у відповідях
опитаних різних регіонів. Найзначніші зміни відбулися в оцінках опитаних Західних регіонів – авангарду докорінних змін в країні в цілому протягом
2013-2014 рр. Тут запит на професіоналів різко піднявся – з 24,6% у 2012 р. до 43,8% у 2015 р. Також
високі показники потреби у професіоналах висловили респонденти Півдня (у 2015 р. – 33,3%; у
2012 р. було 21%) та Сходу (відповідно 32,1 та
29,9%). Чверть опитаних на Сході не відчувають потреби у власному впливі на суспільні процеси, що
відбуваються в країні – показник зріс з 14,8 до 19,4%
у 2015 р. натомість для респондентів Півдня навпаки, показник відчуження знизився – з 21% у
2012 р. до 13,2% у 2015 р.
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У віковому розрізі достатньо висока усвідомленість щодо власного впливу на суспільно-політичні
процеси була виражена у 2012 р. у респондентів середнього віку – 27,4% засвідчували, що їм не вистачає реальних механізмів для здійснення впливу, в
цій же віковій групі був мінімальний показник особистого відчуження (12,5%). У 2015 р. – значну потребу в реальних механізмах впливу на ситуацію висловила молодь від 18 до 29 років (31,5%). В цій віковій групі зафіксований мінімальний показник запиту на професіоналів (27,3%). Несподівано було
виявлено ознаки демотивації особистісної громадської залученості серед молоді і респондентів середнього віку (14,5 та 14,4% відповідно), показники
якої виявилася вищими, порівняно з оцінками респондентів старшого віку (12,0%). Позицію «нікому
це не потрібно» найбільшою мірою підтримують
респонденти старшого віку (22,8%), в найменшій –
ті, кому від 30 до 55 років (13,5%). Чим вищий рівень освіти, тим більша частка респондентів наголошує саме на відсутності реальних механізмів
впливу. Чим нижче рівень освіти, тим більша частка
респондентів, які виправдовують власну інертність
відсутністю внутрішнього запиту. Така закономір-

ність спостерігається протягом усіх років спостереження.
Отже, що спричинює розрив між реальною політичною поведінкою та сприйняттям громадянами
власної здатності й обов’язку діяти?
У межах нашого дослідження респондентам
була надана можливість погодитися чи спростувати
наступні судження:
− я досить добре уявляю, що нині відбувається
в політиці та в поточних державних справах;
− такі люди, як я, не мають можливості впливати на дії влади;
− люди повинні більше брати участь у політичному житті та поточних державних справах;
− я знаю, що робити, аби мій голос був почутий, коли йдеться про важливі державні проблеми.
За оцінками респондентів, в динаміці з 2008 до
2015 р. показник незрозумілості і невизначеності
щодо ситуації в політиці з боку населення знижується з 49 до 44%. Одночасно за цей період зростає
кількість тих, хто згоден з тим, досить добре уявляє,
що нині відбувається в політиці та в поточних державних справах – з 35,9 до 39,4%.
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Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів на питання: “Чи згодні Ви з судженням:
Я досить добре уявляю, що нині відбувається в політиці та в поточних державних справах?”,
в динаміці з 2008 до 2015 р.
Протягом останнього періоду дослідження –
2012-2015 рр. – спостерігається збільшення з 34 до
39,4% показника тих, хто з цим згоден, хоча незначною мірою збільшується і показник тих, хто визнав,
що не розуміється на ситуації в поточних державних
справах (з 42,6 до 44,1%). Майже половина опитаних – 44,1% у 2015 р. не погоджувалася з судженням
про те, що вони досить добре уявляють, що нині
відбувається в політиці та в поточних державних
справах. Їх кількість більше тих, хто навпаки, вважає, що розбирається в поточних державних справах (39,4%).

Спостерігається незначне зниження кількості
тих, кому зрозуміло щодо того, що нині відбувається в суспільно-політичному житті. Найбільша
впевненість в розумінні ситуації в політиці і державних справах спостерігається серед респондентів
Західного (37,67%) та Східного (36%) регіонів. Тих,
кому важко чітко уявити про дійсний стан справ
більш за все було на Півдні – 52,2%, менше – на
Сході (39,8%). Респонденти, яким важко було визначитися з відповіддю зосереджені переважно у Центральних областях країни (28,4%), їх більше серед
старшого покоління (24,4%).
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У 2015 р. з таким судженням найбільшою мірою погодилися респонденти Півдня (45,5%), в динаміці порівняно з 2012 р. оцінки зросли майже на
15%. Проте половина опитаних в Східному регіоні
(49,2%) визнала, що не розуміє того, що дійсно відбувається в політиці. У 2012 р. тут такої думки дотримувалися 39,8%. Складається враження, що протягом 2012 і 2015 рр. думки респондентів Сходу і Заходу країни так би мовити, помінялися місцями.
Значно зросла кількість тих, хто погано орієнтується
в поточних державних справах серед респондентів
Центрального регіону – показник зріс з 31,2% до
38,9%, одночасно поменшало тих, кому важко відповісти на питання (з 28,4 до 18,8%). Серед респондентів старшого покоління найбільше тих, хто вважає що розбирається в ситуації – 40,9%, така сама
кількість респондентів похилого віку дотримується
протилежної думки. Найбільше таких, що визнали
себе такими, що не розуміють що саме відбувається
в політиці і державних справах, серед молоді від 18
до 29 років (47,9%). Чим вищим є освітній рівень
респондентів, тим частіше вони стверджували, що
розбираються в поточних державних справах (52%)
на противагу відповідям респондентів з неповною
вищою освітою (30,7%) (рис. 5).
Переважна більшість населення країни погоджується з тим, що люди повинні більше брати

участь у політичному житті та поточних державних справах, їх кількість зростає, проте в динаміці –
оцінки нестабільні, коливаються в діапазоні від 52,9
до 62,4%. Максимально високий показник зафіксовано у 2015 р. як факт пробудження самосвідомості
громадян країни. Кількість тих, хто не згоден – перманентно змінюється у межах від 14,3 до 20,6%.
Така динаміка негативних відповідей з 2012 до
2015 р. має тенденцію до зростання – мабуть через
те, що не виправдалися ті сподівання, на які очікували люди після революції Гідності і побачили негативні наслідки радикальної активності. У 2012 р. максимальна більшість тих, хто погоджується з курсом
на посилення громадянської залученості, на розвиток громадянськості – на Заході та в Центрі
(65,3 та 64,7% відповідно), менше таких – на Сході
(45%).
У 2015 р. тих, хто погоджується з тим, що люди
повинні більше брати участь у політичному житті та
поточних державних справах стало значно більше –
передусім – у Західних областях країни (80,1%), в
Центральних (68,8%), у Південних (61,7%) і лише на
Сході країни спостерігаємо зворотну динаміку – кількість прихильників такої думки зменшилася з 45%
до 41,1%, що пояснюється тією атмосферою, в якій
відбувається життя населення цього регіону.
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Рис. 5. Розподіл відповідей на питання: “Чи згодні Ви з судженням: Люди повинні більше брати
участь у політичному житті та поточних державних справах?” (у %), в динаміці з 2008 до 2015 р.
Оцінки бажаних уявлень щодо участі людей у
політичному житті та поточних державних справах
у 2015 р. серед респондентів середнього віку
(66,8%), серед чоловіків (65%) і респондентів з повною середньою освітою (66,9%) – найбільш високі.
Цікаво, що у 2012 р. максимальна кількість стверджувальних відповідей фіксувалася серед респондентів з вищою освітою, тоді як у 2015 р. – це респонденти з повною середньою освітою (їх кількість
зростає до 66,9%), мабуть, для них ті події, що відЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

буваються в країні стають певним чином ресурсним
майданчиком для зміни власного життя, натомість
відповідні показники у опитаних з повною вищою
освітою – знизилися з 65,0 до 62%. Люди по-різному
сприймають ситуацію, по-різному вбачають наслідки від активних громадських дій для власного
життя (рис. 6).
Кількість тих, хто знає, що робити, аби їх голос
був почутий, коли йдеться про важливі державні
проблеми в динаміці з 2008 до 2012 р. залишалася
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незначною (14-15,7%), у 2015 р. фіксується зростання показника до 21,3%. Результати нашого дослідження з цього питання фіксують позитивну динаміку – різко знизилася кількість респондентів, яким
важко визначитися з відповіддю – у 2015 р. їх стало

26,4% – це мінімальний показник в динаміці з 2008
до 2015 р. Хоча до 2012 р. проявлялася тенденція
значного зростання тих, кому важко визначитися
щодо своїх громадянських прав (піковий показник –
у 2012 р. – 35,5%).
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Рис. 6. Розподіл відповідей на питання: “Чи згодні Ви з судженням: Я знаю, що робити, аби мій голос
був почутий, коли йдеться про важливі державні проблеми?” (у %), в динаміці з 2008 до 2015 р.
У 2015 р. найбільша кількість тих, хто знає, розуміється на тому, що робити, аби його голос був почутий, коли йдеться про важливі державні проблеми – на Заході (31,2%) та в Центрі (21,5%), серед
респондентів середнього віку (25,4%),чоловіків
(26,5%) та респондентів з повною вищою освітою
(32,9%). Найменша кількість тих, хто розділяє таку
думку – на Півдні та на Сході (12 та 16,9% відповідно), проте і в цих двох регіонах кількість тих, хто
вважає, що може реалізувати свої громадянські
права збільшилася, порівняно з 2012 р. – в південних
областях – на 2%, в східних – на 5%.
Кількісні показники незгоди з тим, що з думками людини рахуються, коли йдеться про важливі
державні проблеми, вказують на нереалізованість і
неспроможність громадян скористатися своїми конституційно встановленими громадянськими правами. У 2015 р. ми спостерігаємо значні регіональні
розбіжності щодо реалізованості громадських прав
населенням країни – про значне ущемлення прав говорять показники оцінок респондентів Півдня и
Сходу країни – тут у 2015 р., порівняно з 2012 р. показники громадянської ущемленості зросли у межах
10%(!), навіть у Центрі – на 1,5%. На Заході – навпаки, показник знизився на 7%. Тобто, населення
Заходу України почувається набагато комфортніше
в умовах, що склалися, на відміну від населення інших регіонів країни. Проте об’єднує усю країну
значне зростання громадянської самовизначеності.
У 2015 р. майже на 10% стало менше тих, кому
важко відповісти на питання. Особливі відмінності

зафіксовані на Сході і Півдні – тут показники невизначеності знизилися у 1,5-2 рази, незначною мірою – в Центрі. Також найбільша кількість тих респондентів, які визнають ущемлення їх громадянських прав зосереджується серед таких соціальних
груп населення, як жінки (54,8%), молодь (54,6%),
люди похилого віку (55,3%), респонденти з неповною середньою освітою (65,7%) (рис. 7).
Результати наших досліджень показують, що в
динаміці зростала кількість тих, хто погоджувався з
тим, що не має можливості впливати на дії влади – з
60,8% у 2008 р. до 65,3% – 2012 р., у 2015 р. спостерігається незначне зниження цього показника до
64,9% (рис. 8).
Проте цей факт свідчить про гальмування процесів становлення громадянськості в українському
суспільстві самою системою сформованих на сьогодні суспільних відносин, яка характеризується протирічливістю і несумісністю інтересів влади і народу. Маємо феномен співіснування в одному просторі одночасно двох світів – світу влади і світу громадян, які функціонують в межах однієї державної
системи, проте заходяться в зовсім різних вимірах
життя – за усіма параметрами. Тих, хто не погоджується з тим, що не має можливості впливати на дії
влади – незначна кількість – до чверті населення: у
2008 р. таких було 25,3% опитаних, у 2015 р. –
24,6%, кількісні показники цих двох замірів – майже
співпали, проте протягом 7 років пік затребування
на соціальне волевиявлення на вербальному рівні
зафіксовано у 2012 р. – 19,1%.
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Рис. 7. Розподіл відповідей на питання: “Чи згодні Ви з судженням: Такі люди, як я, не мають
можливості впливати на дії влади?” (у %), в динаміці з 2008 до 2015 р.
В регіональному розрізі в динаміці з 2012 до
2015 р. виявлена наступна картина. Ще у 2012 р. в
Південному регіоні була найбільша кількість людей,
які вважали, що «такі люди, як я, не мають можливості впливати на дії влади» – 73%. У 2015 р. тут людей з такою думкою поменшало – їх стало 67,9%.
Привертає увагу факт такого ж високого показника
в оцінках респондентів Західного регіону у 2012 р.
(72,7%). У 2015 р. їх значно поменшало і стало
56,1%. Більше чверті проактивної частини населення (21,5-29,5%) дотримуються протилежної думки, проте в усіх без винятку регіонах спостерігається
позитивна динаміка щодо цього питання, особливо
серед населення Західного регіону. Тут у 2012 р.
було лише 17,6% тих, хто висловлював проактивну

позицію, у 2015 р. їх стало вже 29,5%. Чверть населення Сходу – 24,5% – такої ж думки. У 2012 р. максимально високі показники проактивності фіксувалися саме в східних областях країни. У тому ж
2012 р. було зафіксовано тенденцію – чим молодшим є вік респондентів, тим більшою мірою виражена впевненість в своїх силах впливати на дії
влади. У 2015 р. до проактивної позиції молодого
покоління долучилися респонденти середнього віку
– від 30 до 55 років (28%). Проте соціальна неспроможність громадян залишається високою і концентрується переважно серед респондентів похилого
віку(70%), серед жінок (67%), серед респондентів з
неповною середньою освітою (74,5%).
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Рис. 8. Оцінки тих респондентів, які погодилися з судженням:
“Такі люди, як я, не мають можливості впливати на дії влади”(у % до опитаних),
в динаміці з 2008 до 2015 р.
Дані моніторингових досліджень УІСД/ЦСМ,
що проводяться за участю відділу моніторингових
досліджень соціально-економічних трансформацій
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ціальних зв’язків, на які громадяни країни розраховують при вирішення життєвих проблем та самозахисту. Це важливо виявити для визначення сегментів накопичення особистісних і громадянських ресурсів в системі міжособистісної та міжгрупової
взаємодії, що впливає на потенційний розвиток громадянськості в українському суспільстві на макрота мезорівнях (рис.9).
Для громадян України в цілому ядром міцних і
сильних соціальних зв'язків, які дозволяють людини
встояти і витримати життєві і суспільні негаразди,
виступають три основні сегменти, це:
1 – родинні стосунки,
2 – знайомства між людьми,
3 – стосунки з колегами по роботі.
Меншою мірою громадяни України в складних
життєвих обставинах розраховують на ресурси підтримки через сусідські відносини, через стосунки,
що виникають в громадських та політичних організаціях, в територіальних громадах; в етнічних і національних об'єднаннях. Проте були виявлені розбіжності в оцінках респондентів залежно від регіону
проживання. Так, для мешканців Західних областей
України пріоритетність сегментів сильних зв'язків зберігається, проте актуалізованими є сусідські стосунки і стосунки в релігійних організаціях. Для Півдня і Центру більшою мірою, ніж в інших регіонах
країни розвинені відносини в межах територіальних
громад, на Донбасі – найкраще сприяють вирішенню життєвих проблем та захисту громадянина
передусім сімейні стосунки та відносини в трудових колективах. Високі показники розвиненості відносин в громадських об'єднаннях, політичних організаціях спостерігаються передусім в м. Києві, на
Донбасі, на Півночі.
Висновки. Отже, результати досліджень показують, що громадянська активність і особистісний
вплив громадян країни на суспільно-політичні процеси знаходять реалізацію через
а) затребування законодавчо гарантованих прав
і свобод, обов’язків перед державою;
б) здійснення громадянами суспільних функцій
у тих сферах громадського життя, які відповідають
їхнім соціальним інтересам;
в) процес самоактуалізації людьми своїх творчих потенцій через формування громадських інституцій і участі в їх роботі.
Однак, за відсутності практичного досвіду
життя в умовах практичної демократії – одної з ключових умов ступеню розвитку громадянського суспільства в певний відрізок часу, «ступінь» громадянськості як життєвої позиції, інтегральної характеристики та якісної ознаки особистості визначатиметься тим, наскільки ця особистість буде здатна
вписатися в соціально-політичні відносини та спри-

яти розвитку і зміцненню суспільного устрою [9].
Для цього їй потрібні реальні знання про реальні механізми і реальні процедури, що власне дасть їй усвідомлення своєї громадянської суб’єктності як
здатності до перетворення. Це, в свою чергу, і буде
ознаками сформованої особистості громадянина,
яка поєднує в собі розвинені особистісні, і громадянські ресурси. Така особистість здатна:
− розуміти свої права і свободи, вміти їх захищати, поважати права і свободи інших громадян;
− відчувати особисту відповідальність за свій
вибір і свою поведінку, усвідомлювати необхідні
юридичні та моральні зобов’язання перед суспільством і державою;
− мати дієве і критичне ставлення до соціальної дійсності на основі вільного особистого вибору,
моральних переконань і спонукань, ідеалів рівноправності громадян і суверенітету народу по відношенню до влади;
− розвивати формат конструктивного діалогу
з владою, з громадськістю, з іншими суб’єктами суспільної взаємодії;
− усвідомлювати свою громадянську ідентичність – приналежність до країни, до суспільства і
держави, активно включатися у відповідне правове,
соціально-економічне, суспільно-політичне, соціокультурне середовище;
− брати на себе відповідальність за власне
майбутнє, за майбутнє країни, за майбутнє людської
спільноти.
Громадянська активність населення країни має
спрямовуватися в конструктивному руслі – задля реального залучення громадян до вироблення та реалізації державної політики в основних сферах життєдіяльності суспільства. В цьому сенсі необхідно:
- формування системи громадських інституцій,
спроможних до постійного громадського контролю
та встановлення рівноправних відносин з державними структурами.
- встановлення конструктивного суспільного
діалогу і плідної співпраці між громадськими інституціями, державною владою, територіальними громадами і спільнотами;
- збереження і примноження потенціалу співпраці, закладеного у часи випробувань, вироблення
консолідованого бачення майбутнього та вироблення єдиної стратегії перетворень заради перспектив України як суверенної, правової, демократичної
держави;
- формування міцного підґрунтя для взаємної
відповідальності громадян перед державою і держави перед своїми громадянами заради стабілізації,
відновлення і безпечного розвитку Української держави, її регіонів, громадянського суспільства і людини.
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Рис. 9. Регіональний розподіл відповідей на питання:
“Які, на Ваш погляд, соціальні зв’язки (стосунки) найкраще сприяють вирішенню
життєвих проблем та захисту громадянина?”, листопад 2015 р., % до опитаних
лухин. – М.: Муницип. мир, 2003. – 363 с. 3. 3. Вейсова В.Э. Гражданственность как социокультурное
качество личности: содержание, противоречия и
трудности формирования в современной Украине /
В.Э. Вейсова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». – 2013. – Т. 24 (65). – №3. – С. 68-79.
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для реального залучення громадян до вироблення та
реалізації державної політики.
Ключові слова: громадянськість, громадянська
активність, ресурси особистісного та суспільного
розвитку, регіональні особливості.
Панькова О. В. Ресурсы личностного и общественного развития украинского общества в
свете общественного мнения (региональная специфика)
В статье на основе концепции гражданственности рассмотрены динамика и региональные особенности ресурсов личностного и общественного развития населения Украины. Проанализированы данные общенациональных социологических исследований ИСПП НАПН Украины. Определены направления реализации гражданской активности населения, особенности граждански активной личности,
предпосылки, необходимые для реального вовлечения граждан в разработку и реализацию государственной политики.
Ключевые слова: гражданственность, гражданская активность, ресурсы личностного и общественного развития, региональные особенности.
Pankova O. Resources of personal and social development of the Ukrainian society in the light of
public opinion (regional specificity)
In the article the dynamics and regional features of
personal resources and social development of Ukraine's
population are discussed on the basis of the concept of
civicizm. The data of nation wide sociological research
of ISPP NAPS Ukraine are analized. The directions of
realization of the civil activity of the population, the features of the civil active person, the preconditions necessary for real citizen engagement in the development
and implementation of public policy are identified.
Keywords: civicizm, civicengagement, resources
of personal and social development, regional features.
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ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
У ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
(в розрізі економічної функціональної складової)
Актуальність проблеми. Стан національної
безпеки України означає «захищеність життєво
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам…» [1]. Однією з основних складових національної безпеки є економічна безпека
України (далі – ЕкБ), яка визначає стан національної
економіки, при якому зберігається стійкість до
внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечує високу
конкурентоспроможність у світовому економічному
середовищі і характеризує здатність національної
економіки до сталого та збалансованого зростання
[2].
У загальному розумінні ЕкБ у транспортній галузі, як складова національної безпеки, характеризує стан захищеності національних інтересів особи,
економіки, держави від реальних та потенційних загроз якісному транспортному забезпеченню на
внутрішніх та міжнародних ринках перевезень на
основі ефективного використання транспортного
потенціалу. Моніторинг транспортної інфраструктури України дав змогу визначити перелік індикаторів ЕкБ у галузі залізничного транспорту (за функціональними складовими), які безпосередньо впливають на визначення рівня ЕкБ країни у транспортній галузі та, відповідно, загального рівня економічної безпеки України [3].
Необхідність здійснення інтегрального оцінювання рівня ЕкБ з метою його ідентифікації у галузі
залізничного транспорту за її функціональними
складовими зумовило написання даної статті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженню методичних підходів щодо інтегрального оцінювання рівня ЕкБ присвячено ряд робіт.
Проблемам ЕкБ та принципам оцінки її рівня присвячені праці багатьох вчених. Серед них О.С. Власюк [4], В.М. Геєць [5], Б.В. Губський [6], Я.А. Жаліло [7], В.І. Мунтіян [8], С.І. Пірожков [9], Ю.М.
Харазішвілі [10, 11], В.Т. Шлемко [12] та інші. В роботах цих науковців розглянуто методологічні основи аналізу ЕкБ в сучасних умовах, концепції та
моделі забезпечення найважливіших її складових,
проаналізовано загрози та розроблено заходи щодо
підвищення рівня ЕкБ.
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, які затверджені
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Мінекономрозвитку, визначають перелік основних
індикаторів стану ЕкБ, їхні порогові значення, а також алгоритм розрахунку інтегрального індексу
економічної безпеки в цілому по економіці та за окремими сферами діяльності [2]. Детальний аналіз та
практичне застосування цих Методичних рекомендацій виявив певні недоліки [14]; крім того визначення інтегрального індексу економічної безпеки
здійснюється за 9 середньозваженими субіндексами
та не враховують транспортну складову економічної
безпеки.
Методика розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку, яка затверджена Держкомстатом, визначає принципи побудови та відбору показників, їх нормування, а також
алгоритм розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку [13], проте їй теж притаманні недоліки [14].
Найбільш докладно стан інфраструктурного
розвитку регіонів України розглянуто у праці вітчизняних вчених Ю.М. Харазішвілі та В.І. Ляшенко
[15], де увагу зосереджено на індикаторах автомобільного та залізничного транспорту. Однак на рівні
країни таке дослідження відсутнє і, крім того, відсутні індикатори, що достатньою мірою відображають
економічну складову саме залізничного транспорту.
Отже, у всіх відомих дослідженнях недостатньо
уваги приділяється дослідженню стану економічної
складової залізничного транспорту.
Метою статті є діагностика рівня ЕкБ країни у
галузі залізничного транспорту шляхом здійснення
інтегрального оцінювання, що включає використання мультиплікативної форми інтегрального індексу та інші сучасні досягнення інтегрального оцінювання.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Реформування залізничного транспорту України,
реалізація основних цілей та завдань транспортної
політики України до 2020 року, проблеми внутрішнього розвитку економіки України, динамічні зміни
у глобальному економічному просторі та збільшення ступеня відкритості національної економіки
викликають необхідність визначення рівня ЕкБ країни у галузі залізничного транспорту з метою адекватного реагування на дестабілізуючі фактори.
Рівень ЕкБ у галузі залізничного транспорту характеризується багатьма індикаторами, тому необхідно застосовувати інтегральні індекси оцінки, які
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б описували зміну рівня ЕкБ у галузі залізничного
транспорту, у тому числі в розрізі функціональних
складових: економічної, технологічної, соціальної

та екологічної [3]. Множина індикаторів економічної функціональної складової ЕкБ у галузі залізничного транспорту наведена в табл. 1.
Таблиця 1

Індикатори ЕкБ у галузі залізничного транспорту (економічна складова)
Назва індикатора,
одиниця виміру
Транспортоємність
ВВП (k1),
приведених ткм
на 1 євро ВВП
Середня відстань перевезення вантажів
(k2), км
Середня відстань перевезення пасажирів
(k3), км
Рівень експорту товарів і послуг до ВВП
(k4), %
Відносне значення
індексу логістичної
ефективності (k5), %
Рівень
«тінізації»
транспорту (k6), % до
ВДВ*
*

2004

2005

2006

2007

2008

Рік
2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

5,479 3,989 3,427 3,031 2,522 2,916 2,618 2,514 2,100 1,978 2,428 2,812

507,7 499,2 505,1 512,2 515,2 501,5 504,1 520,6 519,6 507,1 541,7 555,2
114,4 118,2 118,7 118,7 119,1 113,5 117,9 118,2 115,1 115,4

91,6

90,9

63,63 51,48 46,62 44,84 46,92 46,38 50,90 54,46 51,22 44,48 49,01 52,75
65,0

64,0

62,5

60,9

57,5

53,5

50,6

55,0

59,3

61,5

63,3

64,0

32,89 34,48 31,97 32,20 31,81 31,05 32,24 35,82 27,79 23,08 17,51 21,81

Розрахунки НІСД відповідно до макроекономічної моделі загальної економічної рівноваги «Альфа» [15].

Аналіз відомих досліджень щодо інтегрального
оцінювання рівня ЕкБ довів, що найбільш перспективною та науково обґрунтованою є методологія інтегрального оцінювання, запропонована вченим
Ю.М. Харазішвілі, що включає: використання мультиплікативної форми інтегрального індексу; новий
метод нормування (комбінований – через об’єднання методів нормування за еталонними значеннями та за «розмахом варіації»); формалізований
підхід до визначення вагових коефіцієнтів методом
«Головних компонент» та використання нового методу «Ковзної матриці» Ю.М. Харазішвілі для визначення динамічних вагових коефіцієнтів; комплекс методів для обґрунтування вектору порогових
значень [10, 14, 17].
У загальному розумінні кожна складова ЕкБ характеризується сукупністю чисельних її властивостей, яка записується у вигляді вектору:

лярну функцію It від окремих індикаторів zi , t , яку
будемо називати інтегральним індексом рівня ЕкБ:
(2)
I t = F ( z1, t , z2 , t , ..., zn , t ) .
Окремі критерії

zi,t , будемо вважати кількісно

порівняними, якщо кожному з них можна поставити
у відповідність деяке число a i , що чисельно характеризує його важливість порівняно з іншими критеріями.
З метою уникнення можливості компенсування
рівня інтегрального показника по одним індикаторам за рахунок інших, ситуації значущості інтегрального показника при нульовому значенні одного
або декількох індикаторів, а також враховуючи нелінійність економічних процесів для проведення
розрахунків доцільно використовувати мультиплікативну форму інтегрального індексу за наступною
формулою:

Zt = {z1,t , z2,t ,..., zn,t }.

(1)
Складники цього вектору повинні бути безрозмірними величинами, тоді як вихідні показники якості – індикатори, можуть мати різні розмірності. З
огляду на зазначене під показником zi ,t (i = 1,..., n ) розуміється нормована безрозмірна величина, отримана одним із методів нормування.
Для порівняльної оцінки рівня ЕкБ в різних часових періодах необхідно сформувати деяку ска-

n

It = ∏ zia,it ,
i =1

a =1,
i

ai ≥ 0 .

(3)

Для визначення вектору порогових значень застосуємо один з низки методів, а саме метод «t-критерію» [16, 17], коли відома деяка вибірка значень
індикатора, що аналізується, з урахуванням досвіду
економічно розвинених країн. Всі зазначені економічні індикатори залізничного транспорту можна
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поділити на дві групи: з нормальним (рис. 1, а) (середня відстань перевезення вантажів, рівень експорту товарів і послуг до ВВП, відносне значення логістичної ефективності) та експоненціальним (рис. 1,

б) (транспортоємність ВВП, середня відстань перевезення пасажирів, рівень «тінізації» транспорту)
законом розподілу.
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Рис. 1. Характерні функції щільності ймовірності індикаторів

x ±σ x .

Вибіркові оцінки для σx множаться на
істинне значення t, яке береться із таблиць tрозподілу Стьюдента [18]. Якщо форма розподілу
суттєво відрізняється від нормальної, слід застосовувати коефіцієнт асиметрії.
Результати розрахунку вектору порогових значень індикаторів з урахуванням досвіду економічно
розвинених країн ЄС та світу, а також їх нормувальні коефіцієнти наведені в табл. 2.

При побудові функції щільності ймовірності
для кожного індикатора обчислюється μ – середнє

σ

значення та
– середнє квадратичне відхилення.
При цьому, довірчий інтервал визначається як

x ± tσx , який можна вважати нижнім та верхнім пороговими значеннями. Діапазон оптимальних значень (нижнє та верхнє) пропонується визначати як

Таблиця 2
Нормувальні, порогові та оптимальні значення індикаторів
ЕкБ у галузі залізничного транспорту*
Нормувальні Нижнє порогове Нижнє опти- Верхнє опти- Верхнє порогове
Індикатор,
н
в
н
в
одиниця виміру
значення інзначення yпор мальне yопт мальне yопт значення yпор
дикаторів
k1, приведених ткм на 1
5,5
1,6
0,6
0,05
0,012
євро ВВП (дестимулятор1)
k2, км (дестимулятор)
560
520
332
100
65
k3, км (дестимулятор)
182
180
100
33
12,5
k4, % (стимулятор)
90
15
30
60
90
k5, % (стимулятор)
100
52
68
90
100
k6, % до ВДВ (дестимуля110
25
15
10
5
тор)
*

Розрахунки автора.

Різна розмірність індикаторів та їх різноспрямованість призводить до необхідності проведення
процедури нормування індикаторів. Нормування
для індикаторів-стимуляторів та індикаторів-дестимуляторів виконується за комбінованим методом

[19], який випливає з метода нормування за «розмахом варіації» при порівнюванні X min = 0 :

S : zi =

1

xi
kнорм

, D : zi =

kнорм − xi
kнорм

, kнорм > xmax .

(4)

Стимулятор (S) – індикатор, збільшення якого приводить до покращання ситуації; дестимулятор (D) –
індикатор, збільшення якого призводить до погіршення ситуації.
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Результати проведення нормування індикаторів за єдиним нормувальним коефіцієнтом для кожного індикатора наведені в табл. 3.
Необхідно зауважити, що процедура нормування та інтегральної згортки виконується як для індикаторів, так і для порогових значень для їхнього

порівняння в одному масштабі, тобто для ідентифікації стану безпеки.
Головною проблемою застосування інтегральних показників є адекватне визначення вагових коефіцієнтів, позбавлених від суб’єктивних експертних оцінок.
Таблиця 3

Індикатори економічної функціональної складової після нормування*
Рік
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,004 0,275 0,377 0,449 0,542 0,470 0,524 0,543 0,618 0,640
0,093 0,109 0,098 0,085 0,080 0,104 0,100 0,070 0,072 0,095
0,372 0,351 0,348 0,348 0,346 0,377 0,352 0,351 0,368 0,366
0,707 0,572 0,518 0,498 0,521 0,515 0,566 0,605 0,569 0,494
0,650 0,640 0,625 0,609 0,575 0,535 0,506 0,550 0,593 0,615
0,701 0,687 0,709 0,707 0,711 0,718 0,707 0,674 0,747 0,790

Індикатор
k1
k2
k3
k4
k5
k6
*

2014
0,558
0,033
0,497
0,545
0,633
0,841

2015
0,489
0,009
0,501
0,586
0,640
0,802

Розрахунки автора.

Одним з доступних формалізованих методів
для вирішення цієї задачі є метод «Головних компонент», за яким формування вагових коефіцієнтів
здійснюється за допомогою пакету «Статистика».
Спочатку знаходимо вектор-матрицю дисперсій D i
та матрицю абсолютних величин факторних навантажень C i (з використанням повороту осі та квартимаксної нормалізації, що встановлює більш прості
кореляційні зв’язки між відповідними змінними та
факторами) окремо для кожної складової безпеки,

 c11

 c21
Ci = 
...

c
 j1
де

c

jj

d

j

–
–

n1 –
n2 –

c12
c21
...
c j2

... c1 j 

... c2 j 
,
... ... 

... c jj 

що забезпечує збільшення значень факторних навантажень, одночасно враховуючи якість структури
усіх компонент. Остання характеристика дуже важлива для подальшого використання значень факторних навантажень та питомої ваги кожної компоненти у загальній дисперсії для визначення ваг індикаторів.
Матриці C i та D i визначаємо за допомогою
наступних формул:

 d1 
 
d2 
Di =   i = 1, 2, ... , n1 ; j = 2, 3, ..., n 2 ,
...
 
d 
 j

абсолютні значення елементів матриці після повороту осі та квартимаксної нормалізації;
значення дисперсій;
кількість індикаторів;
кількість часових періодів.

Для знаходження ваги кожного фактора
відповідної групи застосовуємо таку формулу:
 d1c11 + d2 c12 + ... + d j c1 j   w1 

  
 d1c21 + d2 c22 + ... + d j c2 j   w2 
=
Ci × Di = 
.
....................................   ... 

  
 d c + d c + ... + d c   wj 
 
j jj 
2 j2
 1 j1

На жаль, сталість значень вагових коефіцієнтів
притаманна всім існуючим методичним підходам
визначення інтегральних оцінок, що, однак, зовсім
не відповідає реальній дійсності. Суттєві зміни в
політичній та зовнішньоекономічній ситуації призводять через деякій час до радикальних змін
емпіричних оцінок економетричних взаємозв’язків,
а це, у свою чергу, спричиняє зміни вагових
коефіцієнтів. Тому для визначення динамічних вагових коефіцієнтів будемо використовувати метод
«Ковзної матриці» Харазішвілі Ю.М. [10], заснований на застосуванні методу «Головних компонент»
та який полягає у послідовному зсуві матриці

(6)

Вагові коефіцієнти розраховуємо за наступною
формулою:

ai =

(5)

wi
.
 wi

(7)
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мінімально необхідного розміру вздовж періоду
часу та визначення вагових коефіцієнтів за даний
часовий період. Застосування даного методу дає

наступну картину змін вагових коефіцієнтів індикаторів (рис. 2).

Вагові коефіцієнти
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Рис. 2. Динамічні вагові коефіцієнти індикаторів економічної
функціональної складової ЕкБ у галузі залізничного транспорту
Постійність вагових коефіцієнтів на початковому періоді обумовлена мінімально необхідним
розміром матриці, який визначає «розгінний період».
Розрахунок динамічного ряду інтегрального індексу (кожної складової) економічної функціональної складової ЕкБ у галузі залізничного транспорту

та інтегральних індексів порогових значень за мультиплікативною формою наведено в табл. 4, 5.
Використання єдиного нормувального коефіцієнта для відповідних індикаторів та порогових значень дає змогу порівнювати динаміку інтегрального
індексу з пороговими значеннями в одному масштабі.
Таблиця 4

Інтегральний індекс 2004
екон
t

I

*

2005

Динамічний ряд інтегрального індексу*
Рік
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

2015

0,1784 0,4030 0,4174 0,4213 0,4354 0,4369 0,4432 0,4317 0,3777 0,4552 0,3415 0,2436

Розрахунки автора.

Таблиця 5
Нижнє порогове
значення

Інтегральні індекси порогових значень*
Нижнє оптимальне
Верхнє оптимальне
н
опт

y

н
yпор

0,1831
*

в
опт

y

0,5829

0,8578

Верхнє порогове
значення
в
yпор

0,9582

Розрахунки автора.

Зміна інтегрального показника ЕкБ у галузі залізничного транспорту в динаміці в частині її економічної функціональної складової, а також окремих
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Рис. 3. Динаміка інтегрального індексу економічної функціональної складової ЕкБ
у галузі залізничного транспорту
Проведені розрахунки інтегрального показника
ЕкБ у галузі залізничного транспорту в частині її
економічної функціональної складової (рис. 3) свідчать про недостатній рівень розвитку економічної
складової (знаходження в межах між нижнім пороговим та нижнім оптимальним значеннями). З 2013
року ситуація значно погіршується, про що свідчить
«активне» наближення цього показника до нижнього порогового значення, перетин якого свідчитиме про критичний стан та небезпеку в транспортній сфері, що негативно вплине на економічний
розвиток.
З шести індикаторів економічної функціональної складової ЕкБ у галузі залізничного транспорту
тільки два (середня відстань перевезень пасажирів
та рівень експорту товарів і послуг) знаходяться у
сприятливій зоні. Всі інші балансують на грані або
нижче нижнього порогового значення, тобто у критичній зоні.
Розглянемо детально кожен індикатор економічної функціональної складової.
Індикатор транспортоємності ВВП (рис. 4, а)
є дестимулятором1 та знаходиться у критичній зоні.
З 2004 по 2013 рік він повільно (за винятком зростання у 2009 році у зв’язку із світовою економічною
кризою) наближався до нижнього порогового значення, подаючи надію на якесь покращення ситуації. Але після 2013 року він почав «впевнено» рухатись вверх, що символізує про небезпеку у галузі залізничного транспорту та необхідність проведення
дієвих заходів. Країни Європейського Союзу мають
значно кращі за Україну показники цього індика1

тора. Математичні очікування цього показника серед країн ЄС дорівнює 0,15 прив. т. км/ 1 € ВВП.
Що стосується індикатора середньої відстані
перевезення вантажів (рис. 4, б) (дестимулятор), то
цей індикатор з 2004 року балансував на грані нижнього порогового значення, а з ІІ півріччя 2013 року
увійшов у критичну зону, що символізує про небезпеку. Однією з причин зменшення середньої відстані перевезення вантажів, є анексія Російською
Федерацією АР Крим та ситуація на Сході України.
Математичні очікування цього показника серед
країн ЄС дорівнює 215 км.
Зменшення середньої відстані перевезення пасажирів (рис. 4, в) (дестимулятор) у зв’язку з анексією АР Крим та ситуацією на Сході України, а також переважанням внутрішнього туризму завдяки
патріотичного «піднесення» населення, дало змогу
цьому індикатору з ІІ півріччя 2013 року перейти у
сприятливу зону (між нижнім та верхнім оптимальним значеннями). До речі, незначна відстань перевезення пасажирів характерна для усіх розвинених європейських країн. Математичні очікування цього
показника серед країн ЄС дорівнює 46,5 км.
Знаходження індикатора рівня експорту товарів і послуг (стимулятор) (рис. 4, г) в межах нижнього та верхнього оптимальних значень свідчить
про розвиток України, як країни-експортера.
Розв’язана Російською Федерацією агресія в окремих районах Луганської та Донецької областей, разом з анексією нею АР Крим та м.Севастополь, обмеження відносно українського експорту на ринку
Російської Федерації та транзиту її територією при

Для дестимуляторів порядок порогових значень змінюється навпаки.
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Рис. 4. Динаміка окремих індикаторів економічної функціональної складової
ЕкБ у галузі залізничного транспорту
постачанні товарів до інших країн світу призвело до
загальних втрат в експорті товарів та послуг з
України («впевнене» наближення цього індикатора
до верхнього оптимального значення після 2013
року). Математичні очікування цього показника серед країн ЄС дорівнює 43,5% від ВВП.
Знаходження індикатора індексу логістичної
ефективності (рис. 4, д) (стимулятор) в межах між
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нижнім пороговим та нижнім оптимальним значеннями свідчить про недостатній рівень обслуговування пасажирів, відправників, одержувачів та експедиторських організацій. Причини цьому – неналежні рівні швидкості та термінів доставки вантажу,
сервісу, ступеню задоволення попиту на транспортні послуги та інші. Серед європейських країн у
трійку лідерів щодо якості обслуговування спожи47
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вачів транспортних послуг входять Німеччина, Нідерланди та Великобританія. Математичні очікування цього показника серед країн ЄС дорівнює
43,5% від ВВП.
Розрахований науковцями відповідно до макроекономічної моделі загальної економічної рівноваги «Альфа» індикатор рівня «тінізації» транспорту [15] (рис. 4, е) (дестимулятор) знаходиться нижче нижнього порогового значення та символізує
про небезпеку. З 2013 року цей індикатор перетнув
нижнє порогове значення, але зараз знову «рухається» в напрямку критичної зони. Це може свідчити про різноманітні фактори, зокрема непрозорий
розподіл вагонів між вантажовідправниками, встановлення пільгових тарифів для визначених
суб’єктів перевезення та інші. Математичні очікування цього показника серед країн ЄС дорівнює
12,0% від ВДВ транспорту.

4. Результати аналізу кожного індикатора економічної функціональної складової ЕкБ порівняно з
аналогічними показниками країн Європейського
Союзу свідчать або про недостатній рівень розвитку
або про небезпеку. Це спонукає до необхідності проведення дієвих заходів щодо упередження загроз з
метою забезпечення прийнятного рівня економічної
безпеки України у транспортній сфері.
5. Задача регулювання ЕкБ у галузі залізничного транспорту (зокрема в частині її економічної
функціональної складової) та її індикаторів полягає
у визначенні таких її значень у сукупності, щоб забезпечити знаходження значень інтегрального показника у межах порогових значень, а краще – оптимальних значень за допомогою методів з теорії управління.
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вагових коефіцієнтів; комплекс методів для обґрунтування вектору порогових значень.
3. При неможливості застосування аналітичних
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експоненціальним
законом
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тегрального оцінювання з використанням мультиплікативної форми інтегрального індексу. Розраховані нормувальні, порогові, оптимальні значення
індикаторів, а також їх вагові коефіцієнти.
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Шевченко А. И. Диагностика уровня экономической безопасности страны в сфере железнодорожного транспорта (в разрезе экономической
функциональной составляющей)
Определен уровень экономической безопасности страны в сфере железнодорожного транспорта
по методологии интегрального оценивания с использованием мультипликативной формы интегрального индекса. Рассчитаны нормировочные, пороговые, оптимальные значения индикаторов, а
также их весовые коэффициенты.
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Shevchenko A. Diagnosis of the economic security of the state in the sphere of railway transport (in
the context of the economic functional component)
The level of economic security of the state in the
sphere of railway transport on the methodology of the
integrated assessment using the multiplicative form of
the integral index. Designed normalization, threshold,
the optimal values of the indicators and their weights.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Стрімке поширення
децентралізації як політичного та інституційного
феномену у більшості країн світу набуло поширення
в останні десятиріччя. Україна набуває досвіду децентралізації сільських громад починаючи з 2014
року. Громади, які виконають усі умови, що висуваються до процесу децентралізації, стануть базовим
елементом ефективної системи влади в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними питаннями та практичним досвідом
процесів децентралізації сільських громад значну
увагу приділяють у своїх працях С. Іванов, В. Ляшенко, М. Рогоза, В. Перебийніс, В. Андрійчук,
П. Березівський, О. Бородіна, П. Гайдуцький, Є. Данкевич, Ю. Лопатинський, І. Прокопа, О. Собкевич,
М. Геєць.
Метою дослідження є визначення особливостей процесів децентралізації сільських громад в
.

умовах модернізації суспільних процесів та обґрунтування законодавчого підґрунтя для розвитку організаційно-правових трансформацій сільськогосподарських товариств.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи
децентралізацію як процес управління територіальними одиницями, необхідно визначити, що це: поперше, розширення можливостей і збільшення ресурсів громади – села, селища, міста; по-друге, розвиток територій та добробут їх мешканців.
Децентралізація у загальному вигляді означає
передачу повноважень та відповідальності щодо надання публічних послуг від центрального уряду до
регіональних структур (підпорядкованих або незалежних) або до приватного сектору.
Децентралізація має три поєднані між собою
складові: політична, адміністративна та фіскальна
децентралізація (рис. 1) [3].

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Політична децентралізація – спрямована на покращання активної участі населення у процесах прийняття рішень. Це передбачає, що обрані на місцевому
рівні органи влади повинні нести більшу частину обов’язків стосовно до тих,
хто їх обрав, а також краще представляти місцеві інтереси у процесах прийняття
політичних рішень
Адміністративна децентралізація – розподіляє відповідальність за виконання
обов`язків між урядовими структурами різних рівнів. Відповідальність за планування на регіональному й місцевому рівнях, оперативне управління, а також
за фінансування інфраструктури та послуг передається від центру до регіональних й місцевих структур
Фінансова децентралізація – є суттєвою складовою кожної з форм децентралізації. Децентралізована структура нездатна виконати свої обов`язки без доступу до необхідних ресурсів та права прийняття фінансових рішень
Рис. 1. Структура децентралізації
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На сьогоднішній день, питання децентралізації
влади в Україні розглядається на рівні урядових законопроектів та реформ. Так, урядом розроблено
концепції реформи місцевої влади та видано відповідне розпорядження Уряду від 1 квітня 2014 р.
№ 333.
Законодавчі інновації щодо реформи децентралізації мають такий склад [1]:
- Закріплення у конституції принципу децентралізації щодо організації влади.
- Закріплення у конституції принципу субсидіарності щодо місцевого самоврядування (передача
повноважень на рівень, що є найбільш наближеним
до кінцевого споживача послуг).
- Розмежування повноважень між різними рівнями влади – місцевим, районним, регіональним та
загальнонаціональним.
- Введення інституту представників президента. Визначення виключних повноважень представників президента (нагляд + контроль + координація).
- Можливість добровільного об’єднання громад. Прирівнення об’єднаних громад до статусу
міст обласного значення з відповідним бюджетним
забезпеченням.
- На рівні громади обирається голова громади,
рада громади та виконавчий орган громади.
- Фінансові зміни – зарахування до місцевих податків частини податку на доходи фізичних осіб (міста обласного значення – 60%, райони – 15%, загальнонаціональний бюджет – 25%), податку на майно
та єдиного податку, а також збору за місце паркування та туристичного збору. З липня 5% від акцизного збору також надходить до місцевого бюджету.
- Визначення на законодавчому рівні поняття
макро- та мікрорегіонів і відповідні програми розвитку для них.
- Запровадження практики Регіональних стратегій розвитку та інвестиційних програм, спрямованих на розвиток регіонів та відповідне ресурсне забезпечення.
- Фонди Регіонального Розвитку будуть фінансувати добровільно об’єднані громади (проекти з інфраструктурного розвитку).
Досліджуючи процеси децентралізації влади
нами вивчено досвід тих країн, які запровадили цей
процес у розвиток свого адміністративно-економічного устрою [1].
Федеративний устрій США історично характеризується наявністю поряд з федеральною Конституцією власної конституції у кожного штату, жодна
з яких не має значних рис подібності з федеральною
Конституцією.
Багато сьогодні говорять про унітарність багатонаціональної України з дуже складною історією її
формування, проте розділені на штати США є одЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

нією з найбільш потужних економік і демократій
світу. Штати всередині країни – державні утворення, вони приймають свої конституції, має право
видавати свої закони, володіють власним громадянством.
Нагадаємо в контексті федералізації чи децентралізації, що в ряді європейських країн прагнення до
відокремлення від центрального держави регіону з
етнокультурними особливостями, що історично
склалися, і гідним рівнем економіки намагаються
вирішувати шляхом плебісцитів, але подібне бажання жителів Донбасу викликало проведення київською владою АТО, введення Заходом економічних
санкцій проти Росії і небажання надати особливий
статус утворенням на територіях Донецької та Луганської областей. Разом з тим, в результаті складної
ситуації у фінансово-економічній сфері Євросоюзу,
ряд регіонів в Європі, перш за все, Каталонія в Іспанії, Шотландія в Великобританії й ін., порахували
відділення від центральних держав способом подолати важку економічну ситуацію.
Наприклад, автономна область Каталонія –
один з найбільш розвинених в промисловому відношенні регіонів Іспанії, на частку якого припадає
п'ята частина ВВП Іспанії. Цей регіон має самобутню культуру і в ньому сильні позиції націоналістів, які тривалий час боролися і продовжують боротися за автономію. У Європі національні, конфесійні
та культурні відмінності народів регіонів, що раніше
не входили до складу центрального держави, поєднуються з прагненням до більшої економічної незалежності економічно розвинених регіонів.
Також прикладом реформи самоврядування
стала Польща. Реформа, яка остаточно набула чинності з 1 січня 1999 р., впровадила у Польщі триступеневу систему територіальних одиниць (гміна – повіт – воєводство) замість двоступеневої (гміна – воєводство). Іншим завданням реформи булла децентралізація влади та передача органам місцевого самоврядування значної частини повноважень на місцях.
Сьогодні Польща ділиться на 16 воєводств, 379 повітів та 2478 гмін [1].
Одна з новацій реформи в Україні – скасовується звичний районний поділ країни: замість декількох десятків районів в області буде створено 47 укрупнених. Межі областей, які пропонують називати регіонами, змінювати не планують. Укрупнені
райони будуть формувати за критерієм кількості населення і компактності, тому в кожному може бути
від 150 до 400 тисяч жителів. В цілому вся Україна
може бути розділена приблизно на 120-130 укрупнених районів.
В укрупненому районі працюватимуть органи і
місцевого самоврядування, і державної влади, на
зразок нинішніх державних адміністрацій. Представляти центральну владу тут стане префект, якого
призначатиме і звільнятиме президент, але тільки за
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поданням уряду. Префекта передбачається наділити
переважно контрольними функціями. Виконавчу
владу отримають створені районною радою виконавчі комітети. В регіоні (те, що раніше називалося
областю) ситуація буде схожою: центральну владу
представляє префект, а виконавчу – виконком регіональної ради. Нижнім рівнем управління буде адміністративна одиниця – громада – об'єднання ряду
сіл, селищ або міст. Тут спеціальних представників
Києва не буде взагалі. Саме на рівень громади, яка
отримає свої органи самоврядування, передадуть
значну функцію колишніх районних центрів з
надання послуг населенню. Концепція полягає в об'єднанні сіл до великих громади, щоб передати їм
широку фінансову та управлінську автономію, землю, держвласність і адміністрування місцевих податків. Максимальний розмір об'єднаної громади не
обговорений, лише вказані критерії логістичної
зручності та доступності комунікацій. Населення
громади обиратиме голову громади і ради. Крім
того, в кожному селі громади з населенням понад 50
осіб будуть обиратися нові для України посадові
особи "старости" – представники громади в селі.
Староста буде мати печатку і частково виконувати
функції, які зараз виконує сільрада, включаючи видачу окремих довідок.
Об'єднання населених пунктів в громади насправді вже не залежить від конституційної реформи, адже цю процедуру вже прописали в спеціальному законі про добровільне об'єднання територіальних громад, який прийняли ще в лютому.
Більш того, процес об'єднання вже пішов по
всій країні. Села можуть об'єднуватися добровільно,
проте ініціатива виходить і від обласної влади, яка
затверджує перспективні плани створення громад.
Наприклад, Дніпропетровська обласна рада затвердила перспективний план формування "заможних
громад", згідно з яким з 348 міст, сіл і селищ області
хочуть створити 89 об'єднаних громад.
Згідно з проектом децентралізації, хоча значну
частину фінансових і управлінських повноважень
передадуть на місця, президент отримає право припиняти роботу місцевих рад і розпускати їх. Документ пропонує істотну концентрацію повноважень
президентом. При цьому він буде призначати для
виконання їх функцій тимчасових представників.
Робити це він зможе в разі, якщо місцева рада порушує конституцію і загрожує територіальній цілісності країни. Цей механізм уже назвали "запобіжником від сепаратизму". Остаточне рішення щодо конституційності кожного такого кроку буде підтверджувати Конституційний суд.
«Мінфін з початку нинішнього року не без гордості стверджує, що грошей у регіонів стало більше.
На місця почали передавати утримання доріг, повели розмови про те, що й фінансування нерентабельних залізничних перевезень має лягти на плечі

регіональних бюджетів, як і забезпечення пільгового проїзду ветеранів праці, пенсіонерів та інвалідів. Виникає відчуття, що уряд так багато
розповідав про успіхи фіскальної децентралізації,
що й сам у неї повірив і кинувся шукати в кишенях
регіональних бюджетів "зайве". При цьому жоден із
варіантів податкової реформи не враховував потреб
регіонів, що зайвий раз дає зрозуміти, наскільки взагалі далекі від цих питань люди, які впливають на
держфінанси країни. Правки до Податкового кодексу від Мінфіну, навіть в останньому "компромісному" варіанті, готують одразу кілька сюрпризів місцевій владі. Податок на доходи фізичних
осіб завжди був бюджетоутворюючим для регіонів,
і це справедливо, бо фактично податок платять
люди, що працюють і здебільшого проживають у цій
конкретній місцевості. Але в боротьбі за виведення
зарплат із "тіні" про те, що ПДФО наповнює місцеві
бюджети, взагалі забули. Мінфін пропонує змінити
прогресивну шкалу на плоску з єдиною ставкою: у
першому варіанті – 20%, а після останніх виправлень – 18% в 2016 р. і 17% – з 2017 р. Але залишає
пільгу, "щоб малозабезпечені громадяни платили
менше податків. Податком не обкладається частина
заробітної плати (0,5 мінімальної заробітної плати –
689 грн), що не перевищує 4134 грн (три МЗП). Поперше, наявність будь-яких пільг для податків, закріплених за місцевими бюджетами, ставить під питання їхнє рівномірне й прогнозоване надходження.
Зрештою, якщо є пільга, її за будь-якої можливості
використовуватимуть, це економічно вигідно бізнесу. По-друге, рівень зарплат у невеликих населених пунктах традиційно нижчий, ніж в обласних
центрах і великих містах. У результаті вже наявний
розрив між бюджетами громад і районів тільки
зростатиме» [5].
Сучасні процеси децентралізації в Україні зумовлюють створення укрупнених об’єднань на рівні
регіонів. Підприємницькі структури, які входять до
складу сільських та міських громад та підпадають
під процеси децентралізації, більшою мірою за
своєю структурою та обсягами відносяться до малих.
Складність функціонування малих підприємств
України значною мірою зумовлена тим, що між
ними відсутні навички взаємодопомоги, вони майже
не скоординовані на відміну від таких підприємств
у розвинених державах, які мають власні установи,
банки, сформовані системи кооперування. Для вирішення загальних проблем доцільним є об’єднання
малих підприємств на добровільних засадах, створення в регіонах різного роду спілок та асоціацій як
за галузевим, так і функціональним принципом.
Особливого значення набувають територіально-галузеві виробничі системи малих та середніх підприємств, або кластери, які відповідають сітковій організаційній моделі бізнесу [4].
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Кластер представляє собою мережу незалежних, у нашому випадку, виробничих підприємств,
який окрім них, включає сервісні фірми, постачальників, творців технологій та ноу-хау (університети,
науково-дослідні інститути, інжинірингові центри),
що пов’язують ринкові інститути (брокери, консультанти) зі споживачами, які взаємодіють одне з одним в межах єдиного ланцюжка вартості, а саме:
– географічно сконцентровані в певному регіоні;
– мають конкурентні переваги, завдячуючи
близькості одне до одного в межах цього регіону;
– користуються специфічними перевагами при
роботі з постачальниками та споживачами (маркетинг) через своє місцезнаходження;
– користуються підтримкою сприятливої інфраструктури регіону, освітніми та науково-дослід-

Випадок чи
випадкові події

ницькими перевагами, фінансовими інститутами,
перевагами робочої сили тощо.
В основу конкурентоспроможності кластера
покладено чотири умови, які прийнято називати
«ромбом» або «діамантом Портера» (рис. 2) [2]:
1) умови факторів виробництва, їх якості та
ступеня спеціалізації. До цих факторів належать
природні, людські та фінансові ресурси, фізична, адміністративна та інформаційна інфраструктура, науково-дослідницький потенціал;
2) умови для конкуренції та стратегічного розвитку компаній. Ці умови визначаються інвестиційним кліматом, політикою регіональної влади, наявністю конкурентів та конкурентною політикою;
3) умови попиту, які формують місцеві чи іноземні споживачі, що мають унікальні потреби
4) наявність суміжних та обслуговуючих галузей.

Факторні умови

Стратегії
та конкуренція

Суміжні галузі

Держава чи
влада
Умови попиту

Рис. 2. Детермінанти конкурентної переваги країни («ромб Портера»)
Особливістю кластера є розповсюдження інновацій на весь ланцюжок створення вартості та єдине
логістичне вікно для взаємодії із зовнішнім середовищем, що дозволяє мінімізувати трансакційні витрати. Кластеринг надає підприємствам доступ до
великої кількості постачальників і спеціалізованих
послуг підтримки, досвідчених і кваліфікованих резервів робочої сили та обміну інформацією (формального та неформального). Конкретні переваги регіонів доцільно розглядати з точки зору переваг конкретних галузей в межах регіону під кутом кластерингу.
Кластер конкурентоспроможних галузей стає
чимось більшим, ніж проста сума його окремих частин. Він має тенденцію розростатись, тому що одна
конкурентоспроможна галузь породжує іншу. На-
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прями цього зростання залежать від структури самих кластерів, що є відмінними в різних країнах. У
процесі розвитку кластера економічні ресурси залучаються до нього з ізольованих галузей, які не можуть використовувати їх так ефективно, як в межах
кластера. В кластерах відбувається поєднання конкуренції та кооперації, які, знаходячись в різних
площинах, доповнюють одне одного. Особливо це
стосується інноваційних процесів, що забезпечує їх
активізацію. Якщо взаємодія із внутрішнім споживачем кластера пов’язана з конкуренцією, то із зовнішнім вона базується в основному на кооперації з
використанням апарату постачання та розподілу
єдиного логістичного вікна. В той же час на зовнішніх ринках кластери діють як єдине ціле проти інших агентів цих ринків, що дозволяє їм посилити
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Висновки. Запроваджуючи процес децентралізації громад, уряди багатьох країн все більшу увагу
приділяють феномену кластеризації економіки. Він
стає основою державної економічної політики. Таким чином формами прояву деценралізації є: деконцентрація – передача повноважень на місця, але не
місцевим органам влади, а підрозділам центральної
влади (наприклад, органи координації міжрегіонального розвитку в межах економічних районів, органи управління програмами міжрегіонального розвитку), контроль за якими здійснюється дисциплінарними та фінансовими методами; функціональна
децентралізація управління між різними рівнями
влади та управління (тобто передача повноважень
від центральних органів влади місцевому самоврядуванню; міжмуніципальне співробітництво; транскордонне співробітництво); дерегуляція – делегування функцій влади і управління ринковим, квазіринковим, неурядовим саморегулівним структурам
зокрема і на регіональний рівень; мереживізація
(деієрархізація, кластеризація) – створення умов
для об’єднання на основі довгострокових угод стійких формувань, які в економічній сфері на основі використання своїх компетенцій реалізують ланцюжки створення вартостей з метою підвищення власної
конкурентоспроможності та пропозиції ринку унікального продукту. На рівні країн і регіонів створюються спеціальні департаменти (ради, агентства)
щодо кластерів, які здійснюють, головним чином,
інформаційно-аналітичну роботу, координують
освітні програми всіх рівнів з потребами відповідних кластерів.

свої позиції і успішно протистояти згубним тенденціям глобальної конкуренції. Вже не окреме підприємство конкурує на ринку, а регіональний промисловий комплекс, в якому підвищення ефективності
відбувається на засадах застосування нових форм
організації інноваційних процесів у регіоні – регіонального об’єднання виробників.
Альтернативою постіндустріалізації є нова індустріалізація, яка науку та освіту розглядає не як
самостійну галузь виробництва, а як чинник виробництва. Маючи достатній агропромисловий базис, в
Полтавській області можливе сприяння впровадженню науки та освіти в агроіндустріальну систему сільської місцевості шляхом посилення партнерства, що гарантовано запустить механізми поетапного зростання інноваційного, кваліфікаційного
та продуктивного потенціалу економіки регіону.
Тому для переорієнтації економіки регіону на рейки
неоіндустріального розвитку необхідно: розширити
та поглибити партнерство між наукою, освітою, владою, приватним сектором та суспільством при розробці та реалізації стратегій та програм розвитку
сільської місцевості; при відборі заходів до програм
розвитку пріоритет віддавати наукоємним і високотехнологічним проектам, екологічно безпечним та
спрямованим на ресурсо- та енергозбереження, проектам, які передбачають створення кінцевої продукції з найвищим рівнем доданої вартості; впроваджувати міжрайонні цільові інфраструктурні, соціальні,
економічні, науково-освітні, екологічні програми
розвитку; активно залучати інтелектуальний потенціал громадян та потенціал суспільних організацій в
процеси розвитку виробничого базису сільської
місцевості; використовувати сучасні форми організації виробництва та розподілу продукції (кластери,
мережеві структури, технологічні платформи, промислові парки тощо).
Влада Полтавської області може використати
один позитивний досвід м. Вашингтон. Це залучення мобільного кваліфікованого персоналу зі
спірних територій (зон бойових дій). Під час війни у
В’єтнамі в Америці була прийнята програма Amnesty (Помилування), яка дозволила безперешкодно
іммігрувати до країни. Завдяки цій програмі значна
частина проамериканські налаштованих в’єтнамців
змогли виїхати до Вашингтону з зони бойових дій.
У теперішній час можливо розробити та впровадити
механізм залучення до Полтавської області кваліфікованих фахівців з зони бойових дій Донецької та
Луганської областей.
Хоча рівень урбанізації Полтавської області
(62%) є достатньо високим, але загалом він нижче за
середній по України (69%) [7-9]. Це надає переваги
для розвитку не тільки міст, але й сільської місцевості регіону, особливо якщо задіяти агломераційний
потенціал області.
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децентралізації в Україні шляхом формування кластерних утворень.
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Иванов С. В., Ляшенко В. И., Иванникова
М. Н. Децентрализация сельских общин: европейский опыт и перспективы для Украины
В статье отображены основные организационно-экономические принципы внедрения децентрализации на уровне сельских общин в Украине.
Также изучен опыт стран, имеющих успех в этом
вопросе, и предложены основные пути внедрения
процесса децентрализации в Украине путем формирования кластерных образований.
Ключевые слова: децентрализация, самоуправление, сельские общины, кластеры, кластерные образования.
Ivanov S., Lyashenko V., Ivannikova M. Decentralization of rural communities: European experience and perspectives for Ukraine
The organizational and economic principles of decentralization at the level of rural communities in
Ukraine are illustrated in the article. The countries experience is studied and the main ways of implementing
the decentralization process in Ukraine by forming cluster formations are suggested.
Keywords: decentralization, self-government, rural
communities, clusters, cluster formation.
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Децентралізація сільських громад: європейський
досвід та перспективи для України
У статті висвітлено основні організаційно-економічні засади впровадження децентралізації на
рівні сільських громад в Україні. Також вивчено досвід країн, що мають успіхи у цьому питанні, та запропоновано основні шляхи впровадження процесу
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
Постановка данной проблемы. Административно-территориальная реформа в Украине на современном этапе ставит новые задачи для реализации потенциала отдельных регионов, условий их
устойчивого развития на основе единства и целостности государственной территории, сочетания централизации и децентрализации в осуществлении
государственной власти. Поэтому четкое понимание
децентрализации имеет теоретическое и прикладное
значение, что в свою очередь позволит должным образом изучить теоретические основы и соответствующий практический опыт этого процесса, определить направления и перспективы его реализации в
условиях украинской действительности. В нынешнее время, очевидно, что потребность в знаниях по
децентрализации власти, противодействию коррупции, управлению территориями и различным аспектам местного самоуправления является чрезвычайно актуальной.
Проблема децентрализации власти в украинской теории конституционного права государства
всегда занимала важное место, начиная с момента
провозглашения независимости Украины. Особенно
эта проблема актуализировалась в 2014 году. Вопрос децентрализации власти – передача полномочий и ресурсов на более низкие уровни публичного
управления, обострили внутриполитическое развитие и внешнюю ситуацию вокруг страны.
Поэтому, обеспечение научных подходов при
формировании и реализации децентрализации власти требует четкого обоснования ее теоретических,
методологических и методических основ. В последние годы термин «децентрализация» прочно закрепился в экономическом лексиконе как ученых в области экономических и общественных наук, так и
представителей всех уровней государственного
управления, хотя данному термину предшествовал
термин региональная политика. Необходимость децентрализации власти следует из региональной дискретности пространства, неравнозначности регионов по факторам и задачам их развития, вследствие
чего любая государственная политика строится
дифференцированно в региональном аспекте.
Анализ исследований и публикаций. Еще известный отечественный экономист и географ В. Поповкин, который обосновывал и отстаивал необходимость регионально-целостного подхода в управлении экономическим развитием государства, счи-

тал, что региональная политика Украины должна
способствовать эффективному достижению главных экономических, социальных и экологических
целей развития государства благодаря использованию закономерностей и факторов территориального
разделения труда и регионального комплексосоздания. Региональная политика, а именно децентрализация, должна быть направлена на: создание во всех
регионах, городах, сельской местности, населенных
пунктах любого масштаба адекватных условий для
жизнедеятельности человека, реализации его возможностей, воспроизводства рабочей силы, труда,
быта, отдыха; постепенного снижения антропо- и
техногенного давления на территорию с учетом экологической емкости каждого из регионов, поддержания или восстановления экологического равновесия [1, с. 54].
Вместе с тем проводя анализ научной литературы можно сказать, что существуют существенные
различия в толковании содержания региональной
политики, формулировке ее целей и задач. Известный советский экономик-географ Э. Алаев в своем
понятийно-терминологическом словаре (еще в советское время стал классическим) определил региональную политику как «сферу деятельности по
управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте, то есть связанную с взаимоотношениями между государством и районами, а также
районов между собой». К вопросам региональной
политики ученый привлек такие направления, как:
соотношение и взаимодействие движущих сил
регионального развития (все сектора национальной
экономики, внутренние и внешние факторы и средства);
отношение национального (общегосударственного) и регионального аспектов развития, центрального и регионального уровней управления экономикой (уровень региональной автономии, степень централизации планирования и управления);
отношение к вопросу подъема экономики отсталых районов, освоение новых районов и ресурсов;
отношение к национально-этническим вопросам (в условиях многонационального государства),
региональные аспекты демографической политики,
политики урбанизации, аграрной политики и других
мер государственной власти [2, с. 189].
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Н. Долишний считает, что «в широком смысле
региональная политика – это система целей и действий, направленных на реализацию интересов государства в отношении регионов и внутренних интересов самих регионов, реализуемых с помощью
методов, учитывающих историческую, этническую,
социальную, экономическую и экологическую специфику территорий». Ученый отмечает, что в сегодняшних условиях региональная политика становится весомым инструментом пространственного
регулирования социально-экономического развития, особенно в тех сферах, где действие рыночных
рычагов ограничено (социальной, экологической,
научно-технической). Только через механизмы региональной политики, как важного элемента общенациональной стратегии, можно активизировать
внутренние потенциалы регионов для социальноэкономического роста территорий и государства в
целом. Именно региональная политика может стать
универсальным средством эффективного использования внутренних региональных резервов, чего
трудно достичь с помощью отраслевых методов
управления [7, с. 17].
Целью статьи является анализ проблем децентрализации в Украине и выбор наиболее удачной
модели для страны.
Результаты исследования. Процесс проведения региональной политики, а именно децентрализации, довольно сложное понятие, которое можно
раскрывать через его влияние на: административнотерриториальное устройство государства, систему
органов публичной администрации, распределение
между ними функций, полномочий и финансовых
ресурсов. Децентрализация задекларирована в статье 132 Конституции Украины как одна из основ, на
которых основывается территориальное устройство
государства. Однако, в отличие от Конституции
многих зарубежных государств, основой является
не сама децентрализация, а «сочетание централизации и децентрализации в осуществлении государственной власти». Иначе говоря, децентрализация
не является исключительным принципом названной
конституционной нормой, а упомянутое «сочетание» отражает постоянные колебания украинского
общества и его политикума между Востоком и Западом. Несмотря на это, проблематика децентрализации как одного из средств повышения эффективности функционирования публичной власти уже на
протяжении длительного времени находится в поле
зрения отечественных ученых и экспертов. Это обусловлено, в частности, успешной реализацией основы децентрализации в практике большинства государств Европейского Союза. Поэтому для Украины, в которой еще не завершен процесс реформирования государственных институтов, чрезвычайно
важным является ознакомление с лучшими примерами внедрения децентрализации в зарубежных государствах. Исходя из принципа разделения властей,
для каждого демократического государства необхо-

В период обоснования концепции устойчивого
развития территорий, усиление внимания к решению экологических проблем среди основных сфер
деятельности регионально политики дополнительно
стали акцентировать внимание на вопросах экологии. Например, Ю. Гладкий и А. Чистобаев дают такое определение: «Региональная (социально-экономическая) политика государства – это сфера деятельности по управлению политическим, экономическим, социальным и экологическим развитием
страны в пространственном, региональном аспекте,
которая отражает как взаимоотношения между государством и регионами, так и регионов между собой» [3, с. 19].
Заметим, что в распространенном варианте понимания региональной политики экономический аспект доминирует над другими компонентами региональной жизни. Соответственно понятия «региональная политика» и «региональная экономическая
политика» часто употребляют как синонимы без каких-либо оговорок. Например, М. Кноглер и А. Секарев под региональной политикой понимают «совокупность мероприятий, направленных на устранение различий в экономической дееспособности и
жизненном уровне, имеющихся между территориально обособленными частями страны» [4, с. 65].
С. Романюк государственную региональную
политику считает «систематизированным влиянием
на регионы центрального правительства, а также его
территориальных подразделений». Такую позицию
ученый аргументирует тем, что «даже в тех случаях,
когда речь идет о неэкономической сфере, механизм
обеспечения все равно опирается на финансово-экономические рычаги» [5, с. 3]. Такой подход сужает
понятие региональной политики, сводит ее лишь к
экономическим функциям.
Конечно, важность экономических аспектов региональной политики является неоспоримой, однако региональные процессы значительно более
многогранны. В методологическом аспекте отождествлять понятия «региональная политика» и «региональная экономическая политика» некорректно.
Ведь так же как экономика является лишь одной
(хотя и очень важной) сферой человеческой деятельности, региональная экономическая политика не
охватывает всего спектра управленческой деятельности государства.
Известный украинский ученый-регионалист,
академик Н. Долишний считает, что при определении термина региональная политика, необходимо
толковать это понятие в широком и узком смысле. В
первом случае это означает политику, которую проводит государство в отношении регионов и сами регионы в пределах предоставленных им полномочий.
Во втором случае региональная политика сужается
исключительно к действиям государства, поэтому
речь идет о государственной региональной политике [6, с. 11].
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димо разграничение компетенции органов публичной администрации. В свою очередь, чрезвычайно
важным является определение оптимального уровня
концентрации властных полномочий для каждого
институционального звена в системе публичной администрации – с последующей передачей «избыточных» полномочий максимально приближенным к
населению субъектам, то есть их децентрализацией.
Децентрализация означает такой способ определения и разграничения задач и функций, при котором
большинство из них передается с уровня центральных органов на уровень ниже и становятся собственными задачами и полномочиями органов низшего
уровня. Можно также отметить, что удельный вес
административной деятельности возлагается на
местные органы или другие уполномоченные государством субъекты. Такая децентрализация власти в
государстве способствует развитию демократии,
ведь происходит расширение влияния территориальных общин, социальных групп и общественности в целом на дела публичного значения. Демократическое государство всегда стремится привлечь общественность к осуществлению публичных функций управления с целью оптимального удовлетворения разносторонних потребностей человека и
народа в целом. Понятно, что речь идет как о высшем (общегосударственном) уровне организации
власти, так и о региональном и, безусловно, местном
уровне. Ведь власть может быть сосредоточена в руках центральных органов исполнительной власти (и
их территориальных органов) или составлять систему соответствующих полномочий, предоставленных различным органам государственной власти и
другим субъектам, в частности, по критерию территориальности (местное самоуправление), подведомственности и тому подобное. Поэтому управление
на местном уровне и по местным делам может осуществляться двумя способами: как назначаемыми
«сверху» чиновниками государственного аппарата,
которые функционируют «на местах» (должностными лицами государственных органов власти), так
и в рамках децентрализованной системы управления, что предполагает деятельность органов местного самоуправления и других уполномоченных
государством субъектов.
После получения независимости Декларация о
государственном суверенитете Украины заложила в
основу политической системы Украины принцип
разделения властей, а затем и разграничение полномочий между различными органами власти, как по
горизонтали, так и по вертикали. Принятый в декабре 1990 года Закон «О местном и региональном
самоуправлении в Украине» стал началом освобождения органов местного самоуправления из-под государственной вертикали и появления нового института публичной власти – местного самоуправления.
На сегодня правительство, а следовательно и
управление, могут и должны осуществляться не
только должностными лицами органов публичной

администрации (исполнительной власти и местного
самоуправления), но и более широким кругом субъектов, представляющих гражданское общество,
наделенных функциями и полномочиями по управлению. Это могут быть бизнес объединения, профсоюзы, общественные организации, различные
группы активистов, которые имеют возможность в
большей или меньшей степени влиять на процесс
принятия решений и их внедрения. Вовлечение к
процессам управления дополнительных субъектов,
независимых от государства, и является децентрализацией власти.
Для реализации региональной политики в
Украине был разработан Проект Концепции реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине [8]. В Концепции
предложены направления проведения реформы
местного самоуправления и территориальной организации власти, целью которой является повышение
качества жизни человека за счет создания эффективной системы управления и обеспечения устойчивого
территориального развития. Суть данной реформы
заключается в разграничении полномочий между
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, совершенствовании взаимодействия между ними, преодолении проблемы,
когда полномочия органов местного самоуправления не соответствуют их обязательствам и задачам.
Также речь идет о передаче полномочий на места,
усиление организационной и финансовой самостоятельности территориальных общин – сельских, поселковых, городских.
Совершенствование местного самоуправления
будет направлено, прежде всего, на формирование
соответствующего законодательного поля, создание
условий для стимулирования местного развития.
Реализацию Концепции предлагается осуществлять в два этапа: первый, подготовительный,
продлится в течение 2013-2015 годов, второй, основной – 2015-2020 годам. В дальнейшем будет рассмотрена модель децентрализации власти, исходя из
реализации Концепции реформы местного самоуправления и территориальной организации власти
в Украине.
В современных исследованиях по административному праву децентрализацию определяют, как
такой способ организации публичной власти в государстве, при котором административно-территориальные единицы или другие территориальные образования имеют право самостоятельно решать вопросы местного значения и реализовывать собственные задачи в пределах, установленных законодательством и под ответственность уполномоченных
органов и должностных лиц, а вмешательство в их
деятельность может происходить исключительно с
целью надзора за законностью в предусмотренных
законом случаях и соответствующих формах. Так,
особенностью таких определений является новый
подход к распределению и реализации властных и
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других административных функций. Новый подход
предусматривает отход от иерархической системы
управления и организации власти, высокий уровень
самостоятельности ряда субъектов с одновременным ограничением сферы надзора и контроля над их
деятельностью. По децентрализованной модели организации власти орган высшего уровня не может
вмешиваться в деятельность органа низшего уровня,
не может осуществлять к нему управленческой деятельности и издавать приказы или распоряжения.
Границы самоуправления органов, выполняющих
задачи на основе децентрализации публичной администрации, определяются мерами надзора. При этом
надзор и контроль применяют исключительно в случаях и способах, предусмотренных законом. Децентрализация власти предполагает также широкий
круг субъектов реализации задач и функций, имеющих публичный характер, не ограничиваясь
только уровнем территориальных единиц, а следовательно и органами местного самоуправления. Так,
в Польше к самоуправляющимся субъектам относятся:
- органы местного самоуправления;
- союзы, общества, объединения – профессиональные, ремесленные, студенческие, ученические,
сельскохозяйственные и другие;
- коммунальные предприятия;
- административные учреждения государственной и негосударственной формы собственности
(школы, больницы), другие субъекты, самостоятельно выполняющие управленческие функции и
оказывающие услуги общественного характера, то
есть осуществляющие управление.
Итак, в отличие от европейской юридической
доктрины межвоенного периода, в настоящее время
не является оправданным отождествление местного
самоуправления с децентрализацией в широком
смысле, ведь на сегодня это понятие претерпело существенное развитие. Процесс децентрализации
функций между центральным и местным правительствами чрезвычайно сложный. Он касается аспектов
финансов, администрации, контроля, регулирования, отчетности и подотчетности, которые фактически являются элементами взаимоотношений между
различными уровнями правительства. Кроме того,
осуществление децентрализации, к сожалению, проходит не очень равномерно. Несмотря на совместные усилия политических и экономических факторов, которые порождают потребность в децентрализации, нередко между реальным положением вещей
и целями существуют пробелы, причиной которых
может быть политика и законодательство [9].
Так, за органами местного самоуправления, которые входят в централизованную систему органов
исполнительной власти, должны быть сохранены
полномочия по контролю над законностью актов
местного самоуправления и по координации деятельности территориальных органов исполнитель-
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ной власти, не входящих в состав органов местного
самоуправления. Отдельные такие органы (например, территориальные подразделения центральных
органов исполнительной власти), сохранят собственные полномочия ввиду того, что их функции
нецелесообразно передавать местному самоуправлению из соображений эффективности реализации.
Исходя из изложенного, в любом случае, децентрализация власти в пользу органов местного самоуправления и других уполномоченных субъектов не
может иметь абсолютный характер, все зависит от
государственного устройства, государственной политики, а также определенных критериев эффективности деятельности публичной администрации [10].
Далее рассмотрим общие аспекты внедрения
реформы местного самоуправления в Украине:
1 шаг – создать трехуровневую систему административно-территориального устройства, такая
система является оптимальной для Украины. Регионы АР Крым, 24 области, г. Киев и г. Севастополь
реорганизовываются в 27 регионов; районы: 490
районов + 178 городов областного значения, в процессе децентрализации планируется 120-150 районов;
Общины: 12068 городских, поселковых, сельских советов. Каждая община будет состоять из нескольких поселений: городов, поселков, сел.
Должно образоваться 1500-1800 общин. На каждом
уровне административно-территориального устройства должен действовать выбранный избирателями
Совет, и создан Советом исполнительный орган
(рис. 1). Только рациональное упорядочение территориального устройства позволит сбалансировать
полномочия, ресурсы и ответственность.
2 шаг – распределить полномочия между органами местного самоуправления по принципу субсидиарности. Чтобы их лучше реализовать необходимо более важные для людей полномочия передать
ближайшему к людям уровню власти. Община
включает в себя: дошкольное и школьное образование; первичная медицина и скорая помощь; коммунальное хозяйство; охрана правопорядка; пожарная
охрана; социальная защита.
В регионе: профессионально-техническое образование; специализированная медицинская помощь (онкоцентры, кардиоцентры и прочее); планирование регионального развития; сохранение природных ресурсов, дороги и другая региональная инфраструктура. Таким образом, каждый уровень
местного самоуправления получит свои исключительные полномочия.
3 шаг. Передать основные полномочия органам
местного самоуправления оставив исполнительной
власти только контролирующие и координирующие
полномочия. Органы местного самоуправления и
местной власти лишаются несвойственных им
функций, получают логические полномочия и превращаются из конкурентов в партнеров.
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Осуществление контроля над соблюдением предоставления административных, социальных и
других услуг населению и юридическим
лицам

Координация всех
органов публичной
администрации в
условиях чрезвычайных ситуаций

Основные функции
органов местного
самоуправления

Координация
территориальных
органов исполнительной власти

Надзор за законностью в деятельности
органов местного
самоуправления

Рис. 1. Основные функции органов местного самоуправления [12]
4 шаг. Полностью обновить бюджетную систему (рис. 2).
Благодаря увеличению размеров общины и района появляются дополнительные местные ресурсы и
их можно более рационально использовать. Все
местные бюджеты получат прямые отношения с государственным бюджетом, что дает прогнозируемость и стабильность поступлений. Местные
налоги становятся основой местного бюджета, который напрямую зависит от общины и ее власти. Это
мотивирует власть общины к сбору налогов, а жителей – к их уплате. Создается новый круг роста – усиление возможностей местных бюджетов задает
условия для планомерного роста местной экономики:
– исчезают административные барьеры для
формирования и развития малого и среднего бизнеса на значительно больших территориях общины;
– появляются новые рабочие места, увеличиваются поступления в местный бюджет;
– рост бюджета ведет к новым возможностям
для дальнейшего развития общины, района и региона.
5 шаг. Сбалансировать полномочия органов
управления ответственностью.
Когда достаточно полномочий и ресурсов –
растет авторитет органов местного самоуправления
и их влияние на среду обитания. Люди начинают понимать, что именно от их голосования зависит эффективность местной власти, а следовательно, качество их жизни.

Органы местного самоуправления становятся
ответственными перед избирателями за свою эффективность, а перед государством за законность
своей деятельности. Благодаря реформе каждый
уровень местного самоуправления получает свои
исключительные полномочия, необходимые ресурсы для их выполнения и установлен порядок ответственности перед избирателями и государством
[11].
Украина начала реформу с периода «добровольного объединения громад – ДОГ». В Украине
сейчас существует 11338 сельских, поселковых и городских советов. Конечно, многие из них включают
еще и по несколько сел. В результате административно-территориальной реформы ожидается, что
должно образоваться около 1500 состоятельных
громад, способных – в широком, комплексном
смысле этого понятия, которое включает ресурсный
потенциал и высокие – уровень и качество жизни
граждан, предоставления им подавляющего большинства услуг как местного самоуправления, так и
от государственной власти.. Для создания способных громад и консолидации их ресурсов для решения местных проблем в течение первого периода реформы были приняты законы:
• о сотрудничестве территориальных громад;
•о добровольном объединении территориальных громад;
•об изменениях в Бюджетный кодекс;
•об изменениях в Налоговый кодекс.
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Стимулирование громад к объединению и
формированию способных территориальных громад
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финансовой самостоятельности местных бюджетов

Закрепление за
местными бюджетами стабильных
источников доходов
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видов трансфертов и
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государственной политики в соответствующих отраслях

Определение нового
механизма бюджетного регулирования
и выравнивания

Рис. 2. Основные направления реформирования бюджетной системы [11]
Закон «О сотрудничестве территориальных общин» [13] создал условия для введения в Украине
5-ти юридических форм сотрудничества, что стало
особенно актуально для общин после начала реального процесса децентрализации, когда важные полномочия органов исполнительной власти передаются местному самоуправлению при условии, что
оно может реализовывать эти полномочия. Например, передача полномочий от Государственной архитектурно-строительной инспекции органа местного самоуправления требует создания последним
собственного бюро, где должен работать сертифицированный архитектор. Большинство сельских общин не в состоянии создать и содержать такое бюро
(службу), но они могут его создать в рамках сотрудничества.
Закон «О добровольном объединении громад»
[14] стал фактически главным инструментом реформы, поскольку именно он закладывает требования относительно порядка ДОГ. Благодаря этому закону сегодня в Украине уже создано 159 новых объединенных громад, в которых назначены выборы. За
полгода в Украине объединилось свыше 7% всех
территориальных громад, что является несомненным рекордом среди всех европейских государств,
где был период добровольного объединения.
Принятые в декабре 2014 года изменения в
Бюджетный [15] и Налоговый [16] кодексы и Закон
Украины «О государственном бюджете на 2015
год», который был сформирован с учетом новой фи-
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нансовой основы местных бюджетов, можно рассматривать как первый шаг Правительства и Парламента в направлении проведения реформы децентрализации власти. И этот шаг требует сделать следующие логические шаги по изменению административно-территориального устройства и разделения полномочий между различными ветвями власти. Ведь, в течение 2014 года одной из наиболее популярных реформ, которая звучала в речах Президента, депутатов Парламента и министров была реформа местного самоуправления, децентрализация
власти, которая базируется на нескольких важных
составляющих: определение новой территориальной основы местного самоуправления (изменение
административно-территориального устройства) и
передача полномочий и ресурсов на местный уровень.
Смена парадигмы подходов формирования
местных бюджетов предусматривает: повышение
бюджетной и финансовой самостоятельности местных бюджетов; стимулирование громад к объединению и формированию способных территориальных
громад через механизм перехода бюджетов объединенных громад на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, наделение таких
громад полномочиями, равнозначными полномочиями городов областного значения, лишение права на
выполнение делегированных государством полномочий органов местного самоуправления в селах,
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поселках, городах районного значения, что не объединились.
Расширение имеющейся доходной базы местных бюджетов путем:
– передачи из государственного бюджета платы
за предоставление административных услуг (кроме
50% административного сбора за госрегистрацию
вещественных прав на недвижимое имущество и их
обременений и государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей), государственной пошлины;
– увеличение процента зачисления экологического налога с 35 до 80%;
– закрепление за местными бюджетами стабильных источников – налога на доходы физических лиц по новым нормативам (бюджеты городов
областного значения, районов – 60%, областные
бюджеты – 15, бюджет. Киева – 40%) и налога на
прибыль предприятий частного сектора экономики
(областные бюджеты – 10%);
– введение с 2015 года сбора с розничной продажи подакцизных товаров (пиво, алкогольные
напитки, табачные изделия, нефтепродукты) по
ставке в диапазоне от 2% до 5% стоимости реализованного товара вместо сбора за виноградарство, садоводство и хмелеводство, который будет поступать
в местные бюджеты;
– расширение с 2015 года базы налогообложения налога на недвижимость путем включения до
налогообложения коммерческого (нежилого) имущества.
Децентрализацию расходных полномочий в социально-культурной сфере и четкое распределение
компетенций, сформированных по принципу субсидиарности. С государственного на региональный и
местный уровень передаются отдельные мероприятия и заведения в образовательной, медицинской и
культурной сферах; поддержка местных советов
физкультурно-спортивных обществ и их спортивных баз и тому подобное.
Введение новых видов трансфертов (базовая
дотация, образовательная субвенция, субвенция на
подготовку рабочих кадров, медицинская субвенция; субвенция на обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и
комплексных мероприятий программного характера, реверсная дотация). Базовая дотация будет
иметь компенсаторный характер и обеспечивать выравнивание налогоспособности местных бюджетов
по закрепленным доходам (налогом на доходы физических лиц, налогом на прибыль). Определен механизм распределения и использования новых субвенций в разрезе административно-территориальных единиц. Установка новой системы выравнивания по закрепленным общегосударственным налогам (налога на прибыль и налога на доходы физических лиц) в зависимости от уровня поступлений

на одного жителя. Остальные платежи выравниванию не подлежат и останутся в полном распоряжении местных бюджетов. Итак, вышесказанное способствует обеспечению местных бюджетов достаточными поступлениями и стимулирует местные
органы самоуправления к привлечению дополнительных поступлений и расширения базы налогообложения.
Усиление ответственности профильных министерств за реализацию государственной политики в
образовательной и медицинской отраслях путем
определения их главными распорядителями средств
соответствующих субвенций. Предоставление права самостоятельного выбора учреждения (в органах
Казначейства или учреждениях банков) обслуживания средств бюджета развития местных бюджетов и
собственных поступлений бюджетных учреждений.
Упрощение процедуры предоставления местных гарантий и осуществление заимствований от международных финансовых организаций. Изменения в
разграничении зачисления средств экологического
налога (кроме налога, взимаемого за образование
радиоактивных отходов), с предвидением зачисления в государственный бюджет 20% поступлений, а
в местные бюджеты – 80%, в том числе в областных
бюджетов – 55%, сельских, поселковых, городских
бюджетов – 25% и бюджета города Киева – 80%. Помимо этих финансовых возможностей согласно статье 24-1 Бюджетного кодекса Украины объединенные территориальные общины имеют возможность
подавать заявки в Государственный фонд регионального развития (далее – ГФРР) на получение финансирования собственных инвестиционных проектов регионального развития. В 2015 году бюджет
ГФРР составил 3 млрд гривен, а в 2016 году –
4,7 млрд гривен. По состоянию на сентябрь 2015
года регионами Украины подано 1056 инвестиционных проектов. Информационное сопровождение реформы местного самоуправления и территориальной организации власти обеспечивается в рамках
внедрения Проекта «Экспертная и информационная
поддержка процесса реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине», который реализуется Институтом
гражданского общества при поддержке Международного фонда «Возрождение». Также, в рамках
Проекта, осуществляется поддержка деятельности
экспертной группы, которая помогает органам государственного управления в разработке (доработке)
законопроектов, актов Кабинета Министров Украины и других документов, необходимых для скорейшего внедрения в Украине реформы местного самоуправления и территориальной организации власти,
а также организации публичного обсуждения разработанных проектов, актов и лоббирование их принятия Верховной Радой Украины [17].
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Исходя из вышеизложенного, на основе проведенного анализа можно дать определение децентрализации, а именно, децентрализация – это ряд действий, направленных на передачу местным органам
самоуправления ряда функций, полномочий и конт-

роля в области финансовой деятельности (движении
финансовых потоков), упорядочении территориального устройства, решении экологических проблем,
социально-культурной сфере (определение составлено автором).

Центральные органы
исполнительной власти
Финансовая деятельность

Контроль

Органы местного самоуправления
Рис. 3. Рациональная модель децентрализации
Также в Украине был начат в 2007 году совместный проект поддержки децентрализации и реформы местного самоуправления, который признан
одним из ключевых приоритетов стратегии сотрудничества Швейцарии с Украиной. Швейцарскоукраинский проект «Поддержка децентрализации в
Украине – DESPRO», который в партнерстве с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
сконцентрирован на учреждении эффективной модели управления и участия граждан в процессах
принятия решений как обязательной составляющей
устойчивого развития государства и демократизации общества [18].
Выводы. В Украине реформа по децентрализации уже началась и продвигается медленными темпами. Она направлена на повышение качества
жизни населения и обеспечение воспроизводства
природных систем на базе эффективного комплексного экономического и социального развития региона, достигается благодаря рациональной организации территориального хозяйства. Была предложена
эффективная модель децентрализации власти, где
органы местного самоуправления, как и центральные органы исполнительной власти должны проводить контроль и финансовую деятельность региона.
Было рассмотрено пошаговое внедрение реформы
местного самоуправления в Украине в условиях
устойчивого развития и на основе проведенного
анализа реализации начатой реформы местного самоуправления в Украине можно предложить такие
рекомендации: 1. Необходимо создать эффективную и сбалансированную системы органов местного
самоуправления и органов исполнительной власти,
имеющих необходимые полномочия, достаточные
ресурсы и которые будут являться ответственными
перед обществом и государством; 2. Определить оптимальную для Украины систему административнотерриториального устройства, где каждая административно-территориальная единица является терЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

риториальной основой для соответствующих органов местного самоуправления и/или органов исполнительной власти; 3. Провести разграничение полномочий в системе органов местного самоуправления, в системе органов исполнительной власти на
местах на разных уровнях административно-территориального устройства по принципу субсидиарности; 4. Провести разграничение полномочий между
местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления на принципах децентрализации власти; 5. Создать надлежащие материальные, финансовые и организационные условия
для обеспечения осуществления органами местного
самоуправления собственных (самоуправляющихся) и делегированных полномочий; 6. Обеспечить
прозрачное и прогнозируемое финансирование регионального развития, а также создать условия для
участия в стратегическом планировании всех субъектов регионального развития; 7. Обеспечить создание единого экономического, информационного,
образовательного и других пространств в пределах
всей территории государства.
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дації щодо проведення реформ місцевого самоуправління в Україні. У статті розглянуто покрокову
реалізацію реформи місцевого самоврядування в
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Осадчая Н. В., Галясовская О. В. Децентрализация в Украине: тенденции и проблемные аспекты
В статье представлен анализ теоретико-методологических подходов к децентрализации власти в
Украине в контексте административной реформы
при условии устойчивого развития, охарактеризованы органы местного самоуправления как децентрализованная форма управления, проведен сравнительный анализ системы органов публичной власти
на местах, предложены рекомендации проведения
реформы местного самоуправления в Украине. В
статье рассмотрена пошаговая реализация реформы
местного самоуправления в Украине в контексте
устойчивого развития. Предложена эффективная
модель децентрализации власти, где органы местного самоуправления, как и центральные органы исполнительной власти должны проводить контроль и
финансовую деятельность региона. Также предложено определение самой децентрализации в авторском исполнении.
Ключевые слова: децентрализация, административная реформа, органы местного самоуправления, принцип, территориальная громада.
Osadcha N., Halyasovska O. Decentralization in
Ukraine: trends and aspects
The article presents an analysis of the theoretical
and methodological approaches to the decentralization
of power in Ukraine in the context of administrative reform under the condition of sustainable development,
characterized by local governments as a decentralized
form of government, a comparative analysis of the system of public authorities in the field, offers recommendations of local government reform in Ukraine. The article discusses the step by step implementation of the
local government reform in Ukraine in the context of
sustainable development. Offered an effective model of
the decentralization of power, where the local authorities, as well as central government bodies should conduct control and financial activities in the region. Also
proposed to the definition of the most Decentralization
in the author's performance.
Keywords: decentralization, administrative reform,
local government, the principle of territorial community.

Осадча Н. В., Галясовська О. В. Децентралізація в Україні: тенденції та проблемні аспекти
В статті надано аналіз теоретико-методологічних підходів до децентралізації влади в Україні у
контексті адміністративної реформи при умові стійкого розвитку, охарактеризовано органи місцевого
самоврядування як децентралізовану форму управління, проведений аналіз системи органів публічного управління на місцях, запропоновані рекомен-
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановка проблемы. Одной из главных
проблем экономики России является обеспечение
устойчивого экономического роста в долгосрочном
периоде. Если в 2014 г. по сравнению с 2012 г. произошел рост ВВП на 1%, то уже в 2015 г. снизились
практически все составляющие ВВП на 3,8%. Решением данной проблемы является необходимость выявления и стимулирования развития основных факторов экономического роста, а также поиск адекватных показателей и критериев экономического роста,
отражающих как накопление человеческого капитала, так и уровень развития системы в целом.
Экономический рост является классическим
предметом исследования экономической теории.
Значительный вклад в теорию роста внесли П. Ромер, В. Леонтьев [2]. В российской литературе анализу факторов экономического роста посвящены исследования Л.И. Абалкина, С.Ю. Глазьева, Е. Гайдара, А. Илларионова, Д.С. Львова, P.M. Нуреева,
В. May, Е. Ясина, С. Губанова, В.А. Сидорова, С.Н.
Трунина, Л. Шостак и др. Л. Шостак выделяет следующие группы факторов, влияющих на экономический рост [3]:
1. Объективные экономические факторы, выступающие неотъемлемой составляющей процесса
функционирования рыночной экономики и малоподдающиеся влиянию со стороны человеческой деятельности.
2. Факторы государственного управления экономикой, играющие важную роль в стимулировании
экономического роста, так как они определяют основные направления развития экономики.
3. Инновационные факторы, исследованию и
определению степени влияния которых на экономический рост уделяется все больше внимания в специализированных экономических источниках. К
ним принадлежат: уровень развития науки, инновационная политика и другие. Инновационная политика государства (регионов) в создании благоприятных условий для проведения научных исследований
и использование достижений научно-технического
прогресса дают возможность государству (регионам) перейти на новый уровень экономического развития.
4. Не меньше внимания уделяют изучению влияния инвестиционных факторов на рост экономики,
так как повышение инвестиционной активности в
государстве ведет к росту ВВП, чему способствует
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полное использование инвестиционных ресурсов
государства, в том числе сбережения населения, а
также правильное направление движения инвестиционных капиталов как внутри государства, так и за
его пределами.
5. Факторы природного богатства. Обычно в
государстве, которое имеет достаточное количество
природных ресурсов, экономический рост происходит быстрее. Однако, не меньшее значение имеет
умение эффективно использовать природные ресурсы.
6. В последнее время большое внимание уделяется человеческому фактору поскольку, в производственном процессе немаловажную роль играет менталитет и уровень самосознания нации, а также уважительное отношение к труду. Существенное значение на развитие страны оказывает экономическая
культура, для усиления которой необходимо устранить коррупционную составляющую, создающую
преграду экономическому росту.
7. Форс-мажорные факторы, которые тяжело
предугадать и которые практически не поддаются
влиянию. Это природные катастрофы, стихийные
бедствия, техногенные катастрофы, аварии, войны и
т. п. Наличие таких факторов очень сильно ослабляет экономику, уничтожая процессы роста экономики государства.
Значительную роль в развитии современной
теории роста сыграли работы Р. Солоу, в которых
описаны процессы аккумуляции капитала, переплетающиеся с увеличением производства и потребления.
Целью исследования является выявление и
анализ факторов влияющих на развитие экономики
Российской Федерации.
Изложение основного материала. В качестве
базы для оценки экономического роста страны взята
модель Р. Солоу [2]. Темп экономического роста при
этом выражается следующим образом:

dy dT
d (k)
=
+ sK ⋅
,
y T
k

(1)

dT
– темп техT
нологического прогресса; s K – константа; k – капиталовооруженность труда.
где
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Капиталовооруженность труда, в свою очередь,
стремится к своему равновесному уровню k*, который определяется как решение уравнения устойчивого роста страны:

теры сырья (не энергетического), экспортеры энергетического сырья (преимущественно, нефти), экспортеры услуг, страны с диверсифицированной
структурой экспорта и пр.
Помимо внешней торговли имеют значение
прямые иностранные инвестиции, которые позволяют не только увеличивать капиталовооруженность экономики, но и повышают её технологический уровень за счет трансферта технологий, а
также способствуют межстрановому трансферту капиталистических институтов.
В модели Р. Солоу предполагается, что сбережения равны инвестициям. Однако в действительности это не так, поскольку в открытой экономике
есть возможность экспорта капитала. Поэтому вместо того, чтобы рассматривать показатель нормы
сбережений будем использовать показатель доли
внутренних инвестиций от ВВП. Доля внутренних
инвестиций от ВВП представляет собой норму внутренних сбережений за вычетом чистого оттока капитала из страны. Также, экономический рост зависит
от социально-политического состояния страны. Так,
если происходят масштабные социальные кризисы,
например, революции или гражданские войны, то
это накладывает свой негативный отпечаток на динамику экономического развития страны.
На основе статистики Всемирного банка была
сформирована база данных, включающая наблюдения по 26 переменным для 30 стран 1999-2014 гг.
(табл. 1) [1].
В качестве зависимой переменной был выбран
темп прироста реального ВВП на душу населения за
15 лет, чтобы избавиться от краткосрочных колебаний:

(2)
sy (k *) = (n + g + δ )k ,
где n – темп прироста населения; g – темп технологического прогресса; δ – норма амортизации.
Таким образом, можно выделить две основные
фазы в развитии экономики страны.
1. Первая фаза (ускоренное накопление капитала) – ускоренный рост за счет увеличения капиталовооруженности труда, которая ниже своего устойчивого уровня.
2. Вторая фаза (устойчивого роста) – рост за
счет технологического прогресса, когда капиталовооруженность труда находится на своем устойчивом
уровне. Темпы роста ВВП в абсолютном выражении
равны сумме темпов технологического прогресса и
роста численности населения.
Скорость, с которой экономика достигает
устойчивого уровня капиталовооруженности труда,
зависит от параметров уравнения (2):
d (k )
(3)
= sy ( k *) − ( n + g + δ ) k .
k
С точки зрения внешней торговли, значимыми
факторами экономического роста являются: размер
внешнеторгового оборота ВВП, условия торговли,
экспорт относительно ВВП и импорт относительно
ВВП.
Также необходимо учесть специализацию экспорта страны. В соответствии со статистикой Всемирного банка, можно выделить следующие типы
стран: экспортеры промышленных товаров, экспор-

10
10
 ToTi

ypci / ypci −10 − 1 = α0 + α1  TRDi − k + α2 ( TRDi − k )2 + α3 
− 1 +
k =1
k =1
 ToTi −10

10

10

10

k =1

k =1

k =1

+α4 X _ MNF  XYi − k + α5 X _ SYR  XYi − k + α6 ZY + α7  FDIi − k +

(4)

10
10


ypci −10
+α8 
− 1 + α9  IYi − k + α10  RVLi − k
k =1
k =1
 ypc _ USAi −10 

Нижний индекс обозначает год. Используются
следующие обозначения:
ypci – реальный ВВП на душу населения;
ypc _ USAi −10 – реальный ВВП на душу населения в США;
T R Di − k – соотношение внешнеторгового оборота и ВВП;
ToTi – индекс условий торговли, индекс 1 соответствует 2004 году;
X _ MNF – дамми-переменная для стран, специализирующихся на экспорте продукции обрабатывающей промышленности;

X _ SYR – дамми-переменная для стран, специализирующихся на экспорте сырья;
X Yi − k – доля экспорта в ВВП;
ZYi −k – доля импорта в ВВП;
F D I i − k – доля прямых иностранных инвестиций в ВВП;
IYi − k – доля внутренних инвестиций в ВВП;
R V Li − k – революции.
Результаты оценки данной зависимости представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты оценки модели экономического роста стран мира
Зависимая переменная: темп прироста ВВП на душу населения за 15 лет
Временной период оценивания: 1999-2014 (15 лет)
Количество стран: 30
Общее количество наблюдений: 993
Переменная
Коэффициент
Константа
Доля внешней торговли в ВВП
Квадрат доли внешней торговли в ВВП
Темп прироста условий торговли
Доля экспорта в ВВП (при специализации в обрабатывающей промышленности)
Доля экспорта в ВВП (при специализации на сырье)
Доля импорта в ВВП
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП
Соотношение ВВП на душу населения с США
Доля инвестиций в ВВП
Революции
R-квадрат

0,693785
1,349418
0,938804
1,566248
1,623055
0,243418
0,515229
9,659506
0,829915
2,747363
0,972742
0,38

Все коэффициенты модели значимы. В частности, экспорт обрабатывающей промышленности,
условия торговли, внутренние инвестиции оказывают положительное влияние на темпы экономического роста. Подтверждается гипотеза о наличии
конвергенции, а именно, чем больше страна отстает
от уровня ВВП на душу населения, тем больше, при
прочих равных условиях, будут у неё темпы экономического роста.
Для того чтобы использовать результаты эконометрических расчетов для анализа развития России, целесообразно оценить зависимость только для
тех стран, которые наиболее близки к России. В ка-

Стандартная
ошибка
1,053174
1,05487
1,036254
2,842353
2,453312

t-статистика

Prob.

-7,571864
7,127988
-3,921836
10,65146
4,058623

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001

2,098007
1,301208
2,641934
1,303686
1,581017
1,6358

-15,14802
-7,012582
10,789955
-6,864937
16,86886
-6,709756

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

честве критериев близости предлагается использовать следующие (табл. 2):
1) географическое положение (широта). Широта влияет на среднегодовые температуры в
стране, то есть оказывает прямое воздействие на
энергетическую эффективность экономики (P);
2) плотность населения. Чем выше плотность
населения, тем выше транспортная составляющая в
функционировании экономики страны (G);
3) величина экономики. Целесообразно рассматривать страны, производственные возможности
которых сопоставимы с размером экономики России (M_Y).
Таблица 2

Кластеры стран мира
Средние характеристики кластеров
Объем ВВП, млрд долл.
Плотность населения, чел./км
Широта (абсолютное значение)
Количество стран

1
8454
10
34
11

На основе кластерного анализа можно выделить группы стран, близкие по указанным критериям [4]. Было выделено четыре кластера, которые
представлены в табл. 3. Рассмотрим характеристики
каждого из них.

P
0,475213
0,175623
0,075426
1,361546

G
0,715635
0,276395
0,084561
1,203685

M_Y
0,689632
0,662318
1,662385
0,415623

У стран, вошедших в первый кластер объем
ВВП находится в интервале от 6000 до 9000 млрд
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2.3
33
5

долл.; плотность населения от 7 до 10 чел./км, широта является абсолютным значением. Данный кластер имеет полное преимущество по сравнению другими странами.
Почти все объекты, попавшие во второй кластер, являются лидерами. У стран, которые относятся к данному кластеру объем ВВП находится в
промежутке от 3000 до 6000 млрд долл., плотность
населения от 4 до 7 чел./км, широта является абсолютным значением.
У стран, вошедших в третий кластер объем
ВВП находится в интервале от 1000 до 3000 млрд
долл., плотность населения от 1 до 4 чел./км, широта
является абсолютным значением. В результате исследований было выявлено несоответствие характе-

Таблица 3
Среднее значение показателей по кластерам
Кластер
1-й
2-й
3-й
4-й

Номер кластера
2
3
3595
1483
7
5
33
40
6
8
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ристики плотности населения ряда стран, относящихся к третьему кластеру, что не дало преимущества, из-за малого уровня объема ВВП.
У стран, вошедших в четвертый кластер объем
ВВП находится в интервале до 1000 млрд долл.,

плотность населения до 4 чел./км, широта является
абсолютным значением.
Так, Россия попадает во второй кластер, состоящий из шести стран (табл. 4).
Таблица 4

Распределение стран по кластерам
Кластер

1-й (11 стран)

2-й (6 стран)

3-й (8 стран)

4-й (5 стран)

Страна
Филиппины
Латвия
Польша
Литва
Израиль
Индия
ЮАР
Бразилия
Мексика
Малайзия
Венгрия
США
Китай
Исландия
Чехия
Южная Корея
Российская Федерация
Испания
Великобритания
Португалия
Франция
Германия
Италия
Япония
Кипр
Казахстан
Саудовская Аравия
Украина
Хорватия
Катар

Оценим регрессию для экономического роста
только на выборке стран, относящихся ко второму
кластеру. Результаты представлены в табл. 5.

Расстояние до центра кластера
0,163607
0,169397
0,174305
0,176392
0,183932
0,184248
0,191712
0,192536
0,257469
0,306152
0,608719
0,054557
0,101018
0,131452
0,137721
0,139022
0,169823
0,030685
0,163258
0,182254
0,207542
0,212362
0,213892
0,276685
0,365874
0,102892
0,226258
0,276485
0,345821
0,846215

Все коэффициенты значимы, и нет оснований
отвергать выдвинутые гипотезы, а именно:
1. При улучшении условий торговли на 1% к
экономическому росту добавляется 0,2%.

Таблица 5
Результаты оценки модели экономического роста для стран из четвертого кластера
Зависимая переменная: Темп прироста ВВП на душу населения за 15 лет
Временной период оценивания: 1999-2014 (15 лет)
Количество стран: 5
Общее количество наблюдений: 93
Переменная
Коэффициент
Константа
Темп прироста условий торговли
Доля экспорта в ВВП (при специализации в обрабатывающей промышленности)
Доля экспорта в ВВП (при специализации на сырье)
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП
Соотношение ВВП на душу населения с США
Доля инвестиций в ВВП
Революции
R-квадрат

-1,134258
0,20245
0,995423
-1,86245
14,45126
-0,548532
4,05950
-0,00556
0,91
68

Стандартная
ошибка
0,05940
0,025479
0,104550

t-статистика

Prob.

-16,54894
10,40800
9,782050

0,0000
0,0000
0,0000

0,273495
2,56627
0,054626
0,784562
0,878451

-6,06848
5,504605
-8,54050
11,504804
-9,064580

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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2. При увеличении доли экспорта от ВВП на
1%, к экономическому росту страны добавляется
1%, если эта страна специализируется на экспорте
обрабатывающей промышленности. Если же страна
является экспортером сырьевых товаров, то увеличение доли экспорта от ВВП, как правило, имеет
противоположный результат, а именно, экономический рост теряет 2%. Это негативное влияние объясняется воздействием на экономику страны-экспортера сырья голландской болезни.
3. При увеличении доли прямых иностранных
инвестиций в ВВП на 1% к экономическому росту
страны добавляется около 14,5%. Таким образом,
экономический рост очень чувствителен к прямым
иностранным инвестициям.
4. При увеличении доли инвестиций в ВВП на
1% к экономическому росту страны добавляется
4,1%. Так, если инвестиции от ВВП составляют
10%, то увеличив их до 20%, можно добиться 40%
экономического роста в стране.
На основании результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Во-первых, экономика России имеет много общих черт с
экономическими системами Украины и Казахстана.
Выстраивая траекторию своего развития, можно использовать факт когерентности данных экономических систем. При этом Россия, у которой годовой
ВВП на душу населения за 2014 г. составил чуть
больше 24 тыс. долл., в значительной степени является примером для экономик Казахстана – 15 тыс.
долл. и Украины – 8 тыс. долл. Во-вторых, проведенная кластеризация еще раз подтвердила, что Россия ни сегодня, ни в ближайшем будущем не может
и не должна равняться на образцы экономической
динамики наиболее развитых стран, демонстрирующих стагнационный рост. Могут стать образцом некоторые новые индустриальные страны, такие как –
Гонконг, Республика Корея и Сингапур. Опыт данных государств возможно заимствовать лишь в
ограниченных пределах, обусловленных степенью
сходства и различия существующих экономических
институтов.
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Шабаліна Л. В., Тарасова А. І. Аналіз факторів, що впливають на розвиток економіки Російської Федерації
У статті проаналізовано фактори, що впливають на розвиток економіки Росії на підставі моделі
Р. Солоу з використанням елементів кластерного
аналізу. Визначено проблеми моделювання економічного зростання Російської Федерації з погляду
впливу на економіку країни різних факторів. На основі отриманих результатів було сформульовано
пропозиції щодо розвитку економіки Росії.
Ключові слова: економічне зростання, фактори
зростання, Російська Федерація, кластеризація,
стагнація.
Шабалина Л. В., Тарасова А. И. Анализ факторов влияющих на развитие экономики Российской Федерации
В статье проанализированы факторы, влияющие на развитие экономики России на основе модели Р. Солоу с использованием элементов кластерного анализа. Определены проблемы моделирования экономического роста Российской Федерации с
точки зрения влияния на экономику страны различных факторов. На основе полученных результатов
были сформулированы предложения относительно
развития экономики России.
Ключевые слова: экономический рост, факторы
роста, Российская Федерация, кластеризация, стагнация.
Shabalina L., Tarasova A. Analysis of factors
affecting the development of the Russian Federation
economy
The article analyzes the factors influencing the development of Russia’s economy based on the model of
R. Solow with the elements of cluster analysis. The
problems of modeling economic growth of the Russian
Federation from the point of view of influence on economic different factors have been determined. On the
basis of obtained results the proposals for the development of Russia's economy were formulated.
Keywords: economic growth, growth factors, Russian Federation, clustering, stagnation.
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Існуюча формула розподілу коштів ДФРР передбачає розмежування всіх регіонів виходячи лише
з обсягів ВРП та чисельності населення на дві групи.
В той час як використання чисельності населення
для нормування обсягів розподілу коштів ДФРР між
регіонами не викликає сумнівів, надійність показника ВРП з урахуванням проміжного споживання
регіонів є сумнівною. До того ж відсутня взаємно
однозначна відповідність між обсягами ВРП та обсягами капітальних інвестицій за регіонами України. Тобто певні регіони з умовно високим рівнем
ВРП потрапляють до групи з обсягами інвестицій
значно нижчими, ніж в середньому по країні.
Крім наявних недоліків у структурі розподілу
коштів фонду існує певна невідповідність між задекларованими інвестиційними цілями використання ДФРР та його домінуючою соціальною спрямованістю, яка простежується у критеріях відбору
проектів.
Одночасно оцінка відповідності проектів, які
фінансуються за рахунок коштів ДФРР, стратегічним цілям, визначеним в ССРУ-2020, Державній
стратегії регіонального розвитку (далі ДСРР-2020)
та Регіональних стратегіях розвитку (РСР) є
суб’єктивна. Як наслідок, реалізація цих проектів не
дозволяє визначити, в якій мірі той чи інший регіон
наблизився до виконання власної регіональної стратегії, а держава – кількісно оцінити ефективність використання бюджетних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі науковці, які досліджують діяльність ДФРР в
контексті діяльності інших державних цільових
фондів [5], визначають певні недоліки в обсягах
його фінансування з боку державного бюджету [6,
с. 74] та пропонують альтернативні формули розподілу коштів на базі індексу регіонального розвитку
[7, с. 41]. Однак запропоновані пропозиції не було
впроваджено в практику. Тому Кабінет Міністрів
України також визнає наявність проблем, вказуючи

Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Необхідність проведення децентралізації управління в Україні є закономірною
вимогою часу, усвідомлення якої з боку громадськості1 та політичного керівництва країни втілилось у
включенні децентралізації та реформи державного
управління до кола першочергових пріоритетів реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»
[1].
Одним з інструментів підтримки політики децентралізації є Державний фонд регіонального розвитку (далі ДФРР), покликаний забезпечити фінансування інвестиційних програм і проектів, які відповідають пріоритетам, визначеним у Державній
стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів (планах заходів з їх реалізації), співробітництву територіальних громад, підтримці добровільно об’єднаних територіальних громад2. Незважаючи на неузгодженість Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. та Стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020» (далі ССРУ2020) [2], наявна позитивна роль ДФРР у процесах
децентралізації як інвестиційного ресурсу.
Між тим необхідно констатувати, що ресурс
ДФРР є досить обмеженим. В 2015 р. обсяг ДФРР
дорівнював 2,9 млрд грн, що складає близько 1% від
загального обсягу інвестицій протягом того ж року
(251,154 млрд грн [3]). Заплановане збільшення обсягів ДФРР до 3 млрд грн є виключно номінальним
на тлі інфляції понад 40% протягом 2015 р.3 Тому
переоцінювати масштаби потенційного впливу від
використання коштів ДФРР на вітчизняну економіку в цілому недоцільно та розглядати його як провідний ресурс регіонального зростання та розвитку
з інноваційною домінантою [4]. Між тим й недооцінювати ці ресурси в умовах економічної кризи, що
триває, не варто, бо для окремих регіонів цей ресурс
є безперечно важливим та значущім4.

1
За результатами нещодавніх опитувань «децентралізація» та «реформа державного управління» належать до
ТОП-10 сфер реформ, які мають бути пріоритетом для державної влади України. Цієї позиції дотримується 13% респондентів. Джерело: Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні: 28 травня – 14 червня, 2016 / Center for Insights
in Survey Research. – С. 25. – Режим доступу: http://www.iri.org/.
2
П.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку". – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/196-2015-%D0%BF.
3
За даними Державної служби статистики індекс споживчих цін на товари та послуги у 2015 році склав 148,7 //
Індекс споживчих цін на товари та послуги у 2002-2015 рр. – Режим доступу. http://www.ukrstat.gov.ua/.
4
Складено за даними https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/ibd/iki_reg/iki_reg_u/kireg_15_u.htm;
http://dfrr.minregion.gov.ua/.

70

Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

О. С. Вишневський
в Плані пріоритетних дій Уряду на 2016 р., що «існуюча на сьогодні система фінансування програм і
проектів регіонального розвитку є неефективною»
[8]. Між тим головний акцент у підвищенні ефективності діяльності фонду робиться на скорочені часу
прийняття рішень щодо розподілу його коштів. В
той час, як сама формула розподілу коштів та перелік критеріїв оцінки реалізації проектів не розглядаються як такі, що підлягають перегляду.
Таким чином, комплексний аналіз діяльності
державного фонду регіонального розвитку та визначення його ролі в контексті децентралізації не проводився. Актуальним залишається завдання пошуку
шляхів підвищення ефективності використання наявних ресурсів ДФРР, а також доопрацювання формули розподілу коштів фонду між регіонами. Це
обумовило тематику дослідження та визначення
його мети.
Мета статті – визначення ролі ДФРР в процесі
децентралізації управління з урахуванням його розподілу та якості реалізації проектів.

є безумовно важливим підґрунтям для покращення
інвестиційного клімату регіонів, але разом з тим
розрахунків щодо економічної доцільності інвестицій у конкретні об’єкти не має.
Систематизація заявок, що містяться в базі даних ДФРР1 за всіма передбаченими статусами2, дозволяє розподілити їх за обсягами необхідного фінансування (рис. 1). З 3359 проектів, за якими було
потенційно можливе фінансування, понад 1/3 вимагають менше 1 млн грн та лише 15% більше 10 млн.
Відповідно дещо більше половини проектів потребують фінансування від 1 до 10 млн грн.

Аналіз використання коштів ДФРР
та їх значущість для регіонів
Значущість коштів ДФРР для різних регіонів
суттєво відрізняється. Відношення коштів ДФРР,
які були передбачені для регіонів, до загальних обсягів капітальних інвестицій в цих регіонах за результатами 2015 р. коливається від 0,19% для
м. Київ до 6,61% для Луганської області (табл. 1),
тобто розбіг перевищує 30 разів. Одночасно спостерігається зворотна залежність між коштами ДФРР
по відношенню до загальних обсягів капітальних інвестицій та обсягами капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу в регіонах. Так м. Київ, Київська та Дніпропетровська області, займаючи перші
три позиції за обсягом капітальних інвестицій у
розрахунку на одну особу, менше за інші регіони залежать від ресурсів ДФРР, частка яких в капітальних інвестиціях цих регіонів не перевищує 1%.
Між тим всі області, для яких частка коштів
ДФРР в загальному обсязі інвестицій перевищує 3%
(Житомирська, Закарпатська, Чернівецька, Херсонська, Донецька, Луганська області), займають
останні позиції за обсягом капітальних інвестицій у
розрахунку на одну особу (з 20 до 25).
Як свідчить загальний аналіз використання коштів ДФРР, в 2015 р. переважна більшість ресурсів
(понад 2/3) було спрямовано у сферу освіти – 680
млн грн, водопостачання (водовідведення) – 558,8
млн грн, охорони здоров’я та соціального захисту –
457,2 млн грн, дорожньо-транспортної інфраструктури – 327,5 млн грн [9]. Взагалі розвиток цих сфер

Рис. 1. Розподіл поданих на розгляд проектів
в 2015-2016 рр. за обсягами необхідних
для реалізації коштів ДФРР
Стосовно термінів реалізації проектів має місце
домінування короткострокових. Так, з 876 проектів,
які фінансувалися в 2015 р., 532 було завершено
того ж року (тобто понад 60% проектів).
Не на користь якості затверджених до реалізації проектів (та їх безпосередньої реалізації) свідчить відсоток використання коштів ДФРР від профінансованого обсягу. В жодному з регіонів він не дорівнює 100%. А в деяких регіонах він складає лише
18,7% (Луганська область) та 58% (Запорізька та
Херсонська області). Такий стан можна пояснити
недоліками у розробці, оцінці, відборі та реалізації
проектів.
Таким чином на національному та регіональному рівнях витрачається значний експертний ресурс на низько бюджетні, короткострокові проекти,
якість опрацювання яких не дозволяє використовувати увесь передбачений та профінансований з
ДФРР обсяг коштів. Це не відповідає цілям та принципам децентралізації і потребує корегування.
Аналіз критеріїв відбору проектів
Згідно Бюджетного кодексу «кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються
на виконання інвестиційних програм і проектів ре-

1

http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list.
В базі проектів ДФРР містяться проекти з наступними статусами: відібраний регіональною комісією; затверджено державною комісією; не пройшли державного відбору; не пройшли регіонального відбору; оцінений; оцінювання; підготовка; поданий до Мінрегіону; реалізовано; реалізується.
2
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12
13
14
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№
з/п

1

72

6989,9
5527,1
24330,6
6640,7
3755
3634,8
7123,3
9285
22936,1
3800,4
1826,5
11845,4
5761,5
8408,7
7606,1
4176,9
3508,8
3536,5
10520,5
2926,5
6523,9
4196,2
2607,8
3469,3
80216,8
251154,3

Обсяг
інвестицій,
млн грн

Відношення до
Частка регіІнвестиції
Ранг за обсягом
середнього рівня
ону у загаль- 2015 р. у розра- інвестицій у
інвестицій
ному обсязі хунку на одну розрахунку на
у розрахунку на
інвестицій, % особу, тис. грн
1 особу
1 особу
2,78%
4,339935
10
0,741816
2,20%
5,299741
5
0,905874
9,69%
7,425563
3
1,269237
2,64%
1,545355
24
0,264144
1,50%
2,98965
20
0,511015
1,45%
2,885678
21
0,493243
2,84%
4,033807
11
0,689491
3,70%
6,715608
4
1,147885
9,13%
13,26399
2
2,267188
1,51%
3,875586
12
0,662446
0,73%
0,822674
25
0,140618
4,72%
4,667586
9
0,797821
2,29%
4,948467
8
0,845832
3,35%
3,508888
15
0,599767
3,03%
5,249206
6
0,897236
1,66%
3,597055
14
0,614837
1,40%
3,123375
19
0,533872
1,41%
3,305449
17
0,564994
4,19%
3,851829
13
0,658385
1,17%
2,740425
23
0,468415
2,60%
5,013757
7
0,856991
1,67%
3,352133
16
0,572973
1,04%
2,865714
22
0,489831
1,38%
3,286256
18
0,561713
31,94%
27,7759
1
4,747679
5,850417
148,6756
95,66831
177,3855
234,0343
115,9916
115,4714
95,67612
126,9782
92,96316
90,7312
120,6555
136,7627
62,94809
129,1153
78,56336
106,4679
104,0889
98,61047
147,4737
98,54065
120,0781
67,8824
83,46795
98,0132
154,5564
2900

Обсяг
коштів
ДФРР,
млн грн
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Таблиця 1

5,13
3,30
6,12
8,07
4,00
3,98
3,30
4,38
3,21
3,13
4,16
4,72
2,17
4,45
2,71
3,67
3,59
3,40
5,09
3,40
4,14
2,34
2,88
3,38
5,33

1
1
14
14
1
1
14
1
14
1
14
14
14
14
14
1
1
1
14
1
1
14
1
1
14
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2,13
1,73
0,73
3,52
3,09
3,18
1,34
1,37
0,41
2,39
6,61
1,15
1,09
1,54
1,03
2,55
2,97
2,79
1,40
3,37
1,84
1,62
3,20
2,83
0,19
1,15

Частка коштів Ранг за обсягом
Частка
ДФРР в загаль- коштів ДФРР у
регіону
ному обсязі
розрахунку на
у ДФРР, %
інвестицій, %
одну особу

Обсяг, структура та ранги капітальних інвестицій та коштів ДФРР в 2015 р.1

Складено за даними: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/ibd/iki_reg/iki_reg_u/kireg_15_u.htm та http://dfrr.minregion.gov.ua/.
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гіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів,
створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку
та відповідних стратегіях розвитку регіонів» [10,
Ст. 24-1].
Однак на практиці форма оцінювання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку [11], передбачає лише експертне оцінювання за 6-ма напрямами: (1) актуальність проекту; (2) соціальний та
економічний ефект від реалізації проекту; (3) інноваційний підхід до вирішення проблеми; (4) термін
реалізації проекту; (5) фінансова, інституційна сталість результатів проекту; (6) обґрунтованість вартості проекту. А сама оцінка відбувається за бальною системою: 0 – повна невідповідність, 1 – значна
невідповідність, 2 – часткова відповідність, 3 – повна відповідність. При цьому не передбачається та не
проводиться обрахування в проектних заявках ключових показників для будь-яких інвестиційних проектів таких, як чиста приведена вартість (NPV), внутрішня норма прибутку (IRR), період окупності
тощо. Також бракує оцінки ефективності проектів з
точки зору корисності їх реалізації для держави та
місцевої громади у вигляді створених нових робочих місць, податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів, покращення екологічного становища тощо.
Як наслідок інвестиційна ефективність проектів, в класичному розумінні, залишається поза увагою при прийнятті рішень про фінансування за рахунок коштів ДФРР.
Окремо треба зауважити, що загальний обсяг
запитів за всіма наведеними у базі проектами1 в
2016 р. складає 152,76 млрд грн у той час, як загальний обсяг фонду на 2016 р. лише 3 млрд грн, тобто
перевищує в 50 разів. Відповідно обсяг проектів, які
проходять оцінку на всіх рівнях відбору, значно більший за обсяги фонду, що можна розцінювати як
наявність надзвичайно високого попиту на ресурси
ДФРР з боку регіонів.

Оцінка чинної формули розподілу коштів ДФРР
Згідно чинної редакції Бюджетного кодексу
України розподіл коштів ДФРР відбувається наступним чином:
- 80% коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;
- 20% коштів – з урахуванням рівня соціальноекономічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75% середнього показника по Україні).
Таким чином регіони розподіляються на дві
групи за обсягом передбачених фондом ресурсів.
Першу складають регіони, де ВРП на одну особу
менший за 75% від середнього по країні, й вони у
підсумку отримують більшу суму коштів у розрахунку на одно особу. Другу групу складають регіони, де ВРП на одну особу більший 75% від середнього показника по країні, й вони отримують менше
на 40% коштів порівняно з першою групою (у розрахунку на 1 особу2). Тобто регіони, які мають ВРП
у розрахунку на 1 особу в межах від 75 до 100% значення середнього по крані ВРП, потерпають двічі.
З одного боку вони й там мали ВРП у розрахунку на
1 особу менше за середнє по країні, а з іншого вони
отримують коштів в тому самому обсязі як найбільш
економічно розвинуті за цим показником регіони.
Разом з тим диференціація в кожній із цих груп
жодним чином не випливає на обсяги розподілу коштів ДФРР.
Враховуючи
інвестиційну
спрямованість
ДФРР3 виникає завдання аналізу узгодження чинної
формули розподілу та наявних капітальних інвестицій. Як свідчать дослідження, повної відповідності
між обсягами ВРП у розрахунку на одну особу та
обсягами капітальних інвестицій в регіонах України
не існує. Тобто в регіонах з високим ВРП можуть
бути низькі показники капітальних інвестицій та
навпаки (табл. 2).
Додаткові сумніви щодо використання ВРП як
безумовно надійного показника для розподілу коштів ДФРР додає приховане проміжне споживання
регіону у його виробництві. Тобто не враховується
внутрішній «експорт» та «імпорт» між регіонами
[12]. Відповідно «чисте» ВРП й відповідно фактичні
економічні можливості регіону мають значний ступінь невизначеності, який безпосередньо не відображається в офіційній статистиці.

1

Перелік проектів в 2016 р. – Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list?PAREA=0&PDIST=0&
PTHEM=0&PYEAR=2016&PZVIT=0.
2
За розподілом фонду в 2015 р.
3
Згідно Бюджетного кодексу ст. 24. п.2: «Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на
виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та
відповідних стратегіях розвитку регіонів».
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Таблиця 2
Співвідношення ВРП та капітальних інвестицій у 2015 р.
Показник
ВРП у розрахунку
на 1 особу

Капітальні інвестиції
у розрахунку на 1 особу

Понад 75% від середнього по
Україні
м. Київ
Київська обл.
Одеська обл.
Львівська обл.
Харківська обл.
Миколаївська обл.
Дніпропетровська обл.
Запорізька обл.
Полтавська обл.
Черкаська обл.
Луганська обл.
Донецька обл.
м. Київ
Київська обл.
Львівська обл.
Миколаївська обл.
Дніпропетровська обл.
Полтавська обл.
Волинська обл.
Івано-Франківська обл.
Хмельницька обл.

Менше 75% від середнього по
Україні
Закарпатська обл.
Рівненська обл.
Чернівецька обл.
Волинська обл.
Івано-Франківська обл.
Тернопільська обл.
Херсонська обл.
Хмельницька обл.
Вінницька обл.
Житомирська обл.
Кіровоградська обл.
Сумська обл.
Чернігівська обл.
Одеська обл.
Харківська обл.
Запорізька обл.
Черкаська обл.
Луганська обл.
Донецька обл.
Закарпатська обл.
Рівненська обл.
Чернівецька обл.
Тернопільська обл.
Херсонська обл.
Вінницька обл.
Житомирська обл.
Кіровоградська обл.
Сумська обл.
Чернігівська обл.

Таким чином базис чинної формули розподілу
коштів ДФРР у вигляді ВРП не є універсальним при
його застосуванні до інвестиційних ресурсів. Тому,
в якості альтернативного варіанту, доцільно опрацювати можливість використання показника капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу.

Регіони, де виявлено
неузгодженість

Одеська обл.
Харківська обл.
Запорізька обл.
Черкаська обл.
Луганська обл.
Донецька обл.
Волинська обл.
Івано-Франківська обл.
Хмельницька обл.

розвитку через реалізацію низькобюджетних проектів (наприклад, до 1 млн грн) з короткостроковим
терміном реалізації (наприклад, до 1 року). Це відповідає політиці децентралізації та дозволяє залишити на національному рівні лише високобюджетні
та довгострокові проекти.
4. Встановити мінімальний обсяг фінансування
для одного проекту, що дозволить уникнути зайвих
видатків на оцінку та аудит малоцінних проектів, які
можуть бути реалізовані на регіональному рівні без
залучення ресурсів та експертизи з національного
рівня. В цьому разі обсяг проектів, які розглядаються на національному рівні, буде скорочено приблизно на 30% (без урахування впливу від реалізації
п.3), що дозволить сконцентруватися на проектах з
більшою вартістю.
5. Для підвищення економічної ефективності
коштів ДФРР необхідним є доповнення соціальної
значущості проектів їх економічною ефективністю.
В чинних умовах пріоритетними об’єктами інвестування можуть стати комунальні підприємства. Це
дозволить забезпечити вирішення суспільно значущих для місцевої громади проблем у теперішньому
часі та майбутній базис для економічного розвитку.
6. При розгляді проектів, які планується фінансувати за рахунок ДФРР, необхідно ввести практику
оцінки альтернативних варіантів. Тобто забезпечити
перехід від розгляду та затвердження окремих про-

Напрями удосконалення розподілу
та використання коштів ДФРР
Проведений аналіз дозволяє визначити два потенційних напрями, які певною мірою конкурують
між собою: (1) удосконалення чинної моделі розподілу та використання коштів ДФРР; (2) трансформація ДФРР у Банк інвестиційного розвитку регіонів.
У межах першого напряму доцільно запропонувати такі кроки:
1. Змінити прив’язку формули розподілу коштів ДФРР між регіонами з показника обсягів ВРП на
капітальні інвестиції у розрахунку на одну особу.
2. Обмежити кількість проектних заявок, які
можуть надходити від кожного регіону на наступний рік. Це сприятиме підвищенню якості проектних заявок та спростить адміністрування реалізації
проектів1.
3. Виокремити частину коштів (наприклад, 30%
передбачених коштів ДФФР) для використання безпосередньо на регіональному рівні з метою ресурсного забезпечення цілей Регіональних стратегій
1

Наприклад, в м. Київ в 2015 р. фінансувався лише 1 проект, що у підсумку дозволило досягти найвищого в
Україні відсотку використання коштів ДФРР від профінансованого обсягу (99,79%). В той час, як найбільша кількість
проектів реалізовувалася в Донецькій області (112 проектів), а відсоток використання коштів ДФРР від профінансованого обсягу склав лише 60,38%.
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ектів до аналізу та ухвалення портфелю проектів,
який максимізує корисність для регіону.
В практичній площині імплементація розглянутих пропозицій передбачає внесення змін до Наказу
№ 80 від 24.04.2015 р. Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Питання підготовки, оцінки та
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» щодо: (1) визначення мінімального ліміту обсягів фінансування окремого проекту з ДФРР, що
дозволить скоротити кількість проектів, які розглядаються, та буде стимулювати кооперацію на районному рівні; (2) конкретизації п.7 «Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту,
інновації проекту» Форми технічного завдання на
інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку, через запровадження обов’язкового розрахунку чистої приведеної вартості (NPV), внутрішньої норми прибутку (IRR), періоду окупності, кількості створених
нових робочих місць, обсягів надходжень до державного та місцевого бюджетів у вигляді податків, покращення екологічного становища.
Також потребує опрацювання з боку Комітету
Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внесення змін до Статті 24-1
Бюджетного кодексу України щодо переходу у розподілі коштів ДФРР між регіонами на обсягів ВРП у
розрахунку на 1 особу до обсягів капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу, які більш адекватно
відображають інвестиційне становище у регіонах.
Але забезпечення чинного формату фонду не
вирішує одну з ключових проблем ефективного використання ресурсів – залучення високопрофесійних експертів з інвестицій на постійній основі, як
практикується в інвестиційних банках.
Персональний склад регіональних комісій з
оцінки та проведення попереднього конкурсного
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку складається в переважній більшості з
чиновників та представників громадських об’єд-

нань. І лише частково з представників бізнес об’єднань та науковців. Але професійних фахівців з управління інвестиціями бракує1.
Тому кардинальним напрямом підвищення
ефективності діяльності ДФРР є його перетворення
в інвестиційний банк регіонального розвитку. В
цьому разі ДФРР має всі можливості для перетворення із інструменту субвенцій з державного на регіональний рівень в інструмент регіонального розвитку на інвестиційних засадах.
Висновки
1. В межах чинної діяльності ДФРР немає можливості встановити корисність використання коштів
фонду у відсотках досягнення стратегічних цілей,
визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року або Регіональних
стратегіях розвитку.
2. Чинна формула розподілу коштів ДФРР має
спрямованість на вирівнювання диспропорцій, котрі
вимірюються обсягом ВРП, а стимулювання інвестицій залишається на другорядних ролях.
3. Характеристики відбору проектів для фінансування за кошти ДФРР не дозволяють кількісно
оцінити інвестиційну ефективність проектів, які реалізуються.
4. Удосконалення чинної моделі функціонування ДФРР розвитку можливе за рахунок зміни
формули розподілу коштів та характеристик відбору
проектів.
5. Удосконалення архітектури розподілу коштів ДФРР та показників оцінки проектів не вирішує
проблему залучення до прийняття рішень фахівців з
інвестицій, що може бути вирішено за рахунок створення замість ДФРР Інвестиційного банку регіонального розвитку.
6. Враховуючи те, що концептуальна зміна
формату ДФРР на Інвестиційний банк регіонального розвитку потребує значного ресурсу часу для
актуалізації чинної нормативно-правової бази, доцільним є одночасне покращення діяльності ДФРР через змінення окремих підзаконних актів2 та опрацювання шляхів змінення його формату.
7. Недоліки в функціонуванні ДФРР не дозволяють йому відігравати більш значущу роль. Підвищення ефективності використання коштів фонду
буде сприяти ресурсному забезпеченню процесів децентралізації.

1
Згідно Наказу Мігрегіонбуду № 80 від 24.04.2015 р. до складу регіональної комісії входять представники органу,
який її утворив, але їх кількість не має перевищувати 1/3 загальної кількості складу регіональної комісії, а кількість
представників громадських об’єднань повинна становити не менше 1/3 загальної кількості від такого складу. Наприклад, в Харківській області з 18 членів комісії 8 – чиновники, 7 – представники об’єднань бізнесу та громадських організацій, 3 – представники науки та освіти. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/content/documents/818/81724/
files/160719-01-11-zagal-304-rozp.pdf.
2 Перш за все це Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
«Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (№ 80 від 24.04.2015 р.).
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Вишневський О. С. Роль державного фонду
регіонального розвитку в процесі децентралізації
управління
Проаналізовано діяльність Державного фонду
регіонального розвитку в 2015-2016 рр. та запропоновано підходи з удосконалення його функціонування. Обґрунтовано необхідність посилення інвестиційної спрямованості використання коштів фонду. Це має особливе значення в умовах децентралізації управління, коли відповідальність за ефективність освоєння ресурсів має переміщуватися на місцевий та регіональний рівень. Розглянуто формулу
розподілу коштів між регіонами України та надано
пропозиції щодо її гармонізації з інвестиційними
потребами регіонів.
Ключові слова: державний фонд регіонального
розвитку, регіональний розвиток, децентралізація,
інвестиції.
Вишневский А. С. Роль государственного
фонда регионального развития в процессе децентрализации управления
Проанализирована деятельность Государственного фонда регионального развития в 2015-2016 гг.
Предложены подходы к совершенствованию его
функционирования. Показана необходимость усиления инвестиционной направленности использования средств фонда. Это имеет особое значение в
процессе децентрализации, когда ответственность
за эффективность освоения ресурсов перемещает на
местный и региональный уровень. Рассмотрена формула распределения средств между регионами
Украины и даны предложения по ее гармонизации с
инвестиционными потребностями регионов.
Ключевые слова: государственный фонд регионального развития, региональное развитие, децентрализация, инвестиции.
Vyshnevskyi O. The role of the State Regional
Development Fund in the process of decentralization
Activity of the State Regional Development Fund
was analyzed in 2015-2016 years. It’s suggested the improving of its functioning. It's shown the necessity of
strengthening the use of investment focus of the fund.
This is particularly important in the process decentralization, when the responsibility for the effectiveness of
development resources is moving to the local and regional level. It's examined the formula allocation of
funds between regions of Ukraine and it's given suggestions for its harmonization with the investment needs of
the regions.
Keywords: State Regional Development Fund, regional development, decentralization, investment.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ
Сьогодні Україна потрапила до вкрай складної
ситуації, виходом з якої має стати прорив до нової
стратегії розвитку. Процеси децентралізації, які
були запущені, вимагають від регіональних органів
влади формування та проведення більш активної
економічної політики, спрямованої на впровадження прогресивних технологій виробництва та
організації праці, комплексного використання людського капіталу.
В Україні довгий час проводилася економічна
політика, спрямована на створення соціального
ринкового господарства [1]. В основу політики, що
проводилася, було покладено тріаду підходів: ідеологія ринкової економіки, заснована на ліберальномонетарних принципах, використання практики «тіньового» ринку та «ручного» державного регулювання економіки. Нехтування матеріальним сектором виробництва призвело до масштабної деіндустріалізації економіки.
Доктрина ліберального постіндустріального
розвитку, яку намагалися реалізувати в країні, показала свою неспроможність. Економічний результат
її впровадження – загальний занепад, руйнування, а
іноді і втрата, цілих галузей виробничої діяльності.
Потрібна нова модель, пріоритетом якої є індустріальний розвиток на новій більш якісній техніко-технологічній основі.
Проведення нової індустріальної політики розвитку не можливе без значного зростання ролі держави в процесах її формування та реалізації. Необхідно остаточно та безповоротно відмовитися від ліберальної ринкової на користь так званої дирижистської моделі, яка передбачає активну участь держави в структурно-технологічній модернізації економіки в якості не тільки реформатора, а й чинного
суб'єкта, державного підприємця та інвестора [2].
Час, коли держава приймала мінімум участі в проведенні та регулюванні економічних процесів, вже минув. Все більше розвинутих країн переходять до моделі, заснованої на неоіндустріальних принципах
розвитку, сильній державі та її провідному місці в
управлінні цими процесами.
Держава виступає як самостійний актор, з властивими йому особливостями та характеристиками,
та інституційна система з сукупністю порядків, правил, зв’язків, відношень і процесів. Займаючи центральне місце в підготовці та проведені масштабної
модернізації економіки, саме на неї покладено
обов’язки з вибору найбільш ефективної моделі екоЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

номічного розвитку, систематичного відстеження та
корегування процесів її реалізації.
Метою статті є обґрунтування напрямів неоіндустріалізації економіки аграрно-промислового регіону з використанням авторської методики кількісної оцінки процесів неоіндустріальної модернізації.
В економіці Кіровоградської області найбільшого розвитку отримав сільськогосподарський сектор, валова додана вартість якого систематично зростає. З 2010 р. зростання прискорилося так, що вже
в 2014 р. вона майже вдвічі перевищила відповідний
показник у промисловості (рис. 1). Однак сільськогосподарське виробництво регіону розвивається за
екстенсивною моделлю господарювання, яка не передбачає впровадження сучасних технологій та методів господарювання у сільському господарстві. За
цією моделлю розвитку стимулюється розширення
посівних площ під вирощування ґрунтовиснажувальних культур, зберігається низька частка тваринництва у структурі сільського господарства та агросировинний тип експорту продукції сільського господарства, відбувається занепад інфраструктури підтримки сільськогосподарських виробників.
Кіровоградська область разом із промислово
розвиненими Дніпропетровською та Запорізькою
областями входить до Придніпровського економічного району. Внаслідок аграрно-сировинної орієнтації економіки області, продуктивність праці в області найнижча серед регіонів економічного району
(рис. 2).
Значну аграрну спеціалізацію Кіровоградської
області підтверджує динаміка індексів валового регіонального продукту (ВРП), промислової продукції
(ПП) та продукції сільського господарства (ПСГ)
(рис. 3). Тренд ВРП повністю співпадає із трендом
сільського господарства.
Треба звернути увагу на низький вклад сільського господарства у загальний показник ВРП як при
економічному зростанні, так й при економічній рецесії. Значне зростання (2005-2008 рр.) або падіння
(2008-2012 рр.) індексу сільського господарства
спричинило незначне збільшення або падіння ВРП.
Це пов’язано в першу чергу із низьким рівнем автоматизації та механізації аграрних процесів, примітивізацією праці та низьким ступенем комплексної переробки ресурсів. Однак при аналізі динаміки, що
склалася, слід враховувати вклад промислового виробництва, яке компенсувало позитивний чи негативний вплив сільського господарства на ВРП області.
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Рис. 1. Валова додана вартість промислового та сільськогосподарського секторів економіки
Кіровоградської області, млн грн
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Рис. 2. Продуктивність праці, грн/чол.
З 2012 р. почався підвищувальний тренд аграрного сектору економіки Кіровоградської області, а в
промисловості намітилися процеси стагнації. Саме
зараз склалися усі умови для проведення неоіндустріальної модернізації економіки регіону. Державна
політика має проводитися у двох рівнозначних напрямах:
а) розширення промислового виробництва в регіоні, з особливим упором на впровадження прогресивних технологій, що потребують високої кваліфікації робочої сили;
б) широкомасштабна індустріалізація агропромислового комплексу, яка також передбачає впровадження систем управління сільськогосподарськими
підприємствами та прогресивних технологій комплексної та глибокої переробки сільськогосподарської продукції.

Зазначені висновки підтверджує внесок економіки Кіровоградської області в промислове та аграрне виробництво України (рис. 4). Питома вага промислової продукції, на відміну від продукції сільськогосподарського сектору, стійко зростає, що
свідчить про наявність потенціалу для продовження
індустріалізації економіки регіону.
Проведений аналіз показав, що стадія індустріалізації економіки регіону ще не завершилася. Основним фактором є низька концентрація підприємств промисловості, що обумовлює низький рівень
зайнятості та обсяги виробництва в цьому секторі
економіки. Політика, що реалізовувалася у регіоні,
не стимулювала реальний сектор економіки вдосконалювати засоби виробництва, оновлювати основні
фонди переважно за рахунок механізації та автоматизації виробничих процесів, розвивати виробничу
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інфраструктуру. Спираючись на існуючі тенденції
розвитку процесів індустріальної модернізації можна спрогнозувати, що вони ще довго протікатимуть

і індустріальна система регіону не скоро досягне
рівня індустріально розвинених країн 60-х років минулого століття.
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Рис. 3. Динаміка індексів валового регіонального продукту (ВРП), промислової продукції (ПП)
та продукції сільського господарства (ПСГ), %
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Рис. 4. Внесок економіки Кіровоградської області в промислове та аграрне виробництво
та питома вага ВРП на одну особу в відповідному середньому показнику України, %
У країнах Заходу з кінця 60-х років минулого
сторіччя стала розроблятися теорія постіндустріального суспільства, в основу якого покладено домінанту сфери послуг, особливо її інформаційного
сектору. Концепція постіндустріального розвитку
була розроблена для осмислення масштабних змін,
що відбулися в західних суспільствах протягом
останніх п'ятдесяти років. Тривалий час у світі ця
концепція була основною, оскільки вважалося, що
вона описує сучасне суспільство, до якого повинні
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прагнути інші суспільства, якщо хочуть розвиватися. Постіндустріальна доктрина, що підкреслювала прискорення переходу від виробництва матеріальних благ до виробництва інформації, отримавши
широке визнання все ж залишилася більше методологічною основою для розвитку нових концепції, таких як концепція інформаційного суспільства, ніж
теорією, придатною для практики.
На відміну від індустріалізації, концепція постіндустріалізації так і не була реалізована в Україні
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внаслідок об’єктивних обставин – відсутності у суспільстві сильної еліти, спроможної приймати та реалізовувати масштабні рішення. Шлях на індустріалізацію було обрано одразу після Другої світової
війни. Для досягнення цієї мети було сконцентровано усі можливі ресурси від матеріальних до моральних. Уся країна злагоджено, напружено та сконцентровано працювала. Лише за одну IX п’ятирічку
було розпочато та/або завершено будівництво, закладених у попередніх п’ятирічках, 1700 великих
підприємств, а у 8 містах було проведено метро.
Теорія постіндустріалізму не отримала свого
практичного впровадження в Україні як раз внаслідок відсутності виваженої, цілеспрямованої та системної державної політики по імплементації її ідей
у життя. Постіндустріалізм приніс з собою інформатизацію, що підвищило можливості дистанційного
керування та призвело до масового виведення виробництв з розвинених країн у країни, що розвиваються. Західні розвинені країни залишали на своїй
території управлінські, конструкторські, пошукові
та контрольні ланки, тоді як основне виробництво
переміщувалося в інші країни з низькім рівнем оплати праці.
Україна не змогла скористатися тими перевагами, які принесла глобалізація. Обравши шлях експлуатування досягнень радянських часів, не було
навіть спроб залучити до країни хоч й не найсучасніші, але більш розвинуті, ніж існуючі технології та
знання. На відміну від України, Китай своєчасно перейнявся цією проблемою та зробив все можливе
для отримання позитивного ефекту для своєї економіки від процесів глобалізації.
Відповідні тенденції склалися й у Кіровоградській області. Постіндустріальних трансформацій в
економіці регіону не тільки не відбулося, а навіть
немає й передумов до цього.
З початком ХХІ сторіччя в західній теорії нарощувала своє значення концепція нової індустріалізації економіки. Ця теорія з’явилася в першу чергу як
спроба знайти протидію процесам деіндустріалізації, які стали наслідком глобалізації, що була спровокована постіндустріальним підходом до виробництва матеріальних благ і послуг. Вимивши зі своєї
території значну кількість промислового потенціалу, західні країни зіткнулися з втратою промислового лідерства та зі зростанням безробіття та втра-

тою індустріальних навичок у робітників. Так, США
в 50-х роках минулого сторіччя виробляли майже
половину обсягу світового промислового виробництва, то в 2010 р. – п’яту частину. Тому, постіндустріалізм іноді називають неіндустріалізмом, знову
наводячи статистичні дані по США: питома вага
третинного сектору економіки в ВВП складає понад
79%, тоді як промисловість лише 19% [3].
Реіндустріалізація та решорінг стали ключовими напрямками нової індустріалізації національних господарств, що передбачає відродження індустрії як єдиної бази економічного розвитку, що
виробляє інноваційні продукти на основі NBIC-технологій (нано-, біо-, інформаційних та когнітивних
наук і технологій). Першими шляхом нової індустріалізації пішли США та Великобританія, за ними
економіки Німеччини, Японії, Південної Кореї та
Китаю.
Проведені за розробленою автором методикою
[4-5] дослідження дозволили сформувати уяву про
стан розвитку неоіндустріальної стадії модернізації
економіки Кіровоградської області. Розрахунки показали, що розвиток знаннєвої групи індикаторів достатньо загрозливий, що проявляється не стільки в
його низькому рівні, скільки в динаміці – спочатку
стабілізація показника, його утримання тривалий
час на одному рівні, а потім падіння і знову «заморожування» на деякий час. Основний вклад зробили
показники фінансування наукових і науково-дослідних робіт, питомої ваги тих, хто навчається у вищих
закладах освіти у відповідній віковій групі та рівня
оновлення професійних знань. Збереження цих тенденцій призведе до повного руйнування в Кіровоградській області системи продукування та розповсюдження професійних знань та навичок.
Високій рівень індексу соціальних індикаторів
не зміг компенсувати низькі індекси економічних і
знаннєвих індикаторів. Зростаюча динаміка розвитку цієї групи змогла лише втримати інтегральний індекс неоіндустріальної модернізації на одному рівні
(див. таблицю). Однак, якщо не вжити термінових
заходів, спрямованих на перехід економіки регіону
на новий рівень техніко-технологічного розвитку,
якій потребує відповідної кваліфікації робочої сили,
то у найближчому майбутньому агрегований інтегральний індекс неоіндустріальної модернізації почне стійко знижуватися.
Таблиця

Індекс неоіндустріальної модернізації
Найменування
адміністративної області/
економічного району
Придніпровський економічний район
Дніпропетровська
Запорізька
Кіровоградська

2005

2008

2010

2012

2014

56
61
53
47

55
62
52
42

54
57
54
42

59
63
60
43

59
64
54
42
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Таким чином, проведене дослідження підтвердило, що сучасний стан промислового сектору економіки Кіровоградської області характеризується
домінуванням підприємств із неконкурентоспроможними технологіями і обладнанням. Агрегований
індекс неоіндустріальної модернізації свідчить про
наявність процесів деіндустріалізації, які виражаються у деградації основних фондів, скороченні механізації та автоматизації виробництва. При деіндустріалізації складність праці спрощується, наукомісткі операції замінюються більш простими, частка
знань в доданій вартості зменшується, виробничі
фонди старіють і не поновлюються, збільшується залежність від імпортних машин, механізмів і комплектуючих, примітивізується кваліфікація (відбувається декваліфікація) робітників, розширений тип
відтворення поступово витісняється простим відтворенням.
Для виходу на нову траєкторію індустріального
розвитку (нова індустріалізація), засновану на більш
якісній техніко-технологічній та кадровій базі, що
відповідає сучасному технологічному укладу, необхідно запустити процеси зворотні процесам деіндустріалізації. Тому базовим трендом модернізації
економіки має стати реіндустріалізація економіки.
Реіндустріалізація одночасно вирішує ряд взаємозалежних завдань: модернізацію виробничих потужностей, втрачених або застарілих в процесі деіндустріалізації; реалізацію проектів інноваційної індустріалізації; здійснення переходу на стадію нового індустріального розвитку з урахуванням майбутніх технологічних викликів. Рішення даних завдань дозволяє відновити роль і місце промислового
сектору в економіці як основи економічного розвитку.
Реіндустріалізація покликана не тільки здійснити перехід на стадію нового індустріального розвитку з урахуванням майбутніх технологічних викликів, але й зробити цей шлях альтернативою наздоганяючому типу модернізації. У цьому випадку
перехід до нової індустріалізації ґрунтується на такій базі розвитку як організація інноваційного типу
економічного зростання, впровадження конкурентоспроможних видів відтворення та побудова збалансованої структури економіки.
Завдання такого масштабу не під силу приватному сектору і тому вони повинні вирішуватися на
загальнодержавному рівні. Тільки держава, через інститут державного регулювання, здатна забезпечити реалізацію процесу реіндустріалізації, що забезпечує нову індустріалізацію економіки з максимальною ефективністю та в найкоротші терміни. Таким чином, необхідна розробка та проведення активної промислової політики за допомогою усвідомленого та цілеспрямованого втручання держави,
що використовує різні методи регулювання процесів відновлення і розвитку індустріального сектору
на якісно новій техніко-технологічній, кадровій та
інвестиційній основі.
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На підставі проведеного дослідження можна
зробити оптимістичний висновок – умови для неоіндустріального розвитку в економіці Кіровоградської області більш сприятливі, ніж для розвитку
процесів постіндустріальної модернізації. Про це
свідчить як соціальна складова цієї стадії модернізації, так і потенціал економічного (особливо промислового сектору економіки) та знаннєвого секторів, а
також входження в найпотужнішу індустріальну регіональну агломерацію поряд із такими промислово
розвиненими областями як Дніпропетровська та Запорізька.
Регіону терміново необхідно розробити комплекс системних заходів з протидії примітивізації
праці, зниженню рівня організації виробництва та
технологій, що застосовуються, що у результаті
призводить до виробництва продукції з низькою доданою вартістю. Основу економіки мають складати
технології, які потребують мінімум ресурсів, найвищої кваліфікації робітників та здійснюють найменшу шкоду навколишньому середовищу. Видом виробничої діяльності в Україні, який найбільше відповідає висунутим вимогам, є машинобудування та
суміжні з ним галузі, такі, наприклад, як металообробка.
Виробничий сектор вкрай потребує осучаснення технологічного парку. Процес виникнення технологій описується трьома способами, які або проявляються окремо, або можуть якимось чином поєднуватися [6]:
1. Евристичний спосіб, при якому виникають
абсолютно нові технології, невідомі досі, в силу якогось відкриття, винаходу, створення нового матеріалу, пристосування, пристрою. Частота таких подій
скорочується, тобто «епохальні» події відбуваються
все рідше.
2. Інкрементальний спосіб, коли після «епохальних» подій відбувається вдосконалення відомих
технологій, що стали традиційними способами виробництва, що забезпечує підвищення їх ефективності.
3. Комбінаторний спосіб, при якому відбувається поява нових технологій або удосконалення
традиційних, унаслідок паралельного та послідовного сполучення окремих технологій. При цьому великих інвестицій не потрібно, і не потрібно очікувати нових епохальних відкриттів.
Модернізація технологічного базису процес не
архаїчний, а системний та послідовний. Він передбачає як мінімум дотримування таких основних
принципів [6].
1. Визначення перспективних (базисних) секторів і напрямів діяльності для досягнення кожної з
поставлених цілей (визначення технологічного
ядра).
2. Вибір ключових технологій, ноу-хау та технологічний рішень, які виводять дані сектори та напрямки діяльності на лідируючі світові позиції
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(встановлення ряду технологій, які складуть найближчу та віддалену перспективи).
3. Складання переліку супутніх технологій, які
не є ключовими, але обов'язковими на даному етапі
розвитку для досягнення поставлених цілей (визначення периферії та способів її вдосконалення).
4. Порівнянність очікуваного результату та відповідних витрат, облік альтернатив і інерції розвитку конкуруючих систем.
5. Постійний моніторинг зовнішніх умов для
підтвердження актуальності цілей і своєчасного коректування пріоритетів розвитку, підтримки галузі
докладання зусиль і функціонального розмаїття на
мінімально необхідному рівні.
У центрі уваги державної економічної політики – людина. Це обумовлює постановку таких
пріоритетів в проведенні неоіндустріальної модернізації економіки: накопичення людського капіталу,
створення комфортного простору та інститутів для
його використання та розвитку.
Логіку стратегічного аналізу, визначення мети
та побудови системи управління процесами неоіндустріальної модернізації можна викласти у схемі
4х4:
4 напрями державного регулювання – людський капітал, інфраструктура, інститути, інновації;
4 напрями економічної діяльності – машинобудування, агрокомплекс, інфраструктура, інформаційний сектор.
Сучасний світ характеризується високою волатильністю та невизначеністю економічних процесів,
становленням людини як ключового активу соціально-економічного розвитку, переміщенням конкуренції з макрорівня (конкуренція між країнами) на
мезорівень (конкуренція між регіонами). При визначенні пріоритетів стратегії довгострокового розвитку необхідно враховувати такі світові тенденції:
1. Людський капітал:
пріоритетність людського капіталу перед матеріальним, природним і фінансовим капіталом при
визначенні довгострокових чинників економічного
розвитку;
прискорення темпів індивідуального розвитку,
що робить людину ключовим мобільним активом;
зростання продуктивності праці за рахунок
техніко-технологічної озброєності, вдосконалення
методів і технологій підвищення виробничої ефективності;
підвищення якості освіти та отримання нових
професійних навичок внаслідок появи нових технологій та розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на створення, передачу, збереження та сприйняття інформації;
посилення процесів трудової міграції;
значне збільшення чисельності населення Землі за рахунок зростання населення країн Азії, Африки та Латинської Америки (за прогнозами до
10 млрд чол. в 2030 р.);
глобальне зростання середнього класу;

інтеграція приватного життя людини з її професійною зайнятістю;
створення умов для продовження трудового
життя та залучення до роботи людей старших вікових груп.
2. Інфраструктура:
зниження ролі відстані як стримуючого чинника виробничої та соціальної кооперації, економічного розвитку;
поява нових регіонів – лідерів економічного
зростання – за рахунок активного розвитку міжнародної виробничої кооперації (такі «полюси зростання» переважно формуються навколо міських агломерацій);
зростання потреби в медичній та освітній інфраструктурі, що пов'язано з глобальним старінням
населення та збільшенням попиту нової економіки
на висококваліфікованих фахівців і широким застосуванням в системі освіти інформаційно-комунікаційних технологій;
стійка урбанізація (за прогнозами при збереженні існуючих тенденцій біля 60% населення світу
буде жити в містах в 2030 р.);
зростання визначального впливу якості інфраструктури на вибір регіону для життя, розвитку та
інвестування;
розвиток мультимодальних транспортних систем на основі інтеграції переміщень з інтелектуальними технологіями.
3. Інститути:
прискорення темпів відторгнення застарілих і
нежиттєздатних інститутів, впровадження на їх місце нових, які сприятимуть оновлення економічних
структур (так званий процес «творчого руйнування»);
перехід до світової багатополярної системи за
рахунок збільшення глобального впливу регіональних блоків і недержавних суб'єктів (транснаціональних корпорацій, релігійних організацій тощо);
оновлення глобальних інститутів національної
безпеки та світових фінансових фондів (МВФ, Світовий банк, ООН);
зниження пріоритетності жорстких систем управління у бік таких, що динамічно та адекватно реагують на зовнішні та внутрішні впливи на підставі
розвинутого інституційного середовища;
збільшення відкритості влади, перехід до електронного уряду, збільшення впливу громадянського
суспільства;
збільшення визнання інститутів як одного з
найважливіших чинників конкурентоспроможності
держави та регіонів;
зростання ролі релігійних цінностей і інститутів;
посилення ролі у суспільному житті міжнародних соціальних мереж.
4. Інновації:
збільшення значення інновацій та модернізації
як базових інструментів економічного розвитку;
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розвиток п'ятого технологічного укладу (інформаційні технології) з переходом на розвиток шостого (нано-, біо- та адитивні технології) та поступово сьомого технологічного укладів (когнітивні
технології);
збільшення витрат на дослідження та розробки;
багатократне зростання обсягу та портативності інформації та знань;
інтелектуалізація економіки: створення «розумних» середовищ, систем і виробництв (транспортних систем, систем енергопостачання, будинків,
міст тощо);
системна розробка ефективних ресурсо- і енергозберігаючих технологій;
рутинізація процедури трансферту технологій;
збереження домінуючого значення викопного
палива як джерела первинної енергії;
розширення інноваційної сфери інструментів
фінансування на принципах державно-приватного
партнерства.
Аналіз досвіду проведення успішної модернізації економіки країнами та розвинутими світовими
регіонами дозволив виділити та систематизувати
ряд характеристик, які сприяють успіху:
освічене, заповзятливе, мобільне та креативне
населення;
високоякісна система освіти світового рівня та
доступність світових центрів науки та освіти (наявність аеропортів міжнародного рівня);
ефективна система управління міграційними
потоками, спрямована на залучення та утримання
талантів;
низькі адміністративні бар'єри для підприємництва та інвестицій;
висока частка малого та середнього бізнесу;
активна екологічна політика;
високий рівень тісноти регіональних зав’язків
(економічних, соціальних, екологічних) та активні
міжнародні зв'язки;
наявність відомої столиці та ряду розвинутих
міст «другого ешелону», які стають ядрами потужних міських агломерацій.
Проведення неоіндустріальної модернізації
економіки необхідно розбити на три етапи, кожен з
яких має свої відмінні особливості, що виражаються
у домінуванні визначених інструментів і механізмів,
пріоритетів і напрямів державної економічної політики. Етапи реалізації неоіндустріалізації розрізняються за умовами, факторами, ризиками та пріоритетам економічної політики на державному та регіональному рівнях. Трансформації, що відбуватимуться зі структурою економіки, на кожному етапі
потребують проведення якісного моніторингу та
оцінки, на підставі яких з визначеною періодичні-

стю проводити коригування визначених пріоритетів, завдань і напрямів модернізації, а раз у п’ять років – їх оновлення.
На першому етапі увага державної економічної
політики має спрямовуватися на забезпеченні розширення та реалізації економіко-виробничих конкурентних переваг, зростання якості людського капіталу та формування передумов значного зростання
конкурентоспроможності. Для цього здійснюється
структурування системи регіональних програм,
формуються програми розвитку ключових видів виробничої діяльності, опрацьовується набір пріоритетних проектів розвитку. Одночасно необхідно
внести відповідні зміни до регіональної стратегії соціально-економічного розвитку1 та провести суттєві
коригування інших стратегічних документів області.
На другому – процеси модернізації, які вже
дали перші результати, мають запустити модель
зростання конкурентоспроможності. На цьому етапі
мають бути сформовані інституційні умови для техніко-технологічного, інноваційного, інтелектуального та професійного розвитку. Процеси модернізації прискоряться і почнеться створення заділів для
«розумної» економіки, з’являться проекти міжрегіональної та міжнародної інтеграції.
Третій етап забезпечить помітне зростання конкурентоспроможності економіки та соціальної
сфери, на основі переходу на нову індустріальну модель розвитку, значного поліпшення якості людського потенціалу і соціального простору, проведення структурної модернізації економіки у бік «розумної» економіки, перетворення людини та інновацій в провідні чинники економічного зростання.
Мінливість зовнішніх умов обумовлює сценарний підхід до реалізації неоіндустральної модернізації економіки. Практика свідчить, що найбільш затребуваними є три сценарії: інерційний (сценарій
жорстких ресурсних обмежень); базовий (сценарій
помірних ресурсних обмежень); оптимістичний
(сценарій м'яких ресурсних обмежень).
Інерційний сценарій не передбачає масштабних
структурних трансформацій та прискорення темпів
економічного зростання на основі модернізації техніко-технологічного базису. Враховуючи ресурсні
обмеження на практиці реалізуються тільки найбільш пріоритетні та найменш ресурсномісткі проекти. Розвиток відбувається по «стандартним» інерційним трендам, ресурсні обмеження не долаються.
У результаті закріплюються такі параметри
економіки:
розширення конкурентних переваг в традиційних сферах, що дозволяє забезпечити незначне скорочення розриву в конкурентоспроможності окремих галузей економіки від рівня кращих іноземних

1

Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затверджена Рішенням Кіровоградської
обласної ради 21 грудня 2012 року № 411 (у редакції рішення Кіровоградської обласної ради 27 березня 2015 року
№ 716).
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виробників, що призведе до незначної модернізації
економічної структури регіону;
незначне зростання людського капіталу;
реалізація обмеженої кількості довгострокових
пріоритетних проектів і програм;
невелике зростання інвестиційної привабливості.
Базовий сценарій передбачає, що будуть здійснені необхідні заходи, спрямовані на подолання ресурсних обмежень. Переважно зусилля будуть зосереджені на реалізації проектів з низькими ризиками
та на ряді ключових великих проектів, пов'язаних з
підвищеними ризиками. Реалізація даного сценарію
дозволить:
розширити конкурентні переваги в традиційних сферах, у тому числі на базі підвищення технологічного рівня та зростання продуктивності праці;
сприяти появі нових видів виробництва та зростанню їх конкурентоспроможності;
забезпечити розвиток людського капіталу через
глибоку модернізацію соціальної сфери;
втілити більшість довгострокових пріоритетних проектів і програм, що реалізують порівняльні
переваги економіки;
суттєво покращити інвестиційний клімат, у
тому числі для іноземних інвесторів;
створити інституційні основи сталого розвитку.
Нарешті третій сценарій – оптимістичний – передбачає повне розкриття потенціалу розвитку, досягнення глобальної конкурентоспроможності. Повністю модернізується економіка, основу виробничого сектору складуть технології переважно четвертого з елементами п'ятого укладу. Сформується сектор «розумної» економіки з технологіями п'ятогошостого укладів та з перспективою появи сьомого
технологічного укладу. Переважна більшість проектів, що були заплановані, реалізується повністю та в
планові терміни.
Реалізація кожного з сценаріїв повинна передбачати такі обов’язкові кроки:
визначити та забезпечити моніторинг стратегічних пріоритетів неоіндустріальної модернізації
економіки1;
забезпечити гармонічне поєднання можливостей та переваг влади, бізнесу та суспільства в вирішенні питань модернізації, у тому числі шляхом активного використання механізмів державно-приватного партнерства;
синхронізувати механізми галузевого та територіального планування з метою ефективної реалізації стратегічних програм і проектів, спрямованих на
побудову неоіндустріальної моделі розвитку;
підвищити ефективність витрат регіонального
бюджету на управління процесами модернізації;
забезпечити моніторинг та актуалізацію поставлених завдань.

Основні інструменти реалізації заходів неоінудстріальної модернізації – документи стратегічного планування, що розробляються в рамках програмно-цільового планування:
• план заходів щодо реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020
року;
• державні та регіональні цільові програми;
• Генеральна схема планування території України.
Основна вага виконання завдань неоіндустріалізації буде покладена на перші два інструменти –
план заходів, державні та регіональні програми. При
цьому мають бути забезпечені взаємозв'язок і регулярне скоординоване оновлення завдань неоіндустріальної модернізації, плану заходів, державних і регіональних цільових програм.
Процедура актуалізації, коригування та оновлення (при необхідності) – регулярний процес: раз
на рік - актуалізація, раз в три роки – коригування і
раз в шість років – оновлення набору стратегічних
завдань і напрямів. Процедура передбачає аналіз
причин і факторів, дія яких призвела до розбіжності
з планованими показниками, а також погодження та
затвердження скоригованих даних з органами виконавчої влади.
У центрі уваги неоіндустріалізаціїї – людина, її
знання та навички. Формування нової індустріальної економіки потребує людського капіталу нової
якості, який володіє новими знаннями, професіями
та навичками. Розвиток людського капіталу, необхідного для підвищення якості неоіндустріальних
трансформацій економічної системи регіону, доцільно проводити за такими напрямами:
1. Розвиток системи безперервної освіти населення як головного чинника, що забезпечує інтелектуалізацію економічних процесів і приріст кадрового потенціалу. Передбачає виконання таких заходів:
розвиток інфраструктури безперервної освіти;
забезпечення доступу до різних форм та стимулювання формальної та неформальної освіти для
всіх верств населення, у тому числі пенсіонерів і
осіб з обмеженими можливостями здоров'я;
включення головних університетів регіону в
національні та міжнародні освітні мережі, а також
міст, де вони розташовані, до асоціації Learning
Cities (міста, що навчаються).
2. Розвиток креативної індустрії регіону. Креативні індустрії стають невід'ємним елементом інноваційної економіки. Заходи, спрямовані на формування та розвиток креативної (творчої) індустрії, мають бути такими:
формування мережі інтеграційних площадок
для реалізації творчого та підприємницького потенціалу суб’єктів креативної індустрії;

1

Виконання цієї задачі обумовлює розробку методики оцінки розвитку процесів неоіндустріальної модернізації з
урахуванням визначених пріоритетів.
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створення інституційних та організаційних
(агентства творчих індустрій) умов для консультаційної та фінансової підтримки творчих ініціатив;
розширення міжрегіональної та міжнародної
співпраці для експорту продукції творчих індустрій;
розширення освітніх програм з креативної економіки;
впровадження механізмів державно-приватного партнерства в креативній індустрії, стимулювання меценатства (філантропства);
впровадження преференцій для творчих індустрій.
3. Проведення якісної міграційної політики.
Якість політики полягає як у зростанні міграційного
приросту населення регіону, так і у збільшенні в їх
потоці кваліфікованих і висококваліфікованих фахівців.
4. Забезпечення високого рівня соціального захисту населення. В умовах низьких темпів економічного зростання та несприятливих соціально-демографічних тенденцій система соціального захисту
та підтримки фокусується на:
розвитку мережі організацій різних організаційно-правових форм і форм власності, які надають
соціальні послуги населенню;
зниженні соціальної нерівності за рахунок підтримки соціально вразливих верств населення та
ліквідація окремих форм прояву бідності;
підвищенні якості та доступності соціального
обслуговування та соціального захисту;
покращенні фінансово-матеріальної бази установ системи соціального захисту та обслуговування
населення.
Прийнятий постулат про пріоритетність підвищення якості людського капіталу як головного драйверу неоіндустріальної модернізації обумовлює
розвиток простору життєдіяльності людини. Територія та комунікаційна система регіону є чинниками, що забезпечують життєдіяльність людини.
Виділяють чотири складові просторів життєдіяльності людини:
1. Особистий простір. Індивідуальний простір,
пов'язаний із життям кожної конкретної людини.
2. Колективний простір. Це простір, де ведеться
сімейна, освітня, виробнича та інші види колективної діяльності.
3. Простір ресурсного забезпечення людини.
До нього відноситься простір води, повітря, корисних копалин, навколишнього середовища, сільського господарства тощо.
4. Комунікаційний простір. Це простір, що забезпечує взаємодію людей, обмін інформацією, продуктами та послугами.
Стратегія агломерацій стає важливим напрямом розвитку простору життєдіяльності людини. У
Кіровоградській області доцільно розвивати дві моноцентричні міські агломерації: «КропивницькийОлександрія-Світловодськ-Знам’янка» (Кропивни-
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цька агломерація) та «Гайворон-Голованівськ-Благовіщенське» (Гайворонська агломерація). Перша
агломерація моноцентрична індустріальна зі сформованих одним ядром – містом Кропивницьким,
друга – поліцентрична аграрна, де кожне місто рівнозначне та є самостійним ядром агломерації.
Основними проблемами агломерації є:
1. Кропивницька агломерація:
пропускна здатність транспортної інфраструктури, що забезпечує зв'язок Кропивницького з приміськими територіями та районами – учасниками агломераційних процесів, не відповідає зростаючим
транспортним навантаженням;
зношеність та граничні навантаження існуючих
об'єктів інженерної інфраструктури;
нерівномірний розподіл об'єктів дозвілля та культури серед міст агломерації.
2. Гайворонська агломерація:
низька пропускна здатність існуючої мережі автодоріг;
моноспеціалізація міст;
нестійкий транспортний каркас агломерації:
слабка зв'язність ядер агломерації;
одноманітність і рихлість міського середовища,
деформованість міського простору.
Напрями перетворень:
1. Кропивницька агломерація:
формування структуроутворюючого транспортного каркасу агломерації, що включає розвиток
швидкісних зв'язків, будівництво нових авто- та залізничних доріг;
розвиток і модернізація інженерної інфраструктури;
упорядкування господарської діяльності в приміських зонах;
редевелопмент промислових зон і розвиток селитебной забудови;
формування рекреаційних зон;
розвиток комплексної інфраструктури спорту і
туризму.
2. Гайворонська агломерація:
трансформація та диверсифікація спеціалізації
міст-ядер агломерації, розвиток синергетичного
ефекту від співпраці;
посилення ідентичності міст-ядер агломерації;
формування стійкого транспортного каркасу
агломерації, включаючи розвиток швидкісних зв'язків;
інтенсивний розвиток міст агломерації в межах
існуючих урбанізованих територій, максимальне
збереження природних ландшафтів і земель сільськогосподарського призначення.
Яскраво виражена аграрна спеціалізація Кіровоградської області потребує розробки концепції
розвитку сільських територій. Основними напрями
перетворення сільських територій мають бути:
1. Індустріалізація АПК, яка передбачає впровадження прогресивних технологій виробництва,
збору, зберігання та переробки сільськогосподар85
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ської продукції, сучасну систему організації сільськогосподарськими підприємствами, заміну ручної
праці механізованою, автоматизацію і роботизацію
технологічних процесів.
2. Екологічно збалансована система використання земель, яка включає інтенсифікацію використання земель, раціональне розміщення промислових
і інфраструктурних об'єктів, впровадження інноваційних технологій і збереження цінних ландшафтів.
3. Трансгранична кооперація, метою якої є кооперування з суміжними суб'єктами для плідного та
взаємовигідного соціально-економічного співробітництва.
4. Розумне укрупнення для рішення проблем
витрат на утримання економічно неспроможних населених пунктів.
Визначені складові моделі неоіндустріальної
модернізації економіки Кіровоградської області потребують ретельного додаткового вивчення для узгодження з практикою і чинними стратегічними та
програмно-цільовими документами як регіонального, так і державного рівнів. Запропонований сценарій структурно-технологічної модернізації промислового та аграрного секторів економіки регіону
дозволить запустити процеси інтелектуалізації
праці, модернізації всіх сфер життєдіяльності населення, зовнішньої деофшоризації економіки та переходу до створення внутрішніх інноваційних офшорів, підвищення кваліфікації трудових ресурсів,
на основі якої разом із зростанням наукоємності виробництва зросте продуктивність праці, а отже й оплата праці, що призведе до підвищення якості життя
населення регіону. Для цього ідеологію нового індустріального розвитку необхідно визначити в нормативно-правовому полі як на державному та регіональному рівнях, що з урахуванням прогресу процесів
децентралізації управління створить необхідні
умови для реалізації суб’єктами економіки та державними органами влади необхідних модернізаційних заходів.
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Котов Є. В. Стратегічні пріоритети неоіндустріальної модернізації економіки аграрнопромислового регіону
У статті обґрунтовано важливість проведення
нової індустріальної політики. Оцінено перспективи
неоіндустріальної модернізації економіки аграрнопромислового регіону. Розроблено стратегічні напрями формування та реалізації економічної моделі
неоіндустріального розвитку.
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ОСНОВИ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ
ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Вступ. Метою будь-якої діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання є підвищення його ринкової вартості. Тому, у процесах управління структурою капіталу підприємство орієнтується передусім на максимізацію вартості своїх
акцій на основі оптимізації співвідношення між позиковими і власними джерелами фінансування. Надзвичайно висока питома вага позикового капіталу
збільшує ризик банкрутства підприємства. На вибір
рішень використання фінансування за рахунок
власних або позикових коштів впливає режим оподаткування в певній юрисдикції. Жорсткий режим
оподаткування (висока ставка оподаткування,
менше можливостей використання прискореної
амортизації і податкових преференцій) визначає
привабливість позикового фінансування, оскільки
грошові кошти, сплачені як відсотки, відносяться на
собівартість, знижуючи базу оподаткування прибутку підприємства.
Підприємства, що здійснюють різні види економічної діяльності, крім загальних характеристик
основних підходів у формуванні структури капіталу, мають ряд особливостей, зумовлених специфікою їх функціонування і розвитку в певній сфері.
Саме наявність таких особливостей і визначає актуальність досліджень, спрямованих на виявлення і
визначення, а також підготовку пропозицій щодо
удосконалення основних підходів у формуванні
структури капіталу залежно від виду економічної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемам формування фінансового капіталу та
моделювання його раціональної структури присвячено багато досліджень, у яких комплексно розкриваються основні положення, а також окремі аспекти
управління фінансами підприємств. Особливості
оцінки фінансових активів та формування вартості
компаній розкриваються в роботах Ф. Блека, Дж. Б.
Вільямса, Дж. Дж. Лінтнера, Б.Г. Малкіела, Г. Марковіца, Я. Мойссіна, М. Скоулза, Ю. Фама, У. Шарпа та інших. Аналізу структури капіталу підприємства, зокрема для цілей оцінки його платоспроможності та фінансової стійкості, присвячені праці
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дона, М. Дженсена, Г. Дональдсона, Д. Дюрана,
Р. Літценбергера, У. Меклінга, М. Міллера, Ф. Модільяні, С. Майерса, К. Рамасвамі та інших.
Питанням управління фінансами підприємств,
у тому числі, на основі оптимізації структури фінансового капіталу, присвячені праці провідних вітчизняних вчених, зокрема, Л.М. Алексеєнко, І.А. Бланка, О.Д. Василика, Н. М. Дєєвої, О.П. Кириленко,
А.І. Крисоватого, М.І. Крупки, І.О. Лютого, Л.О.
Омельянович, С.М. Онишко, В.М. Опаріна, В.М.
Федосова, О.П. Чернявського, С.І. Юрія та інших.
Проте, в результаті постійних змін умов ведення господарської діяльності (зміни акцентів державного регулювання господарської діяльності та
ринків капіталу, модернізація форм звітності), обумовленої розвитком зовнішнього середовища, методико-аналітичні дослідження, спрямовані на вдосконалення основних підходів управління фінансами
підприємств не втрачають своєї актуальності. Особливий інтерес у цьому сенсі представляють дослідження, що спрямовані на виявлення галузевих відмінностей структури фінансового капіталу та особливостей у підходах щодо її оптимізації.
Формулювання цілей статті й аргументування актуальності завдання. Метою цього методико-аналітичного дослідження є виявлення відмінностей в структурі фінансового капіталу підприємства, обумовлених особливостями сфери діяльності
компанії (на підставі аналізу результатів досліджень, проведених за цим напрямом з урахуванням
зарубіжного досвіду), а також емпіричних даних
щодо господарської діяльності підприємств України. Досягненню поставленої мети сприяло вирішення ряду завдань, а саме:
- систематизація і охарактеризування чинників,
що впливають на формування структури фінансового капіталу підприємства;
- аналіз основних підходів і концепцій, які використовуються на практиці для оптимізації структури капіталу;
- виділення і обґрунтування особливостей формування структури капіталу підприємствами залежно від сфери діяльності.
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Викладення основного матеріалу. В теорії та
на практиці структура капіталу підприємства розглядається як співвідношення між власними і позиковими джерелами фінансового забезпечення його
діяльності. Структура капіталу підприємства визначає склад та джерела фінансових ресурсів, що необхідні для оновлення основного капіталу, вартість
підприємства та рентабельність операційної діяльності, його здатність генерувати прибуток, а також
дозволяє оцінити ризики фінансових вкладень.
Раціональне формування структури капіталу
сприяє мінімізації витрат і максимізації ринкової
вартості підприємства.
Питання оптимізації структури капіталу підприємства набувають особливої актуальності в процесі формуванні його коротко- і довгострокових цілей розвитку підприємства, оскільки раціональне
використання боргового фінансування підвищує рівень рентабельності підприємства завдяки ефекту
фінансового левериджу.
Формула розрахунку фінансового левериджу
(важеля, плеча), що розроблена американськими
економістами [1-4] виглядає наступним чином:
ЕФВ = (1-СПП) (ROAе –СРСВ)*ПК/ВК,

даткування і обов'язкового резервування, досконалість правової системи в частині захисту прав власників та інвесторів) чинники, а також бізнес-ризики
(політичні, інфляцію, зміни обмінного курсу, облікової ставки тощо). До внутрішніх – особливості галузі (тривалість проектів, необхідні обсяги фінансування, рівень постійних витрат), розмір компаній,
рівень кваліфікації працівників.
Отже, здійснюючи аналіз відмінностей в структурі фінансового капіталу підприємств, перш за все
необхідно розглянути показники, що її характеризують, а також чинники, що впливають на співвідношення власних і позикових коштів підприємства. До
останніх належать обсяги виробництва і обороти, їх
стабільність, рівень і динаміка рентабельності,
структура активів, оподаткування, кредитна історія
підприємства, стан ринку капіталу, ринкова позиція
[5-6].
З урахуванням специфіки виду економічної діяльності оптимізацію структури капіталу здійснюють шляхом раціоналізації співвідношень між статтями активів і пасивів балансу. Головною метою цих
заходів є максимізація вартості підприємства та підвищення рівня рентабельності із одночасною мінімізацією вартості капіталу (відсотків на його обслуговування), а також підприємницьких ризиків (банкрутства, неповернення вкладень, обслуговування
боргу). Рентабельність капіталу (ROE), її максимізація, розглядається як один з основних індикативних
показників і цільових орієнтирів досягнення фінансової стійкості та прибутковості підприємства у середньостроковій перспективі [7].
Серед базових підходів оптимізації структури
капіталу виділяють розрахунок фінансового (приріст рентабельності власного капіталу завдяки залученню позикового) і виробничо-фінансового левериджу (взаємозв'язку між валовим прибутком, витратами і чистим прибутком), EBIT – EPS – підхід
(порівняння джерел фінансування), а також метод
ДЮПОН (розрахунок прибутковості власного капіталу на підставі факторів, що на неї впливають).
Роль зовнішнього фінансування у забезпеченні
функціонування підприємства підвищується в умовах зростання змінних і постійних витрат. Цей процес характеризується нарощуванням обсягів виробництва, темпів обертів ресурсів підприємства, нарощуванням дебіторської заборгованості. Компанії з
високою рентабельністю, як правило, мають більш
низьку частку позикових коштів у структурі фінансового капіталу, оскільки вони генерують достатні
обсяги прибутку. А підприємства, які оперують
значними активами загального призначення, що використовуються на обслуговування боргових зобов'язань, мають більше можливості щодо нарощення
частки позикових коштів у структурі пасиву.
У процесі формування і реалізації фінансової
політики підприємство змушене враховувати макро-

(1)

де ЕФВ – ефект фінансового важеля, що відображає
зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу, %; СПП – ставка податку на прибуток; ROAе –
коефіцієнт економічної рентабельності активів (відношення валового прибутку до середньої вартості
активів), %; СРСВ – середньозважена розрахункова
ставка відсотків (вартість позикових ресурсів у відношенні до їх обсягу), %; ПК – величина позикового
капіталу в пасивах підприємства; ВК – величина
власного капіталу у пасивах підприємства.
Рівняння дозволяє оцінити залежність рентабельності власного капіталу від трьох чинників:
1) частки позикового капіталу в його загальній
структурі (плече);
2) ставки податку на прибуток;
3) ефективності використання активів (різниця
між економічною рентабельністю і розрахунковою
процентною ставкою (диференціал)).
Перевищення рентабельності капіталу над її середнім рівнем визначає доцільність використання
позикового фінансування, оскільки створює позитивний залишок грошових ресурсів після виплати
відсотків. У той же час, нераціональне використання
активів підприємства передбачає використання
власних коштів для фінансування, оскільки, в іншому випадку, виникає додаткове відволікання прибутку на обслуговування боргів.
На формування структури капіталу впливають
ряд факторів, які розділяють на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх належать макроекономічні (розвиненість ринків капіталу і динаміка основних макроекономічних змінних) і інституційні (ставки опо88
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економічну динаміку і податкову політику держави
в частині зміни ставки оподаткування. На думку окремих дослідників, збільшення ставок оподаткування призводить до підвищення левериджу підприємства, а зменшення не впливає на боргове навантаження. Звичайні умови придбання кредитних ресурсів, які суттєво впливають на можливості підприємств щодо формування оптимальної структури капіталу, створюються попитом і пропозицією на ринку позикового капіталу [8-9].
У теорії формування і управління капіталом розроблено значну кількість методологічних підходів,
які дозволяють оптимізувати структуру капіталу,
вибудувати ієрархію джерел надходжень з урахуванням макроекономічних особливостей економіки
та галузевої належності підприємства, а також його
життєвого циклу. Базовою концепцією управління
капіталом визнається теорія Модільяні-Міллера
(M & M), яка ґрунтується на припущенні, що вартість компанії залишається незмінною за різної
структури капіталу [10]. В процесі її удосконалення
була розроблена модифікація M & M з урахуванням
«податкового щита», що враховує віднесення відсотків з обслуговування кредитів на собівартість, а
також ймовірні витрати на подолання фінансових
труднощів компанії.
На підставі проведених досліджень було виведено оптимальне співвідношення боргового навантаження в пасивах компанії в межах 30-40%. M & M
на практиці використовується для розрахунку оптимальної боргового навантаження підприємства і носить назву «компромісної» (Trade-off mode). Компромісна модель враховує переваги застосування
«податкового щита», розраховуючи величину якого
компанія враховує зміни кредитної і податкової ставки. У міру зростання підприємства, перший компонент «податкового щита» – кредитна ставка, може
зменшуватися в результаті диверсифікації джерел
фінансування, а також «ефекту масштабу».
Відповідно до положень компромісної теорії
леверидж залежить від чотирьох чинників: рентабельності, частки основних засобів в структурі активів, розміру компанії та «податкового щита» (NDTS)
[11]. При чому, він знаходиться в зворотній залежності від рентабельності підприємства.
У компромісній моделі визначальним компонентом є витрати банкрутства, які, як зазначають окремі експерти, мають тенденцію до зменшення (відношення прямих витрат до вартості компанії) у міру
зростання вартості підприємства [12].
Витрати банкрутства знаходяться в межах 1-2%
вартості всіх активів боржника. Виділяються прямі
(вартість процедури) і непрямі (втрата репутації) витрати банкрутства. Облік непрямих витрат є ускладненим завданням, оскільки передбачає їх співвіднесення з середньогалузевими значеннями продажів
[13-14].
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Аналіз результатів господарської діяльності,
що здійснений за звітністю компаній в Японії, свідчить про те, що частка ліквідних оборотних активів
у ліквідних зобов'язаннях знаходиться у прямій залежності від ймовірності банкрутства, рівень якого
впливає і на макроекономічну динаміку. При цьому,
розміри компанії прямо визначають ймовірність
банкрутства: у міру зростання компанії ймовірність
банкрутства знижується [15-17].
Одночасно із «компромісною» теорією оптимізації структури капіталу широке застосування знайшла теорія ієрархії джерел фінансування (POT –
Pecking order theory), суть якої полягає в найбільш
вигідному розташуванні фінансування в такій послідовності:
1) нерозподілений прибуток;
2) боргові джерела;
3) інструменти власного капіталу, акції.
Модель ієрархії фінансування враховує зміни
оборотного капіталу, чисту зміну операційного грошового потоку, дивіденди і капітальні витрати та
пояснює варіювання боргового навантаження на
компанію [18-20]. Відзначається, що підприємства
доцільно класифікувати залежно від використовуваних ними фінансових інструментів. Серед значущих
недоліків моделі виділяють складність графічної інтерпретації отриманих результатів [21].
В теорії розроблено модифікацію теорії ієрархії
для малого і середнього бізнесу, згідно з якими порядок джерел фінансування розташовується наступним чином:
1) реінвестування прибутку;
2) короткострокове боргове фінансування;
3) довгострокове фінансування;
4) акціонерний капітал власників;
5) акціонерний капітал третіх осіб [22].
Аналізуючи компанії малого та середнього бізнесу на підставі порівняння трьох підходів: бихевіорістської (визначення боргового навантаження у відповідність з середньогалузевим левериджем), компромісного і теорії ієрархії, дослідники дійшли до
висновків, що вигоди від використання «податкового щита» незначні, але суттєво впливають на стан
(недостатність або надлишок) внутрішніх фондів
[23]. Проте, керуючись результатами досліджень
останніх років, можна стверджувати, що практична
значимість теорії ієрархії фінансування в цілому
знижується [24].
Структура капіталу компанії варіює також залежно від резидентної приналежності підприємства.
Наприклад, підприємства США залучають більше
довгострокового фінансування, в той час, як компанії в країнах, що розвиваються, дозволяють більш
високе відношення кредиторської заборгованості до
пасивів. У державах з високим рівнем захисту прав
акціонерів боргове навантаження на компанії ниж-
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че, а фінансовий дефіцит в країнах, що розвиваються погашається здебільшого за рахунок власних
фінансових ресурсів.
У науковій літературі зазначається, що структура капіталу залежить також від віку підприємства,
який є однією зі складових левериджу, оскільки результативність компанії визначається накопиченими знаннями, репутацією, зв'язками з кредиторами [25-29].
Обмеження на законодавчому рівні максимально допустимого боргового навантаження (thin
capitalization rules) також впливають на структуру
фінансового капіталу компанії. Обмеження накладається на значення левериджу, перевищивши яке підприємства втрачають право на віднесення витрат на
обслуговування боргу до собівартості [30].
На обрання джерел фінансування, відповідно, і
на структуру капіталу суттєво впливає розвиненість
банківської системи (ступінь її монополізації, розвиненість фондового ринку), яка обумовлює форми залучення капіталу: у вигляді кредитів або шляхом
емісії цінних паперів (акції, облігації). Встановлено,
що зниження чистого прибутку корпорацій супроводжується збільшенням чистого банківського кредиту. У той же час, ринки капіталу в міру свого розвитку привертають більше підприємств, обумовлюючи зниження попиту на пряме банківське кредитування [31-34].
Циклічність економіки (динаміка ВВП на душу
населення, процентних ставок, інфляції, реального
зростання обсягів виробництва) також впливає на
величину левериджу. Вважається, що при зростанні
ВВП на душу населення середній леверидж збільшується. В цілому, експерти сходяться на тому, що
рішення щодо боргового фінансування розвитку
підприємств мають переважно проциклічний характер, а фінансування за рахунок зовнішніх джерел використовується в моменти спаду економіки. При
цьому, ймовірність банкрутства зростає у тих підприємств, які залучають боргове фінансування в моменти зростання економіки [35-36].
Серед галузевих особливостей формування
структури капіталу виділяють ряд факторів, а саме:
тривалість операційного циклу, стан і ступінь зносу
основних фондів, наявність заборгованості, зокрема, щодо виплати заробітної плати та розрахунків
з бюджетом. Так, доступ до кредитних ресурсів традиційно ускладнений у галузях важкої промисловості, які характеризуються високою капіталомісткістю і низькою рентабельністю, а також довгими операційними циклами (наприклад, суднобудівні підприємства). Такі компанії розглядаються як найбільш ризикові і агресивні позичальники.
У той же час, наявність значної кредиторської і
дебіторської заборгованості, що характерно для підприємств, які безпосередньо реалізують продукцію
кінцевим споживачам в умовах низької платіжної

дисципліни, також обумовлює певні труднощі у
формуванні структури капіталу за рахунок боргового фінансування. Перш за все, це комунальні підприємства, підприємства сфери торгівлі, комерційні
банки.
Для оцінки кредитоспроможності підприємства, на підставі якої приймається рішення про надання доступу до джерел боргового фінансування,
використовуються рейтингові оцінки, розробкою і
моніторингом яких займаються спеціальні агентства. Серед найбільш відомих і авторитетних рейтингових агентств необхідно виділити: "Standart &
Poors" (S & P); "Moody's"; "Fitch-IBCA"; "Salomon
Brothers"; "Value Line Investment Surve". У рейтингових системах позичальникам присвоюються категорії ризику, що мають літерні сполучення. Усередині кожного класу застосовуються знаки «+» і «-».
Аналогічні шкали використовують рейтингові
агентства регіонального значення. На практиці, переміщення вгору на один щабель у рейтингу призводить до зниження вартості обслуговування позики
на 0,2-0,5%.
Розглянемо особливості формування структури
капіталу підприємствами України в розрізі видів
економічної діяльності, відповідно виділивши галузеві особливості структури оборотних активів
(табл. 1) та співвідношень власного капіталу і довгострокових зобов'язань (табл. 2).
Особливістю фінансової діяльності підприємств України є значні обсяги дебіторської заборгованості, за рахунок якої формується значна частина
оборотних активів практично у всіх видів діяльності. Значні обсяги дебіторської заборгованості характеризує незадовільний стан платіжної дисципліни в цілому. Найкритичніше становище відзначається у підприємств нерухомості – 68,6%, промисловості – 63,2, торгівлі – 59,4%.
Найбільшими обсягами грошових коштів в
структурі оборотних активів оперують підприємства освіти – 35%, що може пояснюватися наявністю
насамперед бюджетного фінансування, а також підприємства інформації та телекомунікацій. Поточні
фінансові інвестиції найактивніше використовують
підприємства фінансової і страхової діяльності –
33,7%, а також адміністративної діяльності. Відносно виробничих запасів, то тут лідерами є підприємства сільського господарства – 31,6%, промисловості – 25,2 і будівництва – 24,7%.
Структура пасиву суб’єктів господарювання
України в розрізі видів економічної діяльності станом на 31 грудня 2014 року наведено в табл. 2. Найбільш високу частку власного капіталу в пасиві балансу (частина активів після вирахування зобов'язань) у 2014 році демонструють підприємства сфери
освіти – 72,5%, адміністративної діяльності – 69,5,
науки – 43,7, сільського господарства – 42, транспорту – 41%.
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Таблиця 1
Структура оборотних активів підприємств України в розрізі
видів економічної діяльності у 2014 році
Всього
Всього
Сільське, лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля
Транспорт
Громадське харчування
Інформація і телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Нерухомість
Наукова діяльність
Адміністративна діяльність
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Культура, спорт, відпочинок, розваги
Інше

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

З
20,0
31,6
25,2
24,7
21,2
16,1
17,3
8,1
0,6
6,0
14,8
6,2
8,2
20,8

БА
0,4
4,5
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДБ
60,0
56,6
63,2
53,2
59,4
58,3
57,1
51,1
53,8
68,6
62,1
56,0
49,3
53,3

100
100

8,2
13,5

0,0
0,0

50,7
63,7

У тому числі
ПФІ
ГВ
7,6
7,6
0,6
3,5
1,4
6,3
10,6
4,7
7,8
7,3
1,9
12,7
4,6
12,1
5,8
30,2
33,7
8,7
11,1
7,3
9,7
11,5
24,4
8,2
1,2
35,0
5,5
13,8
10,8
9,0

9,7
9,3

ВМП
1,8
0,9
1,7
1,8
1,8
8,6
4,3
2,0
0,4
3,2
0,5
2,2
3,1
4,3

ІОА
2,5
2,3
2,1
5,1
2,4
2,4
4,6
2,9
2,8
3,8
1,5
3,0
3,2
2,4

6,4
2,5

14,2
2,1

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Де: З – запаси; БА – біологічні активи; ДБ – дебіторська заборгованість; ПФІ – поточні фінансові інвестиції;
ГВ – грошові кошти; ВМП – витрати майбутніх періодів; ІОА – інші оборотні активи.

У той же час, найменша питома вага власного
капіталу в структурі пасиву балансу мали підприємства оптової торгівлі – (-2)%, будівництва – 1,2, інформації та телекомунікацій – 4,1%.
Найвищу частку довгострокових зобов'язань в
пасиві балансу мали підприємства нерухомості –

44,6 відсотка, громадського харчування – 40,5, будівництва – 36,2, інформації та телекомунікацій –
31,9, медицини – 31,8%. Щодо поточних зобов'язань, то найбільшими за обсягами вони виявилися у
підприємств торгівлі – 85%, телекомунікації – 63,9 і
будівництва – 62,7%.

Таблиця 2
Структура пасиву підприємств України в розрізі видів економічної діяльності у 2014 році
Баланс
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

24,7
42,0
28,8
1,2
-2,0
41,0
12,2
4,1
38,3
9,0
43,7
69,5
72,5
29,7

У тому числі
Довгострокові
зобов'язання
22,7
16,1
23,5
36,2
17,0
18,3
40,5
31,9
21,0
44,6
18,2
9,9
4,3
31,8

100

34,3

30,2

35,5

100

25,6

11,8

62,6

Власний капітал
Всього
Сільське, лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля
Транспорт
Громадське харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Нерухомість
Наукова діяльність
Адміністративна діяльність
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

Поточні
зобов'язання
52,6
41,9
47,7
62,7
85,0
40,8
47,3
63,9
40,1
46,4
38,1
20,6
23,2
38,5

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.

Оцінки відповідних співвідношень у табл. 1-2
дозволяють стверджувати про переважання боргового фінансування у видах діяльності, в яких здійснюється виробництво і реалізація послуг кінцевим
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споживачам. У той же час, ця заборгованість формується, крім залучення боргового фінансування, в результаті несвоєчасної оплати за поставлену продукцію. У зв'язку з чим, визначаючи галузеві особливо91
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сті структури капіталу, необхідно зауважити про
певні складнощі у використанні фінансового левериджу в цих видах діяльності, що обумовлюються
труднощами залучення додаткового боргового фінансування.
Значні відмінності в структурі оборотних активів підприємств залежно від видів діяльності свідчить про істотні відмінності в основних підходах
щодо фінансового забезпечення господарської діяльності. Означене обумовлює особливості основних
пропорцій у структурі капіталу залежно від виду діяльності. Так, підприємства зі значною частиною
довгострокових зобов'язань в пасиві балансу, підприємства сфери нерухомості, громадського харчування, будівництва, інформації та телекомунікацій,
медицини (див. табл. 2), характеризуються відносно
низькою часткою грошових коштів в структурі оборотних активів (див. табл. 1).
Разом з тим, підприємства, що здійснюють
свою діяльність у сфері освітніх послуг, маючи найбільшу питому вагу власного капіталу в структурі
пасивів, характеризуються найбільшою часткою
грошових коштів в оборотних активах. Такі особливості пояснюються, зокрема, наявністю фінансування державного замовлення із державного та місцевих бюджетів України.
Висновки. Підводячи підсумки дослідження
відмінностей в структурі фінансового капіталу підприємств залежно від виду економічної діяльності
на підставі узагальнення зарубіжного досвіду та
його апробації на прикладі України, слід зазначити
наступне:
1. Фінансовий капітал підприємства, способи
формування його структури (комплекси фінансування) в теорії і на практиці управління компанією
розглядаються як основні чинники, що безпосередньо впливають на її ринкову вартість. Обрання
комплексу фінансування, а саме, фінансове забезпечення за рахунок власних коштів, емісії цінних паперів або придбання кредитних ресурсів, в кінцевому рахунку, визначає сукупну вартість підприємства і його прибутковість при зміні співвідношення
власного капіталу та боргових зобов'язань. Нарощування обсягів позикового капіталу сприяє підвищенню рентабельності підприємства, однак, при
цьому, зростають ризики банкрутства, знижується
його фінансова стійкість.
2. Фінансовий капітал компанії є достатньо
складним та структурованим об’єктом, оскільки
його окремі складові потребують специфічних підходів управління. Структура фінансового капіталу
підприємств, що здійснюють господарську діяльність у різних видах економічної діяльності, має суттєві відмінності, пов'язані з особливостями виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг), платіжною дисципліною, тривалістю операційних циклів,
рівнем зносу парку основних фондів, питомою вагою грошових коштів в оборотних активах, а також

кредитним рейтингом компанії, який присвоюється
спеціальним рейтинговим агентством.
3. Формування структури фінансового капіталу
компанії відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. До зовнішніх належать:
1) динаміка макроекономічних показників і
циклічність економіки;
2) ставка оподаткування і обов'язкового резервування, а також розвиненість правового поля в частині захисту прав акціонерів та інвесторів;
3) бізнес-ризики (платіжна дисципліна, стабільність правового поля, резидентна приналежність
компанії, інфляція, зміна облікової ставки та обмінного курсу);
4) розвиненість регіонального та динаміка світового ринку капіталів.
Серед внутрішніх чинників впливу на структуру фінансового капіталу компанії, найбільш значущими є:
1) вид економічної діяльності і його особливості (обсяги постійних і змінних витрат виробництва);
2) вік і розмір компанії (ефект масштабу), а також рівень професійної підготовки персоналу;
3) тривалість операційного циклу і капіталомісткість підприємства;
4) диверсифікація джерел фінансування.
Серед перспективних напрямків подальших досліджень особливостей формування структури фінансового капіталу залежно від сфери діяльності
можна позначити дослідження:
1) впливу циклічності економіки на структуру
фінансового капіталу компаній залежно від виду
економічної діяльності;
2) ефективності державного регулювання господарської діяльності в частині оподаткування (розмір податкової ставки, оподаткування відсотків і дивідендів, податкова амортизація);
3) параметрів, що впливають на розмір кредитної ставки на ринку кредитних ресурсів.
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Столяров В. Ф., Островецкий В. И. Основы
и факторы формирования структуры финансового капитала предприятий
Рассмотрены проблемы формирования структуры финансового капитала предприятия в зависимости от влияния различных факторов. Проанализированы основные подходы оптимизации объемов
собственного и заемного капитала, а также факторы,
влияющие на соотношение этих предложений.
Выявлены и охарактеризованы особенности
формирования структуры финансового капитала
компаний под влиянием внешних и внутренних факторов. Среди внешних факторов наиболее значимы:
макроэкономическая динамика; текущая денежнокредитная и бюджетно-налоговая политика; бизнесриски; развитость рынков капитала. Основными
внутренними факторами являются: вид экономической деятельности; возраст и размер компании; продолжительность операционных циклов производства.
Ключевые слова: финансовый капитал, актив и
пассив баланса, оборотные активы, налогообложение, кредитный рейтинг, вид экономической деятельности.
Stolyarov V., Ostrovetskii V. Fundamentals and
Factors of Formation of the Structure of the
Financial Capital Enterprises
Discussed the problems of formation of structure
of the company's financial capital, depending on the
influence of various factors. It analyzed the main
approaches to optimize the volume of equity and debt,
as well as factors that affect the ratio of these
proportions.
Identified and characterized features of formation
of structure of the companies of financial capital under
the influence of external and internal factors. Among the
most significant external factors: macroeconomic
dynamics; the current monetary and fiscal policy;
business risks; development of capital markets. The
main internal factors are economic activity; age and size
of the company; the duration of the operating cycles of
production.
Keywords: financial capital, asset and liability
balance sheet, current assets, taxation, credit rating, type
of economic activity.

Столяров В. Ф., Островецький В. І. Основи і
фактори формування структури фінансового
капіталу підприємств
Розглянуто проблеми формування фінансового
капіталу підприємства, а також його структури залежно від впливу різноманітних факторів. Проаналізовано основні підходи оптимізації обсягів
власного і позикового капіталу, а також чинники, які
впливають на співвідношення цих пропорцій.
Виявлено та охарактеризовано особливості
формування структури фінансового капіталу компаній під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Серед зовнішніх факторів найбільш значу-
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МЕТОД СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Вступ. Фінансова стабільність банківської системи є чинником забезпечення стабільності фінансової та економічної систем і економічної безпеки
держави, сприяння або забезпечення стабільності є
однією із основних функцій центральних банків.
Перший основний принцип ефективного банківського нагляду визначає сприяння безпеці та надійності банків і банківської системи як першочергову
ціль банківського нагляду [1, с. 5].
Застосування міжнародних підходів до аналізу
фінансової стійкості в Україні вимагає врахування
специфіки вітчизняної банківської системи, зокрема
існування значної кількості банків, які суттєво відрізняються за обсягами та структурою активів, характеристиками ризиків та політикою управління
ними, стратегією позиціонування на ринку, чутливістю до екзогенних та ендогенних шоків тощо. Методологія аналізу потребує переходу від універсальних методик оцінки фінансової стійкості банків до
диференційованих підходів до конкретних груп
банків залежно від їх профілю ризиків, переліку основних операцій, джерел отримання прибутку,
структури основних статей балансу, особливостей
клієнтської бази.
Аналіз досліджень зазначеної проблеми.
Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості ґрунтується на традиційних підходах до оцінки, що включають різні аспекти та напрямки. При
визначенні категорії фінансової стійкості встановлено широкий спектр підходів, пов'язаний із складністю та суперечністю чинників, які впливають на
результати діяльності банків [2, 3]. Дослідження
структурно-функціональних характеристик банків
доцільно проводити з використанням саме інструментарію карт Кохонена, який забезпечує одночасне
врахування системи показників банків і візуальне
представлення великих масивів даних. Викорис-

тання карт Кохонена для економіко-математичного
моделювання ризиків банків та інших фінансових
установ знайшло відображення у працях вітчизняних та іноземних вчених [4, 5]. У той же час, широкі
можливості та нерозкритий потенціал даного методу при вирішенні задачі виокремлення однорідних об’єктів для формалізації процедур нагляду, потребує подальшого розвитку.
Метою статті є обґрунтування доцільності та
можливості виокремлення однорідних груп банків,
які є близькими:
1) за структурою основних агрегатів активів,
пасивів, доходів та витрат;
2) за пріоритетами у наданні послуг;
3) за рівнем та структурою основних видів банківських ризиків;
4) за реакцією на зовнішні шоки.
Такі однорідні структурно-функціональні
групи банків (СФГБ), що протягом тривалого періоду поєднують банки із відповідними характеристиками, мають бути відокремленими та специфічними
об’єктами аналізу фінансової стійкості системи та
оцінки ризиків, які виникають на трьох різних рівнях: в окремому банку, в СФГБ та в банківській
системі в цілому [6].
Результати дослідження. Останнім часом відбуваються суттєві зміни конфігурації банківської
системи, пов’язані із масовим виведенням банків з
ринку. У табл. 1 наведена інформація про скорочення кількості банків, їх активів та обсягів вкладів
фізичних осіб за станом на 01.01.2016 р. За 2014 р.
виведено з ринка 22 банки, у першу чергу, найменших банків четвертої групи. За цей рік загальні активи зросли за рахунок курсової різниці, пов’язаної
переоцінкою активів у іноземній валюті. Разом із ліквідацією банків система втрачала і ресурси у вигляді вкладів фізичних осіб.
Таблиця 1

Динаміка скорочення банківської системи за період з 01.01.2014 до 01.01.2016 р.
Кількість банків
1 група
2 група
3 група
4 група
Активи, млн грн
Вклади, млн грн

На 01.01.2014 р.
180
15
20
23
122
1 277 509
441 892
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На 01.01.2015 р.
158
16
19
33
90
1 316 718
422 733
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На 01.01.2016 р.
113
13
18
23
59
1 252 570
399 842

Скорочення за 2 роки
-67
-2
-2
0
-63
-24 939
-42 050
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За 2015 р. із ринка виведено ще 45 банків, які
належали до різних масштабних груп. Незважаючи
на подальше зменшення курсу національної валюти
і переоцінку активів і пасивів, відбувається помітне
скорочення банківського ринку. За 5 місяців 2016 р.
виведено ще 8 банків. Ліквідовані банки відрізняються не лише за масштабом, але й за місцем на ринку банківських послуг. Їх вихід із ринку не завжди
був пов’язаний із втратою фінансової стійкості.
Структурні зміни банківської системи протягом
останніх років досить детально і адекватно описуються за допомогою СФГБ-методу.
Для оцінювання фінансової стійкості банків використана система з двадцяти трьох структурних індикаторів, розрахованих за даними оприлюдненої
квартальної звітності. На основі аналізу карт Кохонена, побудованих послідовно на квартальні дати
фінансових звітів банків починаючи з 2003 р., розраховується схематична карта розподілу банків на
однорідні групи, що демонструє взаємне розташування груп, характеристики їх розмірів та середніх
значень фінансових показників. Для побудови карт
використано програмний продукт Viscovery
SOMine.
У кластерах поєднуються близькі за значенням
структурних індикаторів «образи» банків на різні
звітні дати. Дослідження різних варіантів побудови
карт із використанням достатньо деталізованих системних індикаторів показали, що конфігурація розташування груп банків на карті зберігається протягом тривалого часу, а зміни структурно-функціональних характеристик кожної групи демонструють
об’єктивно існуючі відмінності цих груп.
На рис. 1 наведена карта Кохонена, побудована
за даними звітності банків у період з 01.01.2009 до
01.01.2016 р.

основних видів ризиків. Такі групи знаходяться в
центі карти: ц-А/ю (група центрального розміщення
із значним обсягом кредитів, наданих юридичним
особам) та ц-А/в (група центрального розміщення із
підвищеною часткою високоліквідних активів).
Інші групи характеризуються специфічними характеристиками. Географічне сусідство областей на
карті Кохонена є свідченням близьких характеристик, діагональна відстань – про значні відмінності.
Навіть якщо функціональна спеціалізація, що супроводжується відповідним структурним дисбалансом,
забезпечує банку певні тимчасові переваги, її наслідком обов’язково є підвищення вразливості банку до впливу негативних зовнішніх чинників, нездатність до динамічної адаптації до трансформаційних змін на ринку. Даний висновок підтверджений значною кількістю банків, що втратили фінансову стійкість під час фінансово-економічної кризи
2008-2009 рр.
Враховуючи загальний стійкий розподіл ринку
банківських послуг, при оцінці ризику необхідно
спиратися саме на ознаки того сегменту ринку, до
якого належить конкретний банк. Природа структурно-функціональних характеристик банку має
бути контрольованою, щоб не перетворюватися у
додатковий структурний ризик, притаманний більшості банків. Наприклад, група банків роздрібного
кредитування А/ф має підвищений рівень комісійних доходів у структурі прибутку, великий розмір
резервів під кредитні ризики порівняно із середнім
значенням у системі. Група банків, залежних від міжбанківських ресурсів З/м, характеризується підвищеними валютними ризиками через значну частку
зобов’язань у іноземній валюті. Виходячи із вищезазначеного, фінансово стійкими, на наш погляд,
можна вважати лише банки із збалансованою структурою активів і пасивів.
Дослідження структури та характеристик
СФГБ проводиться на основі аналізу кількості банків у кожній групі та питомої ваги активів цих банків
у сукупному обсязі активів системи. Таким чином
більш повно виявляються сфери підвищених ризиків та їх вплив на загальну фінансову стійкість.
Порівняння розподілу банків на групи за даними двох останніх звітів наведено у табл. 2.
Банки центральної групи ц займають, як правило, найбільшу частину карти. За станом на
01.07.2015 р. центральна група не розподілялася на
підгрупи, тому її розміри порівнюються з двома центральними групами ц-А/ю та ц-А/в. Розмір центральної групи виступає важливим індикатором фінансової стійкості банківської системи. Групи банків
А/цп та А/цп-З/ф/п, сформовані на 1 липня 2015 р.
порівнюються із групою А/цп на 1 січня 2016 р. Для
інших СФГБ дотримується повна відповідність між
назвою і місцем розташування на карті Кохонена.

Рис. 1. Розподіл банків на СФГБ за станом
на 1 січня 2016 р.
Примітка. Авторська розробка,
складено автором на основі [7].

Фінансово стійкими є банки із збалансованою
структурою балансу, тобто контрольованим рівнем
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Таблиця 2
Порівняння характеристик розподілу банків на СФГБ
за станом на 1 липня 2015 р. та 1 січня 206 р.
На 01.01.2016 р.
Відхилення
На 01.07.2015 р.
кількість
активи,
кількість
активи,
кількість
активи,
СФГБ
СФГБ
банків
млрд грн
банків
млрд грн
банків
млрд грн
ц
47
651 473 ц-А/ю
18
393 025
-4
185 949
ц-А/в
25
444 397
А/цп
2
1 624
А/цп
12
25 301
2
-321 631
А/цп8
345 308
З/ф/п
З/м
4
68 821
5
74 047
1
5 226
А/м
5
3 932
2
2 531
-3
-1 401
З/ю/с
11
4 935
4
1 205
-7
-3 730
З/ф/с
8
14 830
4
2 790
-4
-12 040
З/інш
7
3 322
9
15 510
2
12 188
А/в-З/п
11
17 873
8
2 146
-3
-15 727
З/ф/п
15
135 019
7
124 753
-8
-10 266
А/ф
8
13 734
15
156 277
7
142 543
вал/зб
3
2 846
2
2 120
-1
-726
пробл
6
38 535
2
8 468
-4
-30 067
135
1 302 251
113
1 252 570
-22
-49 681
Група пробл, яка постійно формується у крайньому кутовому положенні на карті, охоплює найбільш проблемні банки Зазвичай банки групи швидко виводяться з ринку, тому склад групи є невеликим і дуже мінливим.
На рівні окремих банків СФГБ-метод дозволяє
отримувати додаткову інформацію про реальний
стан та динаміку розвитку банку через порівняння із
відповідною групою і узагальнення аналогічних
рис, а також можливість врахування досвіду інших
банків для визначення сфер підвищених ризиків.
СФГБ відображає якісні особливості групи, ознаки
проблемності, профіль ризику та перспективи розвитку. Наприклад, наближення точки положення
банку до місця на карті, де розміщався інший проблемний банк, є сигналом підвищених ризиків.
Оцінюючи фінансовий стан кожного банку
групи, слід враховувати термін перебування у
СФГБ, проводити аналіз траєкторії банку на карті за
кілька звітних кварталів. Траєкторія розвитку кожного банку – це ламана лінія, що поєднує точки розташування банку на карті на послідовні дати звітності і характеризує ступінь зв’язку цього банку із групами, до яких він належить.
Структурно-функціональний аналіз визначається у філософії як метод дослідження системних
об'єктів, насамперед соціально-економічних систем,
різних форм суспільного життя на основі виділення
в них структурних складових і їх ролей (функцій) в
системі. У рамках структурно-функціонального підходу в соціології вироблене правило дослідження
будь-яких систем: для виявлення сутності деякого
об’єкту потрібно проаналізувати основні його
функції в більш широкому контексті, а для цього поЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

трібно шукати прямі і побічні наслідки, позитивні та
негативні прояви.
У кібернетиці структурно-функціональний метод визначається як підхід до опису і пояснення
системи, при якому досліджуються її елементи і залежності між ними в рамках єдиного цілого. Кожен
елемент виконує визначені функції, що задовольняють потреби системи. Діяльність елементів системи
програмується загальною структурною організацією, займаними ними позиціями і виконуваними
ролями. Сутність структурно-функціонального методу полягає у розділенні складного об'єкта на складові частини, вивченні зв'язків між ними та визначенні притаманних їм специфічних функцій, спрямованих на задоволення відповідних потреб системи, управління з урахуванням цілісності останньої
та її взаємодії із зовнішнім середовищем. Головна
задача управління великими системами полягає у
пошуку і реалізації управлінських впливів, які в
умовах зовнішніх і внутрішніх збурень зможуть забезпечити гомеостатичний стан функціонування і
розвитку системи.
Системні дослідження показують, що визначальною умовою поведінки складних економічних
систем є їх нерівномірна самоорганізація, функціональна стійкість в неврівноважених умовах. Якщо
стан рівноваги є необхідною умовою стаціонарного
існування управлінських систем, то неврівноважений стан являє собою істотний момент переходу в
новий стан, в якому управлінська система набуває
іншого рівня організації і продуктивності. Набуваючи в нових умовах функціонування стабілізуючого
стану, управлінська система проходить свої врівно97
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важені стани як проміжні етапи на траєкторіях неврівноваженої самоорганізації.
Висновки. При дослідженні банківських ризиків за СФГБ-методом вивчається відхилення структурних характеристик банків кожної СФГБ від середніх значень банків збалансованої групи. СФГБметод також дозволяє здійснювати моделювання положення банку, що може бути корисним для менеджменту банку, у разі прийняття тих чи інших
управлінських рішень, пов’язаних із зміною стратегії. Дослідження прогнозного положення банку на
карті є елементом стрес-тестування та хеджування
ризиків. Достатньо формалізований апарат виокремлення однорідних банківських груп надає широкі
можливості топ-менеджерам банків, які вирішують
задачу підтримки контрольованого рівня фінансової
стійкості конкретного банку та мають доступ до
оприлюдненої звітності інших банків.
Структурно-функціональний аналіз ризиків,
які загрожують втраті фінансової стійкості банківської системи, має спиратись на дослідження її
функціональних характеристик, здатності виконувати усі завдання, що визначаються конкретними
умовами розвитку економічної системи країни. На
нашу думку, саме диференційований за групами
банків аналіз ризиків забезпечить резистентність
банківської системи, стійкість до зовнішніх та внутрішніх шоків. Впровадження відповідного інструментарію потребує змін до базових нормативних документів Національного банку України [8, 9]. Методика аналізу та регуляторного впливу на структурно-функціональні групи банків має вдосконалюватися і розвиватися разом із сучасними міжнародними підходами.
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Заруцька О. П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості
У статті розроблено підходи до формування однорідних структурно-функціональних груп банків,
критерії виокремлення цих груп, формалізовані правила їх ідентифікації на основі фінансових характеристик, досліджено тенденції та динаміка розвитку
банківської системи на основі аналізу структурнофункціональних груп. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати
фінансової стабільності банків, вдосконалювати
систему оціночних показників контролю за діяльністю банків.
Оцінка банківських ризиків повинна проводитися в напрямку від загальних, системних тенденцій
до приватних, властивих окремим банкам або групам банків. При цьому підвищуються вимоги до оцінки поточного стану банківської системи, проведення систематичного структурного аналізу, діагностики фінансової стійкості окремих груп банків.
Представлено результати аналізу фінансового
стану банків з використанням нейронної мережевої
моделі кластеризації – самоорганізаційних карт Кохонена. Обґрунтовано переваги групування банків
залежно від структурно-функціональних характеристик. Для проведення адекватного аналізу необхідне
використання інструментарію, адаптованого до
структури та профілю ризиків конкретних етапів
розвитку системи та окремих структурно-функціональних груп банків. Запропоновано використання
диференційованого підходу до окремих структурнофункціональних груп банків та динамічного моделювання фінансового стану банків з використанням
самоорганізуюючих карт Кохонена. Значення фінансових показників кожного банку отримують
нову якісну оцінку з огляду на його місце у змінній
системі показників банківської системи.
Ключові слова: фінансова стійкість банків,
кластерний аналіз, фінансові показники банків.
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Заруцкая Е. П. Метод структурно-функционального анализа банковской системы как инструмент восстановления ее финансовой устойчивости
В статье разработаны подходы к формированию однородных структурно-функциональных
групп банков, критерии группирования банков,
формализованы правила их идентификации на основе финансовых характеристик, исследованы тенденции и динамика развития банковской системы на
основе анализа структурно-функциональных групп.
Предложенные методы позволяют обеспечить раннюю диагностику угроз потери финансовой стабильности банков, совершенствовать систему оценочных показателей контроля деятельности банков.
Оценка банковских рисков должна проводиться в направлении от общих, системных тенденций к частным, присущим отдельным банкам или
группам банков. При этом повышаются требования
к оценке текущего состояния банковской системы,
проведению систематического структурного анализа, диагностики финансовой устойчивости отдельных групп банков.
Представлены результаты анализа финансового состояния банков с помощью нейронной сетевой модели кластеризации - самоорганизующейся
карты Кохонена. Обоснованы преимущества группирования банков в зависимости от структурнофункциональных характеристик. С целью проведения адекватного анализа необходимо использование
инструментария, адаптированного к структуре и
профилю рисков конкретных этапов развития системы и отдельных структурно-функциональных
групп банков. Предложено использование дифференцированного подхода к отдельным структурнофункциональным группам банков и динамическое
моделирование финансового состояния банков с использованием самоорганизующихся карт Кохонена.
Значения финансовых показателей каждого банка
получают новую качественную оценку в зависимости от его места в динамической системе показателей банковской системы.

Zarutskaya O. Using the method of structuralfunctional analysis of the banking system as a tool to
restore its financial stability
In the work it’s developed approaches to the forming of homogeneous structural and functional groups of
banks, elaborated criteria for separating of groups of
banks, formalized their identifiable characteristics, investigated tendencies and dynamics of their development in Ukraine based on analysis of structural and
functional groups. Suggested approaches can provide
the early diagnostics of threats of banks’ financial stability loss, improve the system of the evaluating control
indexes of the banks activities.
Evaluation of the bank risks must be held in the direction from general, system tendencies to individual,
habitual to some banks or groups of banks. For all this it
is necessary to raise demands to the evaluation of the
current state of the banking system, carrying out the systematic structure analysis and financial stability diagnostics of the individual groups of banks.
The results of analysis of the financial state of
banks are presented by means of neuron network model
of clusterization - self-organizing map of Kohonen. Advantages of grouping of banks are reasonable depending
on structural-functional descriptions. To conduct adequate analysis it is necessary to use the set of instruments adapted to the structure and profile of risks at certain stages of system developing and separate structural
and functional banks’ groups. It was suggested to use
differentiated approach to individual structural and
functional bank groups and dynamic modelling of
banks’ financial condition with the help of Kohonen’s
self-organizing map. Financial indicators of a certain
bank obtain a new qualitative assessment, taking into account his place in a variable system of banking system
indicators.
Keywords: financial stability of banks, cluster
analysis, financial bank indicators.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Постановка проблемы. В сложившейся ситуации важное практическое значение имеет разработка современных подходов к совершенствованию
операционной деятельности коммерческих банков с
целью повышения эффективности их работы и улучшения структуры активов. Проблема преодоления
кризиса в банковском секторе связана с тем, что в
обществе формируется негативное отношение к
банкам, аккумулирование ими сбережений населения и институциональных инвесторов затрудняется
из-за снижения доверия. Девальвация национальной
денежной единицы, высокая учетная ставка НБУ,
запрет на досрочное изъятие депозитов приводят к
ухудшению условий работы банковских учреждений, оттоку ресурсов, банкротству банков. Такие
условия актуализируют необходимость формирования действенных управленческих решений и мероприятий антикризисного управления банковским
сектором экономики на макро- и микроуровнях, совершенствования операционной деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций показывает, что системным проблемам совершенствования работы банковского сектора и разработке адекватных целенаправленных мероприятий
по оптимизации банковской системы в условиях
кризиса уделяется большое внимание, в частности,
такими ведущими учеными как В. Мищенко, А. Петрина, Н. Шелудько, А. Шкляр, Б. Луцив, Т. Стечишин, О. Васюренко, В. Подчесова, С. Егоричева,
В. Вовк, А. Тищенко, В. Ходеева [1-7] и другими.
Разрабатываются проблемы гарантирования банковских вкладов [8], оптимального ценообразования
кредитного и депозитного продуктов [9], повышения финансовой устойчивости и формирования механизма антикризисного управления банков [10-12],
оценки качества банковского сервиса [13].
Вместе с тем, ряд проблем, касающихся совершенствования операционной деятельности коммерческого банка остаются нерешенными.
Цель статьи состоит в обосновании основных
принципов и практических подходов к совершенствованию операционной деятельности коммерческих банков в существующих условиях.
Изложение основного материала исследования. Операционная деятельность банка представляет собой совокупность операций по привлечению
и размещению ресурсов: привлечение денежных
средств на депозиты, размещение привлеченных
средств, открытие и ведение банковских счетов фи-

зических и юридических лиц, осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и
юридических лиц, валютно-обменные операции,
выпуск и размещение ценных бумаг и прочие операции с ценными бумагами, а также операции с финансовой арендой. В научной и учебной литературе существует понятие банковской политики, применяемое как к отдельным аспектам работы финансовокредитного учреждения, так и в целом к регулированию его операционной деятельности.
Как известно, политика – это образ действий
какого-либо субъекта (в нашем случае банка),
направленных на достижение определенных целей.
Банковская политика обычно затрагивает основные
функции: кредитование, инвестиции в ценные бумаги и дочерние компании, расходы на финансирование капитальных вложений, персонал, внутренний контроль и финансовое управление. Основным
источником ресурсов для украинских банков являются депозиты (около 80%), а львиную долю дохода
(в среднем 70-90%) составляет доход от активных
кредитных операций [14, 15]. Поэтому рассмотрим
направления совершенствования операционной деятельности в разрезе этих двух аспектов.
Депозитная процентная политика представляет
собой комплекс мер, направленных на мобилизацию
банками денежных средств юридических и физических лиц, а также средств госбюджета в форме вкладов (депозитов) с целью их последующего взаимовыгодного использования. В состав субъектов депозитной политики коммерческого банка включены
клиенты банка, коммерческие банки и государственные учреждения. К объектам депозитной политики отнесены привлеченные средства банка и дополнительные услуги банка (комплексное обслуживание).
Одним из существенных является вопрос о границах депозитной политики коммерческого банка,
под которыми понимается определенный допустимый предел аккумулирования банком временно свободных денежных средств юридических и физических лиц в зависимости от спроса и предложения на
рынке депозитов (экономические границы); от воздействия нормативов НБУ и лимитов банка (административные границы); от субъектов депозитных
отношений (внешние и внутренние границы); от
срочности депозитных отношений (временные границы); от географического принципа (территориальные границы); от объемов и структуры привле100
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ченных средств (количественные и качественные
границы).
Кредитная политика включает разработку
научно-обоснованной концепции организации кредитных отношений, постановку задач в области кредитования и проведение практических мер по их
осуществлению. Элементы кредитной политики
находят свое практическое выражение в организационных формах, т.е. приемах, способах и методах
ее реализации. При формировании кредитной политики должны учитываться объективные и субъективные факторы: состояние экономической конъюнктуры, денежно-кредитная политика НБУ, финансовая политика Правительства Украины, состояние экономики в регионах и отраслях, обслуживаемых банком, состав клиентов, их потребности в
кредите, наличие банков-конкурентов, величина капитала банка, структура пассивов, возможности и
опыт персонала.
Структура пассивов и стабильность депозитов,
их структура по срокам привлечения оказывают
непосредственное влияние на возможности кредитования. Банк должен привлекать средства на срочные депозиты, которые являются наиболее надежным кредитным ресурсом. Непосредственную связь
между активами и пассивами банка регламентируют
нормативы ликвидности. При определении кредитной политики соблюдение этих нормативов позволяет следовать золотому банковскому правилу: требования и обязательства банка должны соответствовать друг другу по суммам и срокам.
Одним из важнейших механизмов управления
активами и пассивами банка является управление
ставкой процента. Влияние изменения процентной
ставки на остатки денежных средств клиентов рассмотрено на примере АКБ «Укрсоцбанк». Допустим, что все активы 2014 года были преобразованы
только лишь в кредиты, а все пассивы – только в депозиты. Коммерческий банк предоставляет кредит
предприятиям, которые нуждаются в средствах, на
сумму 3798190 тыс. грн (сумма активов банка по
балансу). Банк оплачивает расчетные документы
предприятия из ссудного счета. Корреспондентский
счет уменьшается, а кредитная задолженность увеличивается на 3798190 тыс. грн. Другими словами,
происходит качественный сдвиг в структуре активов. А пассивы банка остаются без изменений. В
пассиве банковского баланса учитываются требования клиентов к банку. Предприятия, которые держат
на счетах 5324088 тыс. грн (по данным банковской
отчетности) могут в любой момент выставить банку
требование об оплате своих расчетных документов
на эту сумму. Если предприятия, получившие кредиты, не смогут погасить в установленный срок полученную денежную ссуду, то в АКБ «Укрсоцбанк»
возникает проблема с ликвидностью. Банк не сможет оплатить предъявленные ему расчетные доку-
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менты на сумму 5324088 тыс. грн, поскольку он
имеет на своем корреспондентском счете только
1525898 тыс. грн, которые остались после предоставления кредита.
Для обеспечения ликвидности в подобной ситуации коммерческий банк может предложить клиентам такие условия обслуживания их расчетных
счетов, при которых они не будут предъявлять
банку требования. Одним из таких условий будет
предложение руководства банка или менеджера по
ликвидности о повышении процентной ставки по
остаткам денежных средств клиента на расчетном
счете. Увеличивая такой платеж, коммерческий
банк будет стимулировать клиентов задерживать денежные средства на расчетном счете, хотя предприятие не может значительно уменьшить свои платежи, потому что это может иметь негативные последствия для обеспечения его финансовой деятельности.
Чтобы рассчитать, какой процент из поступлений на расчетный счет клиента будет задерживаться, необходимо проанализировать дебетовые
обороты по этому счету. К ним относятся те перечисления, которые не будут влиять на оборачиваемость оборотных средств в установленный срок.
Так, отчисления из прибыли, налоги и другие обязательные платежи, могут быть выплачены в последний предельно возможный день, установленный
действующим законодательством и уставом предприятия.
Необходимо выяснить, в какой пропорции
должны находиться обороты и остатки на счете. Допустим, что остаток на счете за предыдущий месяц
составляет 8320164 тыс. грн. Менеджер банка предлагает увеличить остаток на счете на 20% (1664032,8
тыс. грн). При этом будет увеличена процентная
ставка по начислению процентов. Необходимо
определить, при какой процентной ставке начисления на остаток на счете будет оправданным для
банка. Сумма увеличения остатка на счете равноценна вложению денежных средств на депозит. Поэтому расчет платы осуществляется на основе процентной ставки, по которой банк принимает депозиты юридических лиц сроком до 30 дней. Рассчитываем стоимость привлеченных ресурсов по формуле:

О1 × П 1
× Д,
(1)
365 × 100
где О1 – сумма средств, на которую предусматривается увеличение остатка;
П1 – процентная ставка по депозиту до 30 дней;
Д – количество дней в периоде, за который
насчитываются проценты (определяется как разница Д1 и Д2, где Д2 – последний день периода, за
который насчитывается процент, Д1 – первый день
периода, за который насчитывается процент) [16].
С1 =
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Подставив данные, получим:

C1 =

Д – количество дней в периоде, за который
насчитываются проценты [16].

1664032,8 × 20
× 30 = 27353, 96 тыс. грн.
365 × 100

П=

К этому результату необходимо прибавить
сумму начисленных процентов за предыдущий период, рассчитанных по этой же формуле.

C2 =

Таким образом, если предусматривается увеличение остатка на счете на 20%, оптимальным для
банка будет начисление кредитных процентов со
ставкой 4,19% годовых.
Взаимосвязь увеличения остатка на счетах и
процентной ставки для АКБ «Укрсоцбанк» представлена на рис. 1, из которого видно, что процентная ставка прямо пропорциональная увеличению
остатка на счетах. Коммерческий банк в данной
схеме материально стимулирует клиентов на увеличение среднемесячного остатка на счетах, при этом
в составлении соглашения заинтересован не только
банк, но и клиент. Не всегда у предприятия есть возможность исключить из оборота временно свободные средства на длительный срок для размещения
их на депозите, поскольку в этом случае предприятие при необходимости не может воспользоваться
средствами из депозитного счета. Разрыв депозитного соглашения будет невыгоден для предприятия,
а увеличение среднего остатка на счете дает возможность получения дополнительного дохода.

8320164 × 1
× 31 = 7066,44 тыс. грн.
365 × 100

Величину значений С1 и С2 определяют расходы банка (В) при увеличении остатка на счете:
В= 27353,96 + 7066,44 = 34420,4 тыс. грн.
Определим, при каком значении процентной
ставки банк понесет расходы в сумме 34420,4 тыс.
грн.
Для расчета воспользуемся формулой:
П=

В × 365 × 100
÷ Д,
О1 + О2

34420.4 × 365 × 100
÷ 30 = 4,19 %.
1664032.8 + 8320164

(2)

где В – сумма расходов в случае увеличения остатка
на счете;
О1 – сумма увеличения остатка на счете;
О2 – остаток за предыдущий период;

Рис. 1. Взаимосвязь остатка на счете и процентной ставки
[авторская разработка]
В плане совершенствования депозитной политики интересен опыт российских банков, которые
предлагают, помимо традиционных депозитов, так
называемые инвестиционные депозиты. Понятие
"инвестиционный депозит" трактуется на практике
по-разному, но чаще всего под ним понимаются два

вида депозитов. Первый открывается банком вкладчику под повышенный процент при покупке паев
инвестиционных фондов на определенную сумму.
Повышенный процент призван компенсировать моральные издержки клиента при отсутствии ожидаемой доходности по этим паям. Доход по второму
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виду депозитов состоит из части, гарантированной
банком (в среднем 5-6% годовых), и негарантированной – доходность которой зависит от успешности вложения банком денежных средств на фондовом рынке. В свою очередь, гарантированная часть
выступает в качестве страховки от падения стоимости паев.
В любом случае, часть средств на инвестиционном депозите размещается на традиционном вкладе,
а другая часть – инвестируется в различные финансовые инструменты, поэтому инновационные депозиты могут быть отнесены в разряд комбинаторных.

Более того, комбинаторная группа инвестирования
в различные финансовые инструменты денежных
средств вкладчиков позволила определить данный
депозит, как комбинированный. Преимуществ данного вида продуктов несколько: во-первых, они способствуют минимизации рисков, связанных с инвестированием. В частности банк дает гарантию на
сохранность средств, при этом доходность зависит
от ситуации на фондовом рынке. Во-вторых, инвестор, размещая средства в данный продукт, имеет
возможность получить более высокий доход, чем от
вложения в классический депозит (рис. 2).
Дополнительный
доход, генерированный
опционами
(потенциально
неограниченный)

Меньшая часть
(10%)
100% капитала
Большая часть
(90%)

Размещение на депозит

Гарантированный
возврат 100%
капитала

Рис. 2. Схема комбинированного депозитного продукта с гарантией возвратности капитала
[авторская разработка]
Принципиальные отличия и преимущества
комбинированных банковских продуктов по сравнению с традиционными депозитными услугами отражены в табл. 1.
Выводы. Вышесказанное позволяет сделать
вывод, что комбинированные депозитные продукты
являются перспективными и выгодными именно в
условиях финансового кризиса.
Совершенствование операционной деятельности коммерческого банка целесообразно рассматривать не только в разрезе отдельных видов активных
и пассивных операций, но и в более укрупненном
масштабе – в плане совершенствования кредитной и
депозитной политики банка. В данной статье предложено, в частности, использование комбинированных депозитных продуктов и управление остатками
на счетах клиентов путем регулирования процентной ставки (на примере АКБ «Укрсоцбанк»).
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Таблица 1
Специфика комбинированных банковских
продуктов в сравнении с депозитными
операциями [авторская разработка]
Форма
Комбинированпривлечения
Депозиты
ные банковские
средств
продукты
ТрадиционТрадиционные +
Наличие ин- ные (облига- производные
струментов
ции и депо- (опционы, фьюзиты) (+; -)
черсы, свопы) (+)
Степень до- Ограничена
Высокая (+)
(-)
ходности
Присутствует Отсутствует
Риск потери в определен- (стопроцентный
дохода
ных пределах возврат суммы
(+;-)
вложений) (+)

103

А. Ю. Попова
Литература

Попова Г. Ю. Удосконалення операційної діяльності комерційного банку в умовах кризи
У статті розглянуто питання вдосконалення
кредитної і депозитної політики банків у контексті
подолання кризи в банківському секторі. Сформульовано передумови використання комбінованих
депозитних продуктів, обґрунтовано практичні підходи до вдосконалення операційної діяльності комерційних банків в існуючих умовах. Запропоновано,
зокрема, використання комбінованих депозитних
продуктів і керування залишками на рахунках клієнтів шляхом регулювання процентної ставки (на
прикладі АКБ «Укрсоцбанк»).
Ключові слова: операційна діяльність, кредитна
та депозитна політика, комбінований депозитний
продукт, процентна ставка, комерційний банк, рахунки клієнтів.

1. Міщенко В. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі держави /
В. Міщенко, А. Петріна // Вісник Національного банку України. – 2011. – №4. – С. 12-17. 2. Шелудько
Н.М. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються:
теоретичні й емпіричні аспекти аналізу / Н.М. Шелудько, А.І. Шкляр // Фінанси України. – 2009. –
№2. – С. 3-21. 3. Луців Б.Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б.Л. Луців, Т.Б.
Стечишин // Фінанси України. – 2009. – №9. – С. 6777. 4. Васюренко О. Ціна кредитних ресурсів як
ключова складова системи управління кредитним
ризиком / О. Васюренко, В. Подчесова // Банківська
справа. – 2008. – №1. – С.28-34. 5. Єгоричева С. Методологічні засади організації інноваційного процесу в комерційних банках / С. Єгоричева // Вісник
Національного банку України. – 2011. – №1. – С.5357. 6. Вовк В. Особливості формування конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг /
В. Вовк // Вісник Національного банку України. –
2011. – №9. – С.20-26. 7. Тищенко А.Н. Оценка эффективности кредитной политики банков / А.Н. Тищенко, В.В. Ходеева // Бизнес Информ. – 2010. –
№6. – С.62-64. 8. 8. Чеховський Д.Б. Функціональне призначення і принципи функціонування механізму гарантування банківських вкладів / Д.Б. Чеховський // Вісник Національного банку України. –
2014. – № 2. – С. 182-186. 9. Дрозд А.О. Оптимальне
ціноутворення кредитного та депозитного продуктів
комерційного банку / А.О. Дрозд // Бізнес Інформ. –
2015. – № 5. – С. 100-108. 10. Arping S. Bank Competition, Loan Pricing, and Financial Stability / S. Arping. – 2013 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://ssrn.com/abstract=2306513. 11. Долінський
Л.Б. Оцінювання фінансової стійкості банківських
установ в аспекті надійності депозитних вкладів /
Л.Б. Долінський, Д.О. Пєршин // Бізнес Інформ. –
2015. – №5. – С. 233-239. 12. Жовтанецька Я.В. Механізм антикризового управління діяльністю банків
/ Я.В. Жовтанецька // Бізнес Інформ. – 2015. – №6. –
С. 187-192. 13. Синявська О.О. Концепція оцінювання якості сервісу банківських установ / О.О. Синявська // Бізнес Інформ. – 2015. – №7. – С.103-107.
14. Сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.bank.gov.ua/. 15. Асоціація банків України: Показники діяльності банків
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aub.
org.ua/. 16. Банковские риски: учеб. пособие / Под
ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. – М.: КНОРУС, 2007. – 232 с.

Попова А. Ю. Совершенствование операционной деятельности коммерческого банка в условиях кризиса
В статье рассмотрены вопросы совершенствования кредитной и депозитной политики банков в
контексте преодоления кризиса в банковском секторе. Сформулированы предпосылки использования
комбинированных депозитных продуктов, обоснованы практические подходы к совершенствованию
операционной деятельности коммерческих банков в
существующих условиях. Предложено, в частности,
использование комбинированных депозитных продуктов и управление остатками на счетах клиентов
путем регулирования процентной ставки (на примере АКБ «Укрсоцбанк»).
Ключевые слова: операционная деятельность,
кредитная и депозитная политика, комбинированный депозитный продукт, процентная ставка, коммерческий банк, счета клиентов.
Popova A. Improving operating activities of
commercial banks in crisis
The article deals with the issues of improving the
credit and deposit policy banks in the context of the crisis in the banking sector. Formulated using combined
conditions of deposit products, grounded practical approaches to improve the operations of commercial banks
in the current circumstances. It is proposed , in particular
, the use of combined deposit products and residues
management of customer accounts by adjusting the interest rate (for example, «Ukrsotsbank»).
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ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Дослідження сучасних процесів, що відбуваються в державній соціальній політиці, починається
з аналізу нормативно-правової бази, в якій закладено основні положення щодо пріоритетних
напрямів її розвитку. Так само і дослідження фінансових інструментів забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів України починається з огляду положень законодавства, яке регулює ці питання.
В останні роки відбуваються значні зміни у
пріоритетних напрямках соціально-економічного
розвитку держави, розвитку місцевого самоврядування, фіскальної системи, що вносять корективи й
до нормативно-правової бази. Тому метою статті
визначено комплексний аналіз та оцінку використання інструментів фіскального регулювання розвитку соціальної сфери в основних фінансових документах держави (Бюджетному кодексі України,
Податковому кодексі Україні, Законі України "Про
Державний бюджет" тощо).
Процес формування системи законодавства
фінансового забезпечення розвитку соціальної
сфери регіонів України ще не завершений, нормативно-правова база не є статичною, вона продовжує
вдосконалюватися – значні зміни, пов'язані з реформуванням місцевого самоврядування та територіальної організації відбулися у 2014-2015 рр., цей
процес продовжується й у 2016 р. Тому аналіз та
оцінка цих змін є предметом дослідження вітчизняних економістів Е.М. Лібанової [6], О.В. Макарової
[8], В.Б. Тропіної [1; 2], О.Ф. Новікової, С.М.
Гріневської, Л.Л. Шамільової [3], В.В. Письменного
[4; 5], О.С. Рибака [7], Н.Г. Пігуль [9] та ін. Ця робота є продовженням досліджень з формування та
оцінки нормативно-правової бази фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів
України.
Основним нормативним документом, який регулює відносини у процесі складання та виконання
бюджетів, є Бюджетний кодекс України [10], а
відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів – Податковий кодекс України [11].
Відповідно до ст. 8 Бюджетного кодексу
України наказом Міністерства фінансів України
"Про бюджетну класифікацію" [12] затверджено
бюджетну класифікацію, в якій чітко визначено
напрями (статті) доходів бюджету, видатків та кредитування бюджету, фінансування бюджету та
боргу. Для організації та функціонування механізму
фінансування видатків місцевих бюджетів на
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здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту розроблено та затверджено постановою КМУ Порядок фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
[13].
Для виконання означених державою завдань з
розвитку соціальної сфери регіонів України передбачено виділення фінансових ресурсів, що акумулюються у розпорядженні державних органів (Державному та місцевих бюджетах). Оскільки Україна
є унітарною країною з одним центральним – Державним – бюджетом, бюджети регіонів країни
(тобто обласні) окремо не виділяються та відносяться до місцевих разом з бюджетом Автономної
Республіки Крим, районними бюджетами, бюджетами районів у містах та бюджетами місцевого самоврядування, тому далі розглянуто основні положення Бюджетного та Податкового кодексів, що
стосуються правових засад функціонування системи
місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.
Для виконання власних, переданих та делегованих державними органами влади функцій та повноважень на регіональний (обласний) та місцевий
рівні, органи влади та самоврядування мають в
своєму розпорядженні власні, закріплені доходи,
позики та міжбюджетні трансферти (кошти, що
виділяються з бюджетів інших рівнів).
Власні доходи обласних та місцевих бюджетів. Перелік місцевих податків і зборів, які входять до складу власних доходів місцевих бюджетів,
та порядок їх адміністрування визначено Податковим Кодексом України. До них відносяться:
1) податок на майно, який складається з плати
за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від
землі, та транспортного податку;
2) єдиний податок;
3) збір за місця для паркування транспортних
засобів;
4) туристичний збір.
Обов’язковими для встановлення місцевими
радами визначено єдиний податок та податок на
майно (в частині транспортного податку та плати за
землю). Решта податків і зборів, визначених кодексом як місцеві, можуть бути впроваджені за рішеннями місцевих рад.
Також до власних доходів відносяться платежі,
запроваджені органами місцевого самоврядування,
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доходи від реалізації та оренди комунального майна
і підприємств комунальної власності, адміністративні штрафи і санкції, плата за ліцензії та сертифікати.
Таким чином, згідно зі ст. 64 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ), в якій визначено склад
доходів загального фонду місцевих бюджетів (міст
республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад) до бюджетів місцевого самоврядування
у повному обсязі зараховуються власні надходження зі сплати податку на майно, єдиного податку,
збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.
До власних неподаткових надходжень відносяться плата за ліцензії та сертифікати, за державну
реєстрацію, орендна та рентна плата, адміністративні збори, штрафи тощо.
В цілому, нормативно-правове забезпечення у
сфері власних доходів місцевих бюджетів в основному відповідає вимогам Конституції (ст. 142), Європейської хартії про місцеве самоврядування (ст. 9)
та Концепції реформування місцевого самоврядування, оскільки принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати
в межах закону.
У цьому зв'язку принципово важливим кроком
на шляху до децентралізації доходів стало впровадження у 2015 р. місцевого податку на майно,
який складається з податку на нерухоме майно,
плати за землю, виключеної з загальнодержавних
ресурсних платежів, та транспортного податку. До
2015 р. майновий податок, який в Україні сплачувався у формі плати за землю, не відносився до
числа місцевих.
Разом з тим, доцільно відзначити, що і нині податок на майно не є "ідеальним" джерелом для
місцевих бюджетів в Україні, оскільки податок на
нерухоме майно було впроваджено до закінчення
формування Державного реєстру речових прав, що
зменшує ефективність використання цього податкового інструменту.
Закріплені доходи обласних та місцевих бюджетів. Через нестачу власних коштів у розпорядження субцентральних органів влади також надходять закріплені доходи, які передаються обласним
та місцевим бюджетам – це загальнодержавні податки і збори, які традиційно формують дохідну частину місцевих бюджетів. Обсяг закріплених доходів безпосередньо впливає на величину наданих
за рахунок коштів державного бюджету міжбюджетних трансфертів.
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До загального фонду місцевих бюджетів надходять частки податків та інші доходи, закріплені податковим та бюджетним законодавством (ст. 64, 6669 Бюджетного кодексу України).
Найбільш важливим із закріплених джерел
формування місцевих бюджетів є бюджетоутворюючий податок на доходи фізичних осіб. У 2016 р.
відбулися певні зміни щодо нарахування та
адміністрування цього податку: законодавчо було
відновлено пропорційну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, відбулося збільшення ставок
податку. У теперішній час до місцевих бюджетів
надходить від 0 (в бюджети міст районного значення, сільських, селищних бюджети) до 60% (в
бюджети міст республіканського та обласного значення, об'єднаних територіальних громад, районні
бюджети), куди раніше згідно законодавства надходило 100% цього податку. Тобто ці зміни ідуть
врозріз з задекларованим курсом країни на децентралізацію податково-бюджетних повноважень.
Крім загального фонду, який є джерелом
коштів для виконання основних функцій органів
місцевого самоврядування, місцеві бюджети мають
спеціальний фонд, що передбачає використання
бюджетних коштів за постійним бюджетним призначенням в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду і дозволяє надавати бюджетні асигнування; доходи спеціального фонду
місцевих бюджетів (включаючи власні надходження бюджетних установ) мають цільове спрямування і складаються з надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів (ст. 71 БКУ) та доходів,
визначених ст. 691 БКУ.
Розподіл бюджету на загальний та спеціальний
фонди, їх складові частини визначаються виключно
Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет
України, прийняття рішення про місцевий бюджет
або про внесення змін до нього.
Одним із джерел формування спеціального
фонду місцевих бюджетів в частині фінансування
виступають кредити (позики) у фінансових установах на покриття тимчасових касових розривів, що
виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів (ст. 73 БКУ). Строк позики
складає до трьох місяців, у виняткових випадках – у
межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашення таких позик визначається
Міністерством фінансів України.
Для фінансування бюджету розвитку міських
бюджетів використовуються місцеві запозичення:
зовнішні (отримання кредитів (позик) від
міжнародних фінансових організацій і надання
місцевих гарантій для забезпечення повного або
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часткового виконання боргових зобов’язань
суб’єктів господарювання). До 2015 р. зовнішні кредити в силу обмежень БКУ могли отримати тільки
мегаполіси із населенням понад 800 тис. жителів, з
2015 р. обмеження зняті для всіх міст обласного значення;
внутрішні (розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом
випуску державних цінних паперів, цінних паперів,
емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного
періоду).
Запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Державний бюджет України з дотриманням граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду. Кабінет Міністрів України визначає умови здійснення державних запозичень, у тому
числі вид, валюту, строк та відсоткову ставку державного запозичення. Витрати на обслуговування та
погашення місцевого боргу здійснюються місцевим
фінансовим органом Міністерства фінансів України
відповідно до кредитних договорів, а також нормативно-правових актів, за якими виникають державні
боргові зобов'язання. Фінансування видатків
соціальної сфери через місцеві запозичення законодавством не передбачено.
Для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання (що належать до комунального сектору
економіки, розташовані на відповідній території та
здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної
інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій) за рішеннями міських рад можуть
надаватися місцеві гарантії. Для надання місцевих
гарантій між суб'єктом господарювання та місцевим
фінансовим органом укладається договір про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов'язань з внесенням плати за надання гарантії,
наданням майнового (або іншого) забезпечення виконання зобов'язань за гарантією та відшкодуванням витрат місцевого бюджету, пов'язаних із виконанням гарантійних зобов'язань та наданням гаранту права на договірне списання банком коштів з
рахунків суб'єкта господарювання. Статтею 17 БКУ
визначено, що місцеві гарантії надаються на умовах
платності, строковості, а також забезпечення виконання зобов'язань у спосіб, передбачений законом.
Таким чином, місцеві запозичення визначено
інструментом боргової політики місцевих органів
самоврядування з повним контролюванням всіх

процесів з боку держави (оскільки основні засади закладено в БКУ, умови здійснення визначаються
КМУ, зміни вносяться Мінфіном України).
Проте в нього є і ризикові аспекти. Так, у роботі
Н. Синютки [14] наведено приклад побудови
"фінансової піраміди" рефінансування та реструктуризації боргу бюджету м. Києва, коли за рахунок
кредиту в 2011 р. були погашені облігації 2004 р., а
зовнішній кредит 2007 р. був сплачений за рахунок
облігаційних запозичень на внутрішньому ринку в
2012 р., що свідчить про неефективне управління
державними фінансами та нагромадження місцевого боргу і накладає борговий тягар на Державний
бюджет. У світлі цього аналізу одним із спірних положень закону "Про Державний бюджет на 2016
рік", що стосуються функціонування спеціального
фонду, є надання дозволу Міністерству фінансів
України на внесення змін до розпису спеціального
фонду, які можуть відбутися у зв'язку з відображенням фактичних надходжень кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків тощо,
що може призвести до збільшення обсягу державного боргу. Таке положення не відповідає вимогам
ст. 40 Бюджетного кодексу України про встановлення законом "Про державний бюджет України"
граничного обсягу державного боргу, фінансування
державного бюджету та обсягів залучення відповідних кредитів (позик). Тому й надалі в умовах
фінансової нестабільності політика місцевих позик
(так само як і державних) повинна бути поміркованою.
Міжбюджетні трансферти. Відповідно до
положень Бюджетного кодексу України використовуються такі види міжбюджетних трансфертів: дотації вирівнювання; субвенції; кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів з інших місцевих бюджетів; додаткові дотації. Загальний обсяг фінансових ресурсів за
кожним видом міжбюджетних трансфертів розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів1.
Статтею 96 БКУ визначено види дотацій та субвенцій, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання
податкоспроможності територій. Міжбюджетні
трансферти є основним джерелом фінансування
місцевих органів влади багатьох країн світу.
Україна не є виключенням – трансферти з Державного бюджету використовуються для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій
та підтримки широкого спектру функцій місцевого

1

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових
ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих
послуг тощо. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що
враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від: кількості населення та споживачів гарантованих послуг; соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх
визначення) адміністративно-територіальних одиниць (ст. 94 БКУ).
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самоврядування, в тому числі освіти, охорони здоров'я, транспорту, соціальних програм державної
допомоги тощо. Прямо виражену соціальну спрямованість мають субвенції на здійснення державних
програм соціального захисту, освітня та медична
субвенції (останні дві впроваджені змінами до Бюджетного кодексу України [15]).
Змінами до Бюджетного кодексу [15] передбачено запровадження нової моделі взаємовідносин
Державного бюджету з місцевими бюджетами, основаної на заміні системи балансування бюджетів
(покриття дефіциту доходів для виконання власних
і делегованих повноважень місцевих органів влади і
самоврядування – дотація вирівнювання) на систему
горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій (врахування рівня надходжень податку на прибуток підприємств – для обласних бюджетів та податку на доходи фізичних осіб – для бюджетів міст, районів та обласних бюджетів на одного
жителя: базова та реверсна дотації). Запроваджене
горизонтальне вирівнювання податкоспроможності
бюджетів громад направлене на стимулювання до
нарощування дохідної бази. Проте визначити
ступінь ефективності нової системи міжбюджетного
вирівнювання неможливо через малий термін її
функціонування. А недоліки цієї системи, елементи
якої суперечать принципам децентралізації, вже
можна визначити.
Так, наприклад, за новими правилами бюджети
органів місцевого самоврядування сіл, селищ і міст
районного значення є "постраждалими" двічі: з одного боку – через повне вилучення надходжень податку на доходи фізичних осіб, з іншого – через те,
що за таких умов базова дотація для них законодавством не передбачена.
Не на користь децентралізації свідчить і те, що
при об'єднанні територіальних громад їхні бюджети
напряму взаємодіятимуть з Державним бюджетом
України, оминаючи власні рішення обласної та районної рад, що вказує на прямий контроль діяльності
органів місцевих самоврядування центральним урядом та порушення положень теорії економічної децентралізації, яка вказує на наявність регіональних
суспільних благ. Також є наявним тиск з боку виконавчої влади: сільські голови вимушені приймати
рішення щодо об'єднання [16], побоюючись залишитися без коштів: адже на відміну від сільських та
селищних бюджетів за новими положеннями Бюджетного кодексу бюджети територіальних громад
знаходяться в більш вигідних умовах, а відсутність
регуляторних актів спричиняє багато запитань [див.,
наприклад, 17].
Виступаючи як один з елементів складної системи міжбюджетних і регуляторних відносин,
міжбюджетні трансферти, точніше їх обсяг залежить від багатьох чинників всієї національної
фінансової системи та стратегічних напрямів роз-

витку держави, у тому числі її соціальної політики.
Таким чином, фінансування соціальних послуг через систему міжбюджетних трансфертів залежить
від правил та постанов центрального уряду, що
може вносити значні корективи, пов'язані з економічною нестабільністю, зміною пріоритетів тощо.
Фінанси двох рівнів влади – державного та
місцевого – тісно пов'язані. З 2015 р. законодавчо
дозволено здійснювати видатки на фінансування
бюджетних установ, які отримують субвенцію, одночасно з Державного та місцевого бюджетів. Формули для розрахунку медичної та освітньої субвенцій містяться у постановах КМУ "Про затвердження
формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" [18], "Про
затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами" [19], "Деякі питання
регулювання міжбюджетних відносин" [20]. Обсяги
надання інших видів субвенцій регулюються постановами та розпорядженнями КМУ (див., наприклад,
[21; 22]).
Субвенції спрямовуються на оплату поточних
видатків бюджетних установ, проте є винятки.
Згідно з положеннями закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" № 212
[23] освітню субвенцію можна використовувати на
капітальні видатки за умови забезпечення у повному
обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний
період за рахунок зазначених субвенцій та за умови
відсутності простроченої бюджетної заборгованості
за захищеними видатками. В цьому ж законі та законі "Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо реформи міжбюджетних відносин"
[15] йдеться мова й про субвенцію на підготовку
робітничих кадрів, проте в Бюджетному кодексі
Україні така субвенція окремо не виділена і положення щодо її надання потребують узгодження в
нормативно-правові базі України.
Оскільки наразі система міжбюджетних трансфертів знаходиться в процесі трансформацій, доцільним є постійний моніторинг та ретельний аналіз
сучасного стану місцевих фінансів, впливу процесів
децентралізації на стан забезпечення розвитку
соціальної сфери регіонів, адже незалежно від обраної системи місцевого оподаткування, уникнути
випередження місцевих потреб у видатках над
місцевими ресурсами вкрай складно, а за сучасних
умов – майже неможливо, тому й міжбюджетні
трансферти будуть відігравати значну роль у
фінансуванні соціальних потреб на місцях.
Кожного року згідно з положеннями Конституції України (ст. 95) видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір та цільове спрямування
встановлюються законом "Про Державний бюджет
України". Цим законом на наступний рік встановлюється розмір державних доходів та видатків, державного боргу, мінімальної заробітної плати, про108

Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

В. Д. Чекіна
житкового мінімуму, міжбюджетних трансфертів
тощо.
Так, наприклад, ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" встановлено
прожитковий мінімум на місяць для однієї особи в
розмірі від 1330 грн (з 01.01.2016 р.) до 1544 грн (з
01.12.2016 р.), а мінімальну зарплату – від 1378 грн
до 1600 грн [24]. Не важко підрахувати, що підвищення, які зазнали ці показники аж ніяк не корелюються з інфляцією, яка знецінила грошові доходи та
заощадження населення України [25].
Також слід зазначити, що законодавчо встановлені положення основних нормативно-правових документів щодо організації та реалізації бюджетного
процесу з надання соціальних послуг є загальними
та можуть уточнюватись протягом року залежно від
прийняття інших нормативних документів, як правило, пов'язаних з питаннями перерозподілу бюджетних коштів або виділенням додаткових коштів
для реалізації державних соціальних програм.
Так, відмінною рисою формування бюджетів на
2016 рік стали:
зміна загальної ставки нарахування ЄСВ до
22% (було 37%) та відміна відрахувань ЄСВ із зарплати працівників (було 3,6%);
збільшення ставок акцизів, податку на нерухомість та ПДФО, розширення бази оподаткування
ПДВ для виробників сільськогосподарської продукції;
збільшення обсягу трансфертів з Державного
бюджету на компенсацію втрат доходів Пенсійного
фонду;
обмеження пенсій працюючим пенсіонерам,
максимальної пенсії, індексації пенсій, правил розрахунку пенсій та права виходу на пенсію;
зростання обсягу житлових субсидій;
передача видатків на підготовку робітничих
кадрів у професійно-технічних та інших навчальних
закладах на фінансування з місцевих бюджетів.
У 2016 р. продовжено дію положень щодо оптимізації соціальних видатків: закриття шкіл (з чисельністю учнів менше 25), скорочення нормативу
ліжок у закладах охорони здоров'я (до 60 ліжкомісць на 10000 осіб). Згідно із Постановою КМУ
№ 151 [26] також заплановано запровадження перехресної верифікації отримувачів пільг та соціальних
виплат, передачі частини соціальних зобов'язань з
центрального на місцевий рівень та встановлення
граничного рівня доходів (майнового стану) для
надання різних видів соціальної допомоги, обмеження автоматичної індексації соціальних виплат та
зарплат бюджетним працівникам, що на цей час є
неможливим через відсутність електронного
реєстру отримувачів соціальних виплат на місцях.
Як показує загальний аналіз цього документу,
наразі відбуваються зміни пріоритетів як у фінансу-
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ванні, так і в цілому – у соціально-економічному розвитку держави. Тому не дивно, що вже прийнято
шість законів, що вносять зміни та доповнення до
Державного
бюджету-2016.
Залежність
від
зовнішнього фінансування зумовила зниження податків та рівня дефіциту бюджету, що в свою чергу
вплинуло на визначення розмірів соціальних стандартів, обсягів дохідної та видаткової частин Державного бюджету, що не могло не відбитися на обсягах доходів та видатків місцевих бюджетів. Негативний вплив на закладені в Держбюджет-2016 показники (у тому числі і соціальні) має й нестабільна
політична та економічна ситуація.
Для того щоб оцінити, наскільки незалежними
від центрального уряду є місцеві органи самоврядування в Україні, далі наведено результати розрахунків за методикою ОЕСР [27]. Аналіз структури
податкових доходів місцевих бюджетів показав, що
податкові повноваження субцентральних органів
влади в Україні є відносно обмеженими (див. рисунок).
Як свідчать наведені дані, маючи більшу, ніж в
середньому по країнах ОЄСР, частку субцентральних податкових надходжень в загальному обсязі податкових доходів, вітчизняна система податкових
повноважень має низький рівень реальної податкової автономії: на відміну від багатьох країн ОЕСР у
місцевої влади в Україні немає прав впроваджувати
або скасовувати податки, а встановлювати податкові ставки та пільги для місцевих податків вони можуть тільки в чітко визначених Податковим кодексом України межах (єдиний податок, податок на
майно, крім транспортного податку, збір за місця
для паркування транспортних засобів, туристичний
збір), ставки для місцевого транспортного податку
визначені положеннями Податкового кодексу
України, поділ закріплених податків встановлено законодавчо на тривалий період.
Таким чином, за показником "податкової автономії субцентральних органів" Україна відноситься
до країн з домінуванням повноважень в частині
поділу (спільного користування) податків. Така ситуація склалася через те, що найбільший обсяг надходжень до місцевих бюджетів має загальнодержавний податок з доходів фізичних осіб (56% у 2015 р.),
який в зарубіжних країнах часто передається на субцентральних рівень, акцизний податок займає
близько 8% та податок на прибуток – близько 4,5%.
За даними ОЕСР домінування таких повноважень
мають Чилі, Естонія, Польща та Туреччина, а в
цілому за даними 34 країн ОЕСР частка повноважень по закріплених податках складає близько 14%,
більшість місцевих органів самоврядування
наділені правами змінювати ставки місцевих податків самостійно (18,6%) або у встановлених урядом
межах (41,6%) [27].

109

В. Д. Чекіна

80
70
60
50
40
30
20
10
0

ОЕСР , регіональний рівень ОЕСР , місцевий рівень
Україна, місцевий рівень
Рисунок. Податкові повноваження субцентральних органів влади
"а" – повні повноваження у сфері податкових ставок і баз ("а1" – повні; "а2" – обмежені);
"b" – повноваження у сфері ставок податків ("b1" – повні; "b2" – обмежені);
"c" – повноваження у сфері податкових баз;
"d" – повноваження по розділенню (спільному використанню) податків ("d1" – встановлені субцентральним урядом; "d2" – встановлені за погодженням з субцентральним урядом; "d3" – встановлені центральним урядом, багаторічні; "d4" – встановлені центральним урядом, щорічні);
"е" – відсутність податкових повноважень;
"f" – інші ситуації.
Складено за: [27; 28].

Враховуючи те, що за теорією фіскального федералізму та, виходячи з практики побудови субцентральних бюджетів у зарубіжних країнах, на нижчий
рівень, як правило, передаються повноваження з
оподаткування активів, що є немобільними та
стабільними, в Україні до таких можна віднести
тільки податок на майно (складає 16% загального
обсягу податків у 2015 р.). Проте і він наразі не є
"ідеальним" джерелом для місцевих бюджетів,
оскільки впроваджений до закінчення формування
Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, що призводить до неефективного використання цього податкового інструменту.
Тому в Україні, яка взяла курс на децентралізацію та євроінтеграцію, доцільними є подальші кроки в сторону надання більшої податкової
автономії субцентральним (місцевим) органам самоврядування, проте ці дії повинні бути поступовими та ретельно продуманими, що потребує подальших досліджень з означеної тематики.

За результатами проведеного аналізу зроблено
висновки стосовно стану нормативно-правової бази
фінансового забезпечення розвитку соціальної
сфери регіонів України в умовах децентралізації та
запропоновано рекомендації щодо удосконалення
нормативно-правового забезпечення використання
податково-бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів України.
Для виконання державних повноважень з
надання суспільних послуг, в тому числі пов'язаних
із забезпеченням розвитку соціальної сфери, в
Україні побудовано складну і розгалужену систему
податково-бюджетних відносин. Законодавчо встановлено розподіл повноважень та фінансових ресурсів між двома рівнями влади. Для виконання
повноважень місцевих органів самоврядування в
Україні передбачено формування місцевих бюджетів з різних джерел надходжень – податкових, неподаткових, місцевих позик та міжбюджетних
трансфертів.
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Проведений аналіз нормативно-правової бази
щодо податкової складової надходжень місцевих
бюджетів показав, що на нижчий рівень віддані два
податки – податок на майно й єдиний податок та два
збори – збір за місця для паркування транспортних
засобів та туристичний збір; інші податкові надходження складаються із законодавчо встановленої
частки сум загальнодержавних податків (податку на
доходи фізичних осіб, на прибуток, акцизного податку та ін.). Така система розподілу діє в багатьох
країнах світу. Для виявлення причин незадовільного фінансового стану місцевих бюджетів в
Україні був розрахований показник "податкової автономії", який показав, що вітчизняна система
місцевих бюджетів має високу залежність від прийнятих на рівні центрального уряду рішень, пов'язаних зі встановленням або змінами податків (бази,
ставок, пільг тощо), надходження від яких є основою для місцевого розвитку регіонів. За таких обставин назвати місцеві органи влади самостійними в
прийнятті рішень щодо здійснення їхніх повноважень (в тому числі пов'язаних з виконанням соціальних обов'язків) досить складно.
Для зміцнення фінансової бази, необхідної для
надання високоякісних соціальних (та інших суспільних) послуг необхідним є надання місцевим органам самоврядування більш широких податкових
повноважень у визначенні ставок та пільг по місцевих податках, а також прийняття участі в узгодженні
питань щодо поділу загальнодержавних податків
між рівнями влади. Проте в умовах, що склалися в
країні на сьогодні, така пропозиція є важко реалізованою через історично сформовані політичні, інституційні, соціокультурні та інші причини, зокрема, як
досліджено в [29], до них відносяться "намагання
центральної влади зберегти контроль за розподілом
коштів; недостатність коштів на місцевому рівні і
нездатність їх залучити; непроведення або уповільнення процесу об'єднання громад; неспроможність
місцевих органів самостійно та відповідально використовувати кошти; поглиблення диспропорцій економічного та соціального розвитку територій".
Що ж стосується неподаткових надходжень, то
їх обсяг в місцевих бюджетах є невеликим (до 10%)
і не впливає суттєво на визначення напрямів розвитку соціальної сфери регіонів. Слід зазначити, що
в зарубіжних країнах, наприклад в країнах ЄС, неподаткові надходження ще менші (до 5%).
Система місцевих позик складається з розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом випуску державних
цінних паперів, кредитів (позик) від вітчизняних та
міжнародних фінансових установ і надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання. Цей інститут боргової політики ще
продовжує своє формування, вносяться певні пра-
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вила та зміни до законодавства, місцеві органи самоврядування тільки відкривають для себе інструменти місцевого запозичення. Тому робити певні
висновки з цього питання ще зарано, але потребують доопрацювання положення вітчизняного законодавства щодо уникнення ризиків, пов'язаних з побудовою "фінансових пірамід" рефінансування та
реструктуризації боргу місцевих бюджетів внаслідок непомірних обсягів кредитування чи неефективного використання позик.
Більшу частку надходжень в системі місцевих
бюджетів складають міжбюджетні трансферти,
тобто надходження з Державного бюджету, встановлені окремо для кожного з відповідних місцевих
бюджетів і призначені для фінансування державних
програм соціального захисту, освіти та охорони здоров'я, горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів. Такий підхід до побудови бюджетної системи ставить місцеві бюджети в жорстку
залежність від Державного бюджету, від підтримання його стабільності та збалансованості.
Міжбюджетні трансферти використовуються в
багатьох країнах світу, а їх обсяги можуть бути як
невеликими (від 10-11% в Ісландії або Швейцарії),
так і значними (70-80% в Естонії, Латвії, Румунії)
[30]. При цьому збільшення міжбюджетних трансфертів з центрального бюджету, як правило, відбувається в часи економічного спаду, а в періоди
зростання та економічної стабільності країни зменшують обсяги міжбюджетних субсидій внаслідок
задовільного стану власних надходжень місцевих
бюджетів. Через те, що обсяги міжбюджетних
трансфертів залежать від багатьох чинників розвитку всієї національної фінансової системи,
фінансування соціальних послуг через цю систему
залежить від дій центрального уряду, який може
вносити значні корективи, пов'язані з нинішньою
економічною нестабільністю, зміною пріоритетів
діяльності тощо. У таких умовах в Україні тепер передчасно приймати рішення щодо різкого зменшення обсягу міжбюджетних трансфертів або,
навпаки, щодо розширення кола видаткових повноважень місцевих органів влади за відсутності
стабільних джерел їх фінансування. Проте в стратегічному відношенні міжбюджетні трансферти, як
джерела доходів місцевих бюджетів, потрібно
істотно скорочувати.
Оскільки система міжбюджетних трансфертів
знаходиться в процесі трансформацій, доцільним є
постійний моніторинг та ретельний аналіз сучасного стану місцевих фінансів, впливу процесів децентралізації на стан забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів, адже незалежно від обраної
системи місцевого оподаткування, уникнути випередження місцевих потреб у видатках над місцевими ресурсами вкрай складно, а за сучасних умов –
майже неможливо, тому й міжбюджетні трансферти
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будуть надалі відігравати значну роль у фінансуванні соціальних потреб на місцях.
Загальний висновок. Виконаний аналіз документів показав, що нормативно-правове забезпечення фінансування розвитку соціальної сфери
регіонів є в основному задовільним – в Україні розроблено та прийнято комплекс законодавчих актів,
що визначають принципи місцевого самоврядування, побудови фіскальної системи та фінансових
відносин між рівнями влади, які в основному
відповідають вимогам Конституції України та Європейській хартії місцевого самоврядування.
Обраний Україною курс на економічну децентралізацію та євроінтеграцію вніс певні корективи
до положень чинного законодавства. Розпочато процеси об’єднання територіальних громад (які наділяються повноваженнями та ресурсами, як у міст обласного значення), фіскальної децентралізації через
внесення змін до структури дохідної бази місцевих
бюджетів для реалізації власних та делегованих
функцій органів місцевого самоврядування, перерозподіл загальнодержавних податків, надання органам місцевого самоврядування доступу до залучення кредитних ресурсів, внесення змін у систему
міжбюджетних трансфертів.
Процеси фіскальної децентралізації зафіксовано змінами до Податкового та Бюджетного кодексів України, які в основному відповідають стратегічним завданням уряду щодо децентралізації
влади та реформування місцевого самоврядування і
надають економічні стимули для створення територіальних громад. Проте, попри певне збільшення
бази доходів місцевих бюджетів, статистичні дані
показують, що обсяги міжбюджетних трансфертів
збільшуються, а частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті зменшується [24], що свідчить про недостатність обсягів фінансових ресурсів органів
місцевого самоврядування для виконання їхніх повноважень, отже на практиці положення Концепції
реформування місцевих бюджетів [31] та ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування [32] виконуються не повністю.
Тому для ефективного функціонування системи фінансування соціальної сфери в регіонах законодавство потребує подальшого удосконалення.
Головними завданнями у цьому напрямку є: 1) подальше узгодження нормативно-правової бази
фінансового забезпечення соціальної сфери в умовах децентралізації з положеннями Конституції
України, Європейської хартії місцевого самоврядування та Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні; 2) встановлення владних повноважень органів місцевого самоврядування виходячи з реальних можливостей їхнього фінансування (фінансо1

вих, інфраструктурних, організаційних тощо) та сучасних умов і динаміки соціально-економічних процесів у регіонах країни; 3) подальше удосконалення
положень фіскального законодавства у напрямі
підвищення рівня фінансової самостійності місцевих бюджетів за рахунок, насамперед, розширення
їх податкових можливостей, як важливої умови
успіху розпочатого процесу децентралізації, та у
перспективі зменшення обсягів та значення
міжбюджетних трансфертів.
Пропозиції з удосконалення окремих положень
досліджених документів
За результатами аналізу нормативно-правової
бази фінансового забезпечення розвитку соціальної
сфери регіонів, який виявив деякі недоліки, та задля
уникнення проблем, пов'язаних з реалізацією державних зобов'язань щодо надання суспільних (в
тому числі соціальних) послуг населенню України
пропонується:
1. При встановленні в Державному бюджеті основних державних соціальних стандартів, таких як
мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, необхідно враховувати не тільки умови надання
міжнародних кредитних траншів, але й процеси інфляції та девальвації гривні, що відбуваються в
країні і призводять до знецінення грошових доходів,
заощаджень, зниження купівельної спроможності
населення, його рівня життя та соціальної захищеності.
2. Доцільним є узгодження положень щодо
надання субвенції на підготовку робітничих кадрів
в Бюджетному кодексі Україні, законах України
"Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України" № 212 та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин" № 79-VIII.
3. Для реалізації механізму перехресної верифікації, положення про який містяться в Постанові КМУ "Про затвердження Порядку взаємодії
Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати
пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час
перерахування таких виплат", запобігання корупції
та неефективному наданню пільг доцільними є розробка та впровадження електронного реєстру отримувачів пільг та соціальних виплат на місцях.
4. Необхідним є в найближчий час закінчення
формування електронного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – для адміністрування податку на нерухоме майно та виявлення реальних адресатів соціальної допомоги за
критерієм майнового стану 1 (оскільки в країні існує
велика кількість осіб, що володіють "палацами", отримуючи за документами щомісяця тільки мінімальну заробітну плату [див., наприклад, 33; 34;
35]).

Майно як додатковий індикатор до розміру доходів.
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Подальші дослідження доцільно спрямувати на
визначення переваг і недоліків функціонування податково-бюджетних інструментів, що використовуються на практиці для забезпечення розвитку
соціальної сфери регіонів України в умовах децентралізації.
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бази фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів України
У роботі проаналізовано основні документи
нормативно-правової бази фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів України.
Надано пропозиції щодо подальшого удосконалення положень законодавства в частині впровадження механізмів використання податково-бюджетних інструментів для забезпечення стабільного
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДОХІДНОГО, ВИТРАТНОГО
ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДІВ ПРИ ФІНАНСОВІЙ ОЦІНЦІ АКТИВІВ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ1
Постановка проблеми. В Україні діє відповідне законодавче та нормативно-інструктивне забезпечення діяльності комерційних банків під державним контролем з боку головного регулятора –
Національного банку України [1-7]. Формуванню
методичних основ і методичних підходів та становленню прикладних аспектів оцінки ринкової вартості комерційних банків в останні роки присвячені
наукові розробки А.Н. Шульги, В.Н. Глубокого,
О.А. Слободяника, А.В. Яцюти, Р.А. Слав’юк, О.В.
Лук’янської, які представляють Київську та Львівську наукові школи [8-13]. В кризових умовах ринкову вартість комерційного банку із задовільним
рівнем ризику банкрутства доцільно розраховувати
методом дисконтування грошових потоків або методом Блека-Шоулза, а для банків із незадовільним рівнем ризику банкрутства доцільно застосовувати
метод накопичення активів з детальною переоцінкою кредитного портфелю та портфелю цінних паперів [14]. Оскільки, порівняльний підхід до оцінки
акцій комерційного банку використовує мультиплікатори по банкам, що мають торговельний портфель
на ПФТС, але вони є обмеженими, оскільки частота
й обсяг торгів (менше 0,2% від ринкової вартості капіталу за період із жовтня 2014 по вересень 2015 р.)
не дають змоги встановити, чи ціна продажу є ринковою. Крім того, мультиплікатори по більшості українських банків мають значний діапазон значень,
потенційно відображаючи індивідуальну ситуацію
кожного банку (включаючи рівень ризику портфелю
банку, рівень ліквідності банку, тощо), яка не може
бути коректно відображена в аналізі. Так, за 20142015 рр. мультиплікатор Р/Е по банкам, що мають
торговельний портфель на біржі ПФТС, коливався
від 17 до 104. Застосування мультиплікаторів по
банкам іноземних країн також має ряд обмежень, зокрема, очікуванні темпи зростання по таких банках
значно відрізняються від очікуваних темпів зростання по українських банках (у тому числі через
складну економічну ситуацію в Україні та у
банківському секторі зокрема). Також, варто зауважити, що акції не всіх комерційних банків обертаються на фондовому ринку, а переважна кількість
біржових угод з акціями комерційних банків має
“технічний” характер.

Одним з етапів розрахунку ринкової вартості
комерційного банку за оціночними методами БлекаШоулза та накопичення активів є визначення ринкової вартості його балансових та позабалансових активів, оскільки балансова вартість активів може не
відображати їх реальної ринкової вартості.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми,
що розглядається. Фінансовій оцінці вартості
майна та майнових прав, присвятили наукові праці
ряд таких вітчизняних вчених та практиків: І. Галкін, О. Драпіковський, Ю. Дехтяренко, Н. Жиленко,
І. Іванова, В. Ларцев, Н. Лебідь, Я. Маркус, О. Мендрул, С. Сівець, С. Скринько, О. Пузенко, Ф. Пузій,
А. Чіркін, а також зарубіжних – А. Дамодаран,
В. Шарп, Т. Харрісон, В. Рутгайзер, В. Терехова,
М. Федотова, В. Царьова, В. Грибовський, А. Грязнова, А. Грегорі, Ф. Еванс, Ю. Козир, В. Михайлець,
О. Стоянова.
Враховуючи значний їх внесок у формування
методичного забезпечення фінансової оцінки вартості майна та майнових прав, варто зауважити недостатність розкриття питання оцінки балансових та
позабалансових активів фінансових установ у кризових умовах.
Метою статті є удосконалення методів дохідного, витратного та порівняльного підходів при фінансовій оцінці активів комерційних банків в кризових умовах в межах діючого нормативно-правового
забезпечення їх діяльності.
Виклад основного матеріалу. На першому
етапі оцінки активів комерційного банку необхідно
провести їх групування для правильного застосування методів і алгоритмів розрахунку ринкової
вартості тих чи інших активів банку, так як, з одного
боку, певним групам активів притаманні свої методи оцінки, з іншого боку, вибір ознак класифікації
активів впливає на точність і швидкість проведення
розрахунків вартості активів тим чи іншим методом.
Наприклад, якщо (для певних цілей) пріоритет віддається групуванню побудованому на основі ознаки
економічного змісту однорідних груп активів і розташування їх у порядку зменшення ліквідності, то з
позиції дохідного підходу до оцінки вартості активів
і його методів таке групування сприятиме використанню спрощеної процедури оцінки активів, а також

1

Продовження. Початок див.: Артеменко Д.М. Методичне забезпечення комплексної оцінки вартості комерційного банку в кризових умовах / Д.М. Артеменко // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – №1 (43). –
С. 101-109.
Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

115

Д. М. Артеменко
підвищенню її точності. Це досягається завдяки
тому, що кожна група активів (кредити, портфель
цінних паперів, нерухомість і т.п.) і її підгрупи (виділені по ліквідності, термінам, або цілі володіння
об'єктами, наприклад, інвестиційний і торговий
портфелі цінних паперів, і т.п.) будуть мати свої, загальні для кожної такої однорідної сукупності, характеристики і параметри, які використовуються для
розрахунку ставок дисконту, формування грошових
потоків тощо.
Зарубіжний досвід оцінки також передбачає
складання спеціалізованих оціночних груп банківських активів. Зокрема в США, методологія проведення оцінки ринкової вартості активів нормально
функціонуючого комерційного банку для різних цілей оцінки передбачає так зване «пакетування» однорідних груп активів і зобов'язань.
Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України дозволяє
виділити наступні ознаки класифікації їх активів [7]:
ліквідність; економічний зміст (однорідність елементів активу); належність до матеріально-речової
форми (матеріальні, фінансові, нематеріальні); характер обліку об'єктів на балансі банку (варіант групування активів може залежати від того, в яких цінах вони враховані); ризик і прибутковість елементів активу; терміновість операцій; тип проведених
операцій; тип клієнтів банку; ступінь однорідності
повернення вкладених коштів, тощо.
Завдяки цьому, виходячи з економічної схеми
оцінки вартості комерційного банку, статті активів
його балансу доцільно згрупувати наступним чином:
І. Грошові активи:
- грошові кошти;
- кореспондентські рахунки (у Національному
банку України, рахунки «ностро» та ін.);
- рахунки банку за іншими операціями.
ІІ. Робочі активи:
- портфель цінних паперів;
- міжбанківські операції (кредити: МБК, депозити);
- кредити надані клієнтам (юридичним та фізичним особам).
ІІІ. Інші активи:
- основні засоби, капітальні вкладення та інвестиційна нерухомість;
- інвестиції в асоційовані та дочірні компанії;
- дебіторська заборгованість;
- дорогоцінні метали та каміння;
- нематеріальні активи;
- інші активи.
Готівкові кошти банку та кошти на кореспондентському рахунку у Національному банку України оцінюються на рівні їх балансової вартості з урахуванням поточного курсу валют. Грошові кошти на
рахунках «ностро» та за іншими операціями пере-

оцінюються з урахуванням фінансової надійності
банка-контрагента.
Ринкову вартість прав вимоги за кредитними
договорами доцільно розраховувати за формулою:
Vm = V З

1 − RДЗ
(1 + r0 )

N

+ (V Б − VЗ

1 − RДЗ
(1 + r0 )

N

)×

1 − RДК
(1 + rк ) N

× pе , (1)

де Vm – ринкова вартість боргових зобов’язань;
VЗ – загальна вартість забезпечення за кредитною
операцією;
VБ – загальна вартість заборгованості за кредитною операцією на дату оцінки;
RДЗ, RДК – відповідно, показник ризику пов’язаного з наявністю майнових прав за забезпеченням та
показник ризику пов’язаного з наявністю майнових
прав за кредитним договором;
r0 – базова ставка дисконту, яка дорівнює вартості кредитних ресурсів для комерційного банку
(пропонуємо прийняти на рівні облікової ставки
НБУ);
rк – ставка дисконту за кредитною операцією відповідно до категорії якості кредиту та стану обслуговування боргу;
N – період дисконтування – період, протягом
якого очікуються надходження грошових потоків
від виконання боргових зобов’язань (залежить від
претензійної роботи кредитора);
pe – вірогідність того, що боржник (платник)
буде спроможний виконати боргові зобов’язання з
економічної точки зору.
Варто зазначити, що якщо Vm > VБ, то Vm = VБ.
Застосування даної формули, дозволяє адекватно врахувати не лише грошові потоки у часі, а і юридичну та економічну якість цих боргових зобов’язань, які врешті решт і формують їх вартість.
Важливим етапом оцінки прав вимоги за кредитними договорами є визначення ринкової вартості майна заставного портфелю на дату оцінки.
Проведення дослідження ринку рухомого майна, станом на дату оцінки, передбачає збір інформації по пропозиціям продажу у розрізі наступних сегментів:
1) мотоцикли та мопеди категорії (А, А1, В1),
легкові автомобілі категорії (В);
2) вантажні автомобілі категорії (С, С1), мікроавтобуси та автобуси категорії (D, D1), сідлові тягачі та інші причепні засоби категорії (С1Е, СЕ, Е);
3) трактори, комбайни, інші транспортні засоби
с/г призначення;
4) обладнання;
5) товари в обігу, біологічні активи, майнові
права на майбутній врожай, майнові права на виручку і т. ін.
Транспортні засоби
Аналізуючи ринок бувших у використанні автомобілів можна зробити висновок, що наявна
стійка тенденція до зменшення вартості колісних
транспортних засобів залежно від року випуску
116

Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

Д. М. Артеменко
 розраховуються коефіцієнти середнього
річного зниження вартості транспортних засобів за
допомогою бюлетеня автотоварознавця відповідно
до типів КТЗ за категоріями (A-В), (С-Е-D), (с/г техніка);
 розраховані індикативні коефіцієнти по
кожному поколінню множимо на відповідну вартість об’єктів забезпечення по кожному поколінню.
Розрахунок коефіцієнту здешевлення за сегментом вантажні автомобілі категорії (С, С1), мікроавтобуси та автобуси категорії (D, D1), сідлові тягачі та інші причепні засоби категорії (С1Е, СЕ, Е)
наведений у табл. 1. У результаті проведення розрахунків був визначений середній коефіцієнт здешевлення за рік на рівні 0,93 (-7%).

(строку експлуатації). У ретроспективному аналізі
можна побачити залежність вартості авто від коливання валютного курсу. Для розрахунків переоціненої вартості розраховуються коефіцієнти здешевлення КТЗ по рокам, спираючись на дані бюлетеня
автотоварознавця (спеціалізоване періодичне видання рекомендоване Міністерством юстиції України), на прикладі поширених марок.
Алгоритм розрахунку наступний:
 розраховуються коефіцієнти зміни курсу долара США на дату оцінки по відношенню до середнього курсу долара США (згідно сайту www.bank.
gov.ua/files/Exchange_r.xls) за відповідним поколінням оформлення застави;

Таблиця 1
Розрахунок коефіцієнту здешевлення за сегментом вантажні автомобілі категорії (С, С1), мікроавтобуси та автобуси категорії (D, D1), сідлові тягачі та інші причепні засоби категорії (С1Е, СЕ, Е)
стр. 598
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Fiat Ducato 11 M2B 2.3 jTD Combi
Рік
2006
2005
2004
2003
ціна прод. 117ол...
США
6410
5870
5570
5340
коеф. Зміни вартості
0,9158 0,9489
0,9587
стр. 622
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Opel Vivaro L1H1 2.0 CDTI Bus 90
Рік
2011
2010
2009
2009
ціна прод. дол.. США
12080 11690 11080
10390
коеф. зміни вартості
0,9677 0,9478
0,9377
стр. 351
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Peugejt Partner 2.0 HDI (M59/G..)
Рік
2005
2004
2003
2002
ціна прод. дол.. США
4580
4310
3970
3860
коеф. зміни вартості
0,9410 0,9211
0,9723
стр. 638
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
VW Transporter T5 Combi 1.9 TDI 100 (7H)
Рік
2011
2010
2009
2008
2007
ціна прод. дол.. США
13060 12180 11230
9960
9070
коеф. зміни вартості
0,9326 0,9220 0,8869
0,9106
стр. 572
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
КамАЗ 4326
Рік
2010
2009
2008
2007
ціна прод. дол.. США
18220 17020 15090
13590
коеф. зміни вартості
0,9341 0,8866
0,9006
стр. 555
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
ГАЗ 2752-304 Комби "Соболь"
Рік
2011
2010
2009
2008
2007
ціна прод. дол.. США
6520
5840
5250
4730
4310
коеф. зміни вартості
0,8957 0,8990 0,9010
0,9112
стр. 684
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Kogel ППР (80-90 куб.м.)
Рік
2008
2007
2006
2005
ціна прод. дол.. США
31140 28550 26170
24020
коеф. зміни вартості
0,9168 0,9166
0,9178
Середній коефіцієнт здешевлення за рік

2002
5120
0,9588

0,9455

2007
2006
9570
9070
0,9211 0,9478

0,9444

0,9448

2006
2005
2004
2003
8770
8320
7940
7720
0,9669 0,9487 0,9543 0,9723

0,9368

2006
2005
2004
2003
2002
12480 11560 10710 10060
9560
0,9183 0,9263 0,9265 0,9393 0,9503

0,9228

2006
2005
2004
2003
2002
3880
3540
3180
2880
2620
0,9002 0,9124 0,8983 0,9057 0,9097

0,9037

2004
2003
2002
22010 20200 18500
0,9163 0,9178 0,9158

0,9169
0,93070

Джерело: розраховано автором.

Розрахунок коефіцієнту здешевлення за сегментом трактори, комбайни, інші транспортні засоби сільськогосподарського призначення наведеЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

ний у табл. 2. У результаті проведення розрахунків
був визначений середній коефіцієнт здешевлення за
рік на рівні 0,92 (-8%).
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Таблиця 2
Розрахунок коефіцієнту здешевлення за сегментом трактори, комбайни,
інші транспортні засоби сільськогосподарського призначення
стр. 679
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
New Holland T8040
Рік
2010
2009
2008
ціна прод. дол.. США
76130
71050 68430
коеф. зміни вартості
0,9333 0,9631
стр. 680
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
КЗС-9-1 "Славутич"
Рік
2007
2006
2005
ціна прод. дол.. США
25440
23230 20580
коеф. зміни вартості
0,9131 0,8859
стр. 681
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
МТЗ - 892 "Беларус"
Рік
2010
2009
2008
ціна прод. дол.. США
9340
8720
7630
коеф. зміни вартості
0,9336 0,8750
стр. 681
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
МТЗ - 80 "Беларус"
Рік
2010
2009
2008
ціна прод. дол.. США
13760
12820 11220
коеф. зміни вартості
0,9317 0,8752
стр. 677
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Fendt 930 Vario
Рік
2008
2007
2006
ціна прод. дол.. США
86930
82450 77320
коеф. зміни вартості
0,9485 0,9378
стр. 678
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Franz Kleine SF-10-2
Рік
2005
2004
2003
ціна прод. дол.. США
43620
40830 38280
коеф. зміни вартості
0,9360 0,9375
Середній коеффіцієнт здешевлення за рік

2007
2006
62700 58800
0,9163 0,9378

0,9376

2004
2003
2002
2001
18610 16790 15040 13050
0,9043 0,9022 0,8958 0,8677

2000
12320
0,9441

2007
2006
2005
2004
7060
6860
6570
6330
0,9253 0,9717 0,9577 0,9635

2003
2002
2001
6020
5750
5510
0,9510 0,9551 0,9583 0,9435

2007
2006
2005
2004
10410 10130
9720
9330
0,9278 0,9731 0,9595 0,9599

2003
2002
8870
8290
0,9507 0,9346

0,9019

0,9391

0,9431

2002
2001
2000
1999
35850 33150 27990 23370
0,9365 0,9247 0,8443 0,8349

1998
1997
1996
18520 16000 13300
0,7925 0,8639 0,8313 0,8780
0,9239

Джерело: розраховано автором.

Розрахунок коефіцієнту здешевлення за сегментом мотоцикли та мопеди категорії (А, А1, В1),
легкові автомобілі категорії (В) наведений у табл. 3.

У результаті проведення розрахунків був визначений середній коефіцієнт здешевлення за рік на рівні
0,92 (-8%).
Таблиця 3

Розрахунок коефіцієнту здешевлення за сегментом мотоцикли
та мопеди категорії (А, А1, В1), легкові автомобілі категорії (В)
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Рік
ціна прод. дол.. США
коеф. зміни вартості
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Рік
ціна прод. дол.. США
коеф. зміни вартості
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Рік
ціна прод. дол.. США
коеф. зміни вартості
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Рік
ціна прод. дол.. США
коеф. зміни вартості

стр. 776
Chevrolet Lacetti 1.6i 5dr (KLAN)
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
10360
9600
9160
8710
7920
7410
6940
6560 6080
0,9266
0,9542 0,9509 0,9093 0,9356 0,9366 0,9452 0,9268
стр. 881
Ford Mondeo 2.0 TDCi 140HP (BA7) Ghia 6MT
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
20070
18600 17710 16860 15320 14300 12900 11480
0,9268 0,9522 0,9520 0,9087 0,9334 0,9021 0,8899
стр. 719
Audi A3 2.0 FSI 3dr (8P) Ambiente 6MT
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
21760 20310 18440 16440 14900
0,9334 0,9079 0,8915 0,9063
стр. 1177
Seat Toledo 1.6i (5P) Stylance 5MT
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
15620
14450 13790 13130 11940 11160 10440 9460
8640
0,9251 0,9543 0,9521 0,9094 0,9347 0,9355 0,9061 0,9133
118

2005
5650
0,9293 0,9349

2005
0,9236

2005
13490
0,9054

0,9089

2005
7850
0,9086

0,9266
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Закінчення табл. 3
стр. 991
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Mazda CX-7 2.3і (ER) ЕН66 6 АT
Рік
2014
2013
2012
2011
ціна прод. дол.. США
22950
21230 20240 19290
коеф. зміни вартості
0,9251 0,9534 0,9531
стр. 991
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Honda XL 700V Transalp
Рік
2014
2013
2012
2011
ціна прод. дол.. США
6850
коеф. зміни вартості
стр. 1048
стр. Бюлетеня №81
марка/модель
Nissan Tiida 1.6i Comfort S 5MT
Рік
2014
2013
2012
2011
ціна прод. дол.. США
12540
11620 11040 10530
коеф. зміни вартості
0,9266 0,9501 0,9538
Середній коефіцієнт здешевлення за рік

2010
17510
0,9077

2009
16350
0,9338

2008
2007
15610 14350
0,9547 0,9193

2006
2005
13460
0,9380

0,9356

2010
6470
0,9445

2009
6160
0,9521

2008
2007
5660 5240
0,9188 0,9258

2006
2005
4850
4430
0,9256

0,9334

2010
9550
0,9069

2009
8930
0,9351

2008
2007
7910 7110
0,8858 0,8989

2006

2005
0,9225
0,9238

Джерело: розраховано автором.

Остаточний розрахунок індикативних коефіцієнтів по кожному поколінню кредитів наведений
у табл. 4.
Таблиця 4
Розрахунок індикативних коефіцієнтів по кожному поколінню кредитів
Інтервал
перерахунку

2002-2015
2003-2015
2004-2015
2005-2015
2006-2015
І півріччя
2007-2015
ІІ півріччя
2007-2015
І півріччя
2008-2015
ІІ півріччя
2008-2015
2009-2015
2010-2015
2011-2015
2012-2015
2013-2015
2014-2015

Средній курс долара
на момент видачі,
грн. Офіційний курс
гривні щодо
іноземних валют
(середній за період)
(www.bank.gov.ua/fil
es/Exchange_r.xls)
5,3266
5,3327
5,3192
5,1247
5,05

Курс дол- КоефіКоефіІндикаКоефіІндикаКоефіІндикалара на цієнт пе- цієнт зде- тивний цієнт зде- тивний цієнт здетивний
момент рерахунку шевлення коефіці- шевлення коефіці- шевлення коефіцієнт
оцінки, дол. США
КТЗ
єнт для
КТЗ
єнт для КТЗ (c/х для перегрн
(A-В)
на дату
пере(C-D)
перетехніка) оцінки КТЗ
оцінки
оцінки
оцінки
(c/х техКТЗ
КТЗ
ніка)
(A-В)
(C-D)
21,611775 4,0573
0,0095
0,0385
0,0991
0,4019
0,0101
0,0408
21,611775 4,0527
0,0857
0,3473
0,1684
0,6824
0,0862
0,3494
21,611775 4,0630
0,1619
0,6577
0,2377
0,9657
0,1624
0,6596
21,611775 4,2172
0,2381
1,0040
0,3070
1,2946
0,2385
1,0058
21,611775 4,2796
0,3143
1,3449
0,3763
1,6103
0,3147
1,3466

5,05

21,611775

4,2796

0,3905

1,6710

0,4456

1,9069

0,3908

1,6725

5,05

21,611775

4,2796

0,4286

1,8340

0,4802

2,0552

0,4289

1,8354

5,0063

21,611775

4,3169

0,4667

2,0145

0,5149

2,2227

0,4670

2,0158

5,5282
7,7912
7,9356
7,9676
7,991
7,993
11,8867

21,611775
21,611775
21,611775
21,611775
21,611775
21,611775
21,611775

3,9094
2,7739
2,7234
2,7125
2,7045
2,7038
1,8181

0,5047
0,5428
0,6190
0,6952
0,7714
0,8476
0,9238

1,9732
1,5058
1,6859
1,8858
2,0863
2,2918
1,6796

0,5495
0,5842
0,6535
0,7228
0,7921
0,8614
0,9307

2,1483
1,6205
1,7797
1,9605
2,1422
2,3291
1,6921

0,5050
0,5431
0,6193
0,6954
0,7716
0,8477
0,9239

1,9743
1,5065
1,6865
1,8862
2,0867
2,2920
1,6797

 визначається середній нормативний строк
життя виробничого обладнання;
 розраховуються коефіцієнти зносу згідно
довідника Маршалла і Свіфта;
 розраховані індикативні коефіцієнти по
кожному поколінню множимо на відповідну вартість об’єктів забезпечення по кожному поколінню.
Зведенні данні щодо середніх нормативних
строків життя виробничого обладнання за довідником Маршалла і Свіфта наведені у табл. 5.
Остаточний розрахунок індикативних коефіцієнтів для обладнання по кожному поколінню кредитів наведений у табл. 6.

Обладнання
Аналізуючи ринок бувшого у використанні обладнання можна зробити висновок, що наявна
стійка тенденція до зменшення його вартості залежно від року випуску (строку експлуатації). У ретроспективному аналізі можна побачити залежність вартості обладнання від коливання валютного курсу.
Алгоритм розрахунку наступний:
 розраховуються коефіцієнти зміни курсу долару США на дату оцінки по відношенню до середнього курсу долару США за відповідне покоління
оформлення застави (згідно сайту www.bank.gov.ua/
files/Exchange_r.xls);
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Розрахунок середнього нормативного строку життя виробничого обладнання
за довідником Маршалла і Свіфта
Строк
життя
9,5-14,5
9,5-14,5
9,5-14,5
11-17
12-18
9-13
8-12

Група рухомого майна за довідником Маршал і Свіфт
Збірні металеві продукти
Устаткування для виробництва молочної продукції
Виробництво їжі і напоїв
Первинна обробка кольорових металів, ливарне виробництво
Виробництво прокатними станами первісної сталевої продукції
Друкарсько-видавнича техніка
Лісопильні рами, стаціонарні
Середній

Таблиця 5

Средній строк
життя
12
12
12
14
15
11
10
12

Джерело: довідник нормативних строків життя активів Маршала і Свіфта.

Таблиця 6
Розрахунок індикативних коефіцієнтів для обладнання по кожному поколінню кредитів
Інтервал
перерахунку
2002-2015
2003-2015
2004-2015
2005-2015
2006-2015
І півріччя 2007-2015
ІІ півріччя 2007-2015
І півріччя 2008-2015
ІІ півріччя 2008-2015
2009-2015
2010-2015
2011-2015
2012-2015
2013-2015
2014-2015

Індикативний
Середній курс долару США
Коефіцієнт
Коефіцієнт
Курс долара
коефіцієнт
на момент видачі, грн.
перерахунку придатності
для переОфіційний курс гривні щодо іноземних на момент
дол. США на виробничого
оцінки, грн
оцінки обладвалют (середній за період)
дату оцінки
обладнання
нання
(www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls)
5,3266
21,611775
4,0573
0,200
0,8115
5,3327
21,611775
4,0527
0,220
0,8916
5,3192
21,611775
4,0630
0,240
0,9751
5,1247
21,611775
4,2172
0,290
1,2230
5,05
21,611775
4,2796
0,360
1,5406
5,05
21,611775
4,2796
0,430
1,8402
5,05
21,611775
4,2796
0,465
1,9900
5,0063
21,611775
4,3169
0,500
2,1585
5,5282
21,611775
3,9094
0,555
2,1690
7,7912
21,611775
2,7739
0,610
1,6911
7,9356
21,611775
2,7234
0,660
1,7974
7,9676
21,611775
2,7125
0,740
2,0072
7,991
21,611775
2,7045
0,800
2,1636
7,993
21,611775
2,7038
0,880
2,3794
11,8867
21,611775
1,8181
0,935
1,7007

Джерело: розраховано автором.

7. Крим.
Алгоритм розрахунків наступний:
 розраховується значення індикативних коефіцієнтів по кожному поколінню та регіону згідно
інформації сайту http://www.svdevelopment.com/
ru/web/;
 розраховані індикативні коефіцієнти по
кожному поколінню множимо на відповідну вартість об’єктів забезпечення по кожному поколінню;
 коефіцієнти для зони АТО та Крим були зважені на коефіцієнти ліквідності, які визначаються за
формулою:

Нерухомість
Для визначення вартості нерухомості індексним методом було проведене дослідження, яке дозволило визначити коефіцієнти перерахунку
об’єктів застави, враховуючи рік укладання договору застави, тип та місцезнаходження об’єкту застави.
Для зручності, територію України було поділено на 6 регіонів, а саме:
1. Північний (Київська обл., Житомирська обл.,
Чернігівська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.);
2. Південний (Одеська обл., Миколаївська обл.,
Херсонська обл.);
3. Центральний (Дніпропетровська обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл.);
4. Західний (Львівська обл., Закарпатська обл.,
Хмельницька обл., Волинська обл., Тернопільська
обл., Рівненська обл., Івано-Франківська обл., Чернівецька обл.);
5. Зона АТО (Донецька обл., Луганська обл. не
підконтрольна Україні – Розпорядження КМУвід
5 травня 2015 р. № 428-р ).
6. Східний (Харківська обл., Полтавська обл.,
Сумська обл.).

Кл =

Ке
,
(1 + С д )t

(2)

де Ке – коефіцієнт еластичності попиту за ціною;
Сд – ставка дисконтування (середня ринкова вартість кредитних ресурсів – облікова ставка НБУ
(30%));
t – додатковий строк реалізації для зони АТО та
Крим порівняно з рештою території України.
У цій формулі коефіцієнт еластичності має найбільш складну взаємозалежність різних факторів.
Тому, пропонуємо ці фактори згрупувати за озна120
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ками, які характеризують ліквідність майна та етапи
життєвого циклу активу.
Відповідно до Положення Національного
банку України від 25.01.2012 р. № 23 [5], активи

поділяються на п’ять груп ліквідності (табл. 7). Наведені данні засвідчують, що переважна кількість
об’єктів забезпечення за кредитними операціями
відноситься до ІІІ та ІV груп активів.
Таблиця 7

Групи ліквідності майна
Групи
Назва активу
ліквідності
І
Безумовні та безвідкличні гарантії/безвідкличні резервні акредитиви, що виконують функції фінансової гарантії: КМУ; урядів країн та банків, що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж “А-” згідно з міжнародною
шкалою; банківські метали; цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади України; цінні
папери, емітовані Національним банком України; облігації Державної іпотечної установи
ІІ
Безумовні та безвідкличні гарантії/безвідкличні резервні акредитиви, що виконують функції фінансової гарантії: урядів країн та банків, які мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж “ВВВ-”; цінні папери емітентів, які
згідно з міжнародною шкалою мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж “інвестиційний клас”; майнові права
на грошові кошти боржника чи майнового поручителя, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку,
який згідно з міжнародною шкалою має кредитний рейтинг, не нижчий, ніж “інвестиційний клас”
ІІІ
Нерухоме майно, що належить до житлового фонду;
легкові автомобілі
ІV
Нерухоме майно, що належить до нежитлового фонду;
транспортні засоби (крім легкових автомобілів);
об’єкти у формі цілісного майнового комплексу; устаткування
V
Цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування; інвестиційні сертифікати;
товари в обороті або в переробці; біологічні активи; майнові права на нерухоме майно, що належатиме до нежитлового фонду, – майнові права на об’єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, що належатиме
до нежитлового фонду, за умови, що графік будівельних робіт виконується в строк, а також документального
підтвердження заставодавцем своїх прав щодо набуття ним у власність відповідного нерухомого майна в майбутньому; майнові права на інше майно [вироби, товари, майбутній урожай, приплід тварин, одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж товарів/проведення робіт/надання послуг], яке
стане власністю заставодавця після укладення договору застави, крім майнових прав на послуги, процеси, роботи, інтелектуальну власність, корпоративні права, корисні копалини, видобуток яких не здійснено, опціони

Джерело: Положення Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23.

За результатами багаторічних спостережень
були визначені значення коефіцієнтів еластичності
попиту за ціною (табл. 8).
Таблиця 8
Еластичність попиту за ціною
Етапи життєвого циклу активу

Групи ліквідності
майна

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Зростання

1

0,95

0,9

0,85

0,8

Насичення

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

Спад

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

Джерело: розраховано автором.

Таким чином, враховуючи данні табл. 8 та припустивши, що додатковий строк реалізації майна
для зони АТО та Крим порівняно з рештою території
України становитиме півроку, розрахуємо коефіцієнти ліквідності для різних груп майна (табл. 9).
Графічне зображення динаміки ринку житлової
нерухомості наведене на рис. 1.

Таблиця 9
Коефіцієнти ліквідності для різних груп майна
Опис майна
Нерухоме майно, що належить до житлового фонду;
легкові автомобілі
Нерухоме майно, що належить до нежитлового фонду;
транспортні засоби (крім легкових автомобілів);
об’єкти у формі цілісного майнового комплексу; устаткування
Товари в обороті або в переробці; біологічні активи; майнові права на нерухоме майно, що належатиме до нежитлового фонду, - майнові права на
об’єкт незавершеного будівництва

Джерело: розраховано автором.
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Коефіцієнт
еластичності

Ставка
дисконту

Коефіцієнт
ліквідності

0,7

0,3

0,6139

0,65

0,3

0,5701

0,6

0,3

0,5262
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4,00
3,50

Північний

3,00

Південний

2,50
2,00

Західний

1,50

Центральний

1,00

Зона АТО

0,50

Східний

0,00

Крим

Рис. 1. Динаміка індикативних коефіцієнтів для переоцінки об’єктів житлової
нерухомості (квартири)
Джерело: авторське дослідження.

Графічне зображення динаміки ринку об’єктів комерційного та виробничого призначення наведене на
рис. 2.
5,00
Північний

4,00

Південний
3,00

Західний

2,00

Центральний

1,00

Зона АТО

0,00

Східний
Крим

Рис. 2. Динаміка індикативних коефіцієнтів для переоцінки об’єктів комерційного
та виробничого призначення
Джерело: авторське дослідження.

Графічне зображення динаміки ринку земельних ділянок наведене на рис. 3.
12,00
Північний

10,00
8,00

Південний

6,00

Західний

4,00

Центральний

2,00

Зона АТО

0,00

Східний
Крим

Рис. 3. Динаміка індикативних коефіцієнтів для переоцінки земельних ділянок
Джерело: авторське дослідження.
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Графічне зображення динаміки ринку земельних ділянок наведене на рис. 4.

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

Під контролем України

1,00

АТО та Крим

0,00

Рис. 4. Динаміка індикативних коефіцієнтів для переоцінки земельних ділянок
Джерело: авторське дослідження.

Вартість товарів в обігу, біологічних активів,
майнових прав на майбутній врожай, майнових прав
на виручку, тощо приймається з принципу розумної
обережності, за заставною вартістю, оскільки вони
мають швидкі темпи зносу, а моніторинг цих
об’єктів застави, як правило, проводився не дуже
якісно.
Інвестиції комерційного банку в цінні папери з
метою їх переоцінки класифікуються таким чином:
• цінні папери, які обліковуються в торговому
портфелі;
• цінні папери в портфелі банку на продаж;
• цінні папери в портфелі банку до погашення;
• інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
За ринкову вартість цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку та внесені до
біржового реєстру, необхідно брати справедливу
вартість цінного папера, визначену за його котирувальною ціною покупця (ціною bid) за даними
оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття
останнього біржового дня звітного місяця. У разі
відсутності таких котирувань на зазначену дату
необхідно визначати ринкову вартість цінного папера, який внесено до біржового реєстру, за його
останнім біржовим курсом, що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом
останніх п'яти робочих днів звітного місяця.
Для акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком в торговому портфелі комерційного
банку, сума очікуваного відшкодування визначається як потенційний дохід інвестора від володіння цінним папером, зважений на показник безризиковості цінного папера та дисконтованого на
п’ять років з періодом дисконтування один рік під
Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

поточну ринкову ставку дохідності найтривалішого
строку, і розраховується за такою формулою:
( Дt )
5
EC × d
+
×
ОВ1 = t =1
t
(1 + KIACRрік ) (1 + KIACRрік )5
(3)
× (1 − П рцп ),
де ОВ1 – сума очікуваного відшкодування за акціями
та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком в торговому портфелі банку;
Дt – потенційний дохід інвестора від володіння
цінним папером визначається як середня за останні
три фінансових роки пропорційна частка банку в
чистому прибутку емітента після оподаткування. У
разі отримання від'ємного значення показника
Дt або відсутності інформації про емітента на будьякий з n фінансових років, дані якого беруться до
розрахунку, Дt вважається таким, що дорівнює
нулю;
d – частка участі банку в статутному капіталі емітента цінних паперів з нефіксованим прибутком станом на кінець останнього звітного періоду (останній
звітний квартал для юридичних осіб (крім банків) та
останній звітний місяць для банків);
EC – розмір власного капіталу емітента за даними фінансової звітності станом на кінець останнього звітного періоду (останній звітний квартал
для юридичних осіб (крім банків) та останній звітний місяць для банків). Сума капіталу емітента визначається за даними балансу емітента як загальний
обсяг його власного капіталу;
Прцп – показник ризику цінного папера;
KIACRрік – поточна ринкова ставка дохідності (у
відсотках річних);
t – порядковий номер періоду дисконтування
(рік);
5 – загальна кількість періодів дисконтування.
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Для боргових цінних паперів в торговому портфелі банку сума очікуваного відшкодування визначається як сума оцінених величин майбутніх грошових потоків за цінним папером, зважених на показник безризиковості цінного папера та дисконтованих на відповідну за строком поточну ринкову
ставку дохідності, і розраховується за такою формулою:

ОВ2 = t =1
n

Потікt (1− Прцп )
(1+ KIACRдень )t

,

Потікt – оцінена величина майбутнього грошового потоку за цінним папером, який припадає на
період t;
Прцп – показник ризику цінного папера;
KIACRдень – поточна ринкова ставка дохідності
(у відсотках щоденних);
t – кількість днів з часу розрахунку очікуваного
відшкодування до дати виникнення майбутнього
грошового потоку;
n – загальна залишкова кількість днів дії фінансового інструменту з дня розрахунку резерву.
Показник ризику цінного папера визначається з
урахуванням класу або рейтингу емітента цінного
паперу, строку погашення боргу, забезпечення та
періодичності виплати доходу (табл. 10-11).

(4)

де ОВ2 – сума очікуваного відшкодування за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку;

Таблиця 10
Розрахунок показника ризику цінного паперу емітента, що не має рейтингу
згідно із законодавством України
№
з/п

Опис цінного паперу

1

Категорія
якості цінного папера

Значення
показника
ризику цінного
папера

IА

0

IБ

0,01 - 0,06

ІІ

0,07 - 0,20

IIIВ+

0,21 - 0,35

IIIВ

0,36 - 0,50

IVВ+

0,51 - 0,75

IVВ

0,76 - 0,99

V

1,0

А клас емітента, акції або боргові цінні папери незалежно від забезпечення, незалежно від періодичності виплати доходу, не залежно від строку погашення боргу
Б клас емітента, акції або боргові цінні папери незалежно від забезпечення, виплата
доходу не рідше 1 разу на квартал, строк погашення боргу до 1 року
Б клас емітента, акції або боргові цінні папери незалежно від забезпечення, виплата доходу рідше 1 разу на квартал, строк погашення боргу до 1 року
В клас емітента, акції або забезпечені боргові цінні папери, виплата доходу не
рідше 1 разу на квартал, строк погашення боргу понад 1 рік
В клас емітента, акції або незабезпечені боргові цінні папери, виплата доходу не
рідше 1 разу на квартал, строк погашення боргу понад 1 рік
В клас емітента, акції або забезпечені боргові цінні папери, виплата доходу рідше
1 разу на квартал, строк погашення боргу понад 1 рік
В клас емітента, акції або незабезпечені боргові цінні папери, виплата доходу рідше 1 разу на квартал, строк погашення боргу понад 1 рік
Г клас емітента, акції або боргові цінні папери незалежно від забезпечення, незалежно від періодичності виплати доходу, не залежно від строку погашення боргу

2
3
4
5
6
7
8

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 11
Розрахунок показника ризику цінного паперу емітента, що має рейтинг
згідно із законодавством України
Рейтинг емітента або цінних паперів емітента
згідно з національною
згідно з міжнародною
рейтинговою шкалою
рейтинговою шкалою1
від AAA до AAuaAAA / uaAA
від А+ до BBB+
uaA
BBB та BBBuaBBB
Спекулятивний рівень
Дефолт

Категорія якості
цінного папера
I – найвища
II
III
IV
V – найнижча

Відкориговані значення
показника ризику
цінного папера
0
0,01 - 0,20
0,21 - 0,50
0,51 - 0,99
1,0

Джерело: Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23.

Клас емітента цінних паперів визначається за
результатами оцінки фінансового стану емітента з

урахуванням нижченаведених характеристик (табл.
12).

1

Рейтинг підтверджено в бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (Moody's Investors Service та Fitch IBCA).
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Таблиця 12
Критерії визначення класу емітента цінних паперів
Клас А

Клас Б

Клас В

Клас Г

Не менше трьох років з дати державної реєстрації емітента;
не менше одного року з дати останньої структурної реорганізації, змін у складі керівництва емітента;
наявність лише позитивного аудиторського висновку за попередній рік діяльності;
відсутність фактів несплати чи несвоєчасної сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями
та користування кредитами;
прибуткова діяльність протягом останніх двох років;
розмір власного капіталу перевищує розмір статутного капіталу та резервного фонду.
До цього класу належать емітенти, стосовно яких немає жодних сумнівів щодо своєчасності та повноти погашення боргових цінних паперів і сплати процентів за ними, а також щодо отримання стабільних доходів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком
Менше трьох років з дати державної реєстрації емітента;
менше одного року з дати останньої структурної реорганізації, змін у складі керівництва емітента;
наявність лише позитивного аудиторського висновку за попередній рік діяльності;
наявність фактів затримання сплати процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів;
прибуткова діяльність за попередній фінансовий рік;
розмір власного капіталу позитивний, але менший, ніж розмір статутного капіталу.
До цього класу належать емітенти, стосовно яких є претензії щодо своєчасного та повного погашення
боргових цінних паперів, затримки сплати процентів, а також значного скорочення рівня дохідності за
акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком
Менше одного року з дати державної реєстрації емітента, останньої структурної реорганізації, змін у
складі керівництва емітента;
наявність умовно позитивного аудиторського висновку або відсутність аудиторського висновку;
наявність фактів непогашення або несвоєчасного погашення боргових цінних паперів;
наявність фактів несплати або несвоєчасної сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями;
збиткова діяльність за попередній рік, негативні фінансові результати поточного року;
нестабільна динаміка показників на квартальні дати, значення показників погіршуються;
чітка тенденція до від'ємного розміру власного капіталу на звітні дати
До цього класу належать емітенти, які не в змозі у строк погасити боргові цінні папери, а також емітенти, щодо яких Банк не може розраховувати на повернення суми внеску до статутного капіталу в
разі їх реорганізації
Менше одного року з дати державної реєстрації емітента, останньої структурної реорганізації, змін у
складі керівництва емітента;
наявність негативного аудиторського висновку або відсутність аудиторського висновку;
наявність фактів непогашення або несвоєчасного погашення боргових цінних паперів;
наявність фактів несплати або несвоєчасної сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями;
збиткова діяльність протягом останніх трьох років, негативні фінансові результати протягом поточного
року;
емітента визнано банкрутом або щодо нього порушено справу про банкрутство;
від'ємний розмір власного капіталу на дату оцінки.
До цього класу належать емітенти, інвестування яких надалі є неприпустимим, а придбані боргові цінні
папери практично неможливо погасити на час проведення їх класифікації (однак можна буде погасити
за рішенням суду або після санації), а також ті емітенти акцій та інших цінних паперів з нефіксованим
прибутком, за якими Банк може не лише не повернути свою частку в статутному капіталі, а й бути
правонаступником деяких боргових зобов'язань

Джерело: Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23.

Якщо емітент не відповідає принаймні половині зазначених у табл. 12 характеристик для
відповідного класу, то такий емітент належить до
класу, що є нижчим. За наявності у емітента простроченої заборгованості перед банком та/або іншими кредиторами його клас не може бути А або Б.
Розрахунок ринкової вартості контрактів, які
укладені в іноземній валюті (у тому числі, форвардних контрактів) проводиться згідно формули:
С В к = ( К м б × Ц к ) − ( К Вк × Ц к ) ,

КВк – курс виконання контракту, який зазначається в тікеті на купівлю/продаж ЦП.
Для розрахунку вартості права вимоги за
дебіторською заборгованістю, враховуючи обмежений обсяг вихідних даних та стислі строки, що
відводяться для розрахунків, варто застосовувати
наступний алгоритм:
1) для дебіторської заборгованості (прострочка
0-30 днів) вартість права вимоги визначається
згідно формули:

(5)

Pv =

де СВк – справедлива вартість контрактів;
Кмб – середньозважений курс міжбанку, інформація про який міститься на офіційному сайті НБУ;
Цк – ціна контракту;
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P
,
(1 + i / 3 6 5) N

де N – термін прострочення (0-90днів);
i – ставка дисконтування;
P – балансова вартість заборгованості;
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2) для дебіторської заборгованості (прострочка
понад 30 днів) вартість прав вимоги визначається
відповідно до етапів претензійної роботи за формулою:
Pv =

P
,
(1 + i ) N

де N – терміни надходження грошових коштів
відповідно до табл. 13;
i – ставка дисконтування;
P – балансова вартість заборгованості.

(7)

Таблиця 13
Залишкові строки отримання грошей за дебіторською заборгованістю
Претензійна процедура та її тривалість

Етап претензійної роботи

Напрвлення претензії (від початку прострочки 1-1,5 міс.)

Претензійна робота не проводилась
Направлені претензійні заяви та
витримані строки для відповіді
Є рішення суду та розпочате виконавче провадження ДВС
–

Очікування відповіді та подання до суду (1-2 міс.)
Судовий розгляд справи (3-6 міс.)
Виконавче провадження ДВС (6-12 міс.)

Строк отримання
коштів, міс.
10 -20
9-18
6-12
–

Джерело: розроблено автором.

Розрахунок ставки дисконтування пропонуємо
проводити, кумулятивним методом:
= б + і,
де б – базова ставка (пропонуємо використовувати
ставку рефінансування Нацбанку);
і – додаткова премія за ризик (рекомендуємо
приймати на рівні значення показника ризику для
певної категорії якості боргу відповідно до Постанови Правління Національного банку України від
25.01.2012 р. № 23) (табл. 14-15).
Для розрахунку інвестиційної та іншої нерухомості пропонується застосовувати у рамках порівняльного підходу факторно-вартісну математичну модель, яка передбачає наступну послідовність дій:
збирання і проведення аналізу інформації про
продаж або пропонування подібного нерухомого
майна та визначення об’єктів порівняння;

аналітичний опис елементів порівняння (місце
розташування, фізичний стан, площа, матеріал стін
та перекриття, капітальність, поверховість, тощо);
розрахунок кореляційно-регресійної моделі з
використанням засобів Microsoft Excel;
обрахування вартості об’єкта оцінки за допомогою факторно-вартісної математичної моделі.
Таблиця 14
Визначення показника ризику фінансової
дебіторської заборгованості
Кількість календарних
днів прострочення
боргу (уключно)
0-7
8-30
31-90
91-180
>180

Категорія
якості заборгованості
І
ІІ
ІІІ
ІV
V

Значення
премії за ризик, %
0
20
50
80
100

Джерело: Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23.

Таблиця 15
Визначення показника ризику дебіторської заборгованості за господарською діяльністю
Кількість календарних днів визнання дебіторської заборгованості
за господарською діяльністю в балансі банку
дебіторська заборгованість за
інша дебіторська заборгованість
капітальними вкладеннями
за господарською діяльністю
1-90
1-30
91-180
31-90
181-270
91-180
271-360
181-270
>360
>270

Кількість календарних днів прострочення боргу
(уключно)
0-7
8-30
31-90
91-180
>180

Категорія
якості заборгованості

Значення
премії за
ризик, %

І
ІІ
ІІІ
ІV
V

0
20
50
80
100

Джерело: Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23.

Для переоцінки рухомого майна на балансі
банку пропонується наступний алгоритм роботи:
І етап – розбивка всього списку майна по групах (спеціалізоване банківське обладнання, малоцінне обладнання, побутова техніка, обчислювальна техніка, меблі, тощо);
ІІ етап – у кожній групі, вибірково, виділяється
декілька конкретних позицій за якими знаходиться
аналогічне майно, що продається;

ІІІ етап – проводиться приведення об’єктів аналогів до об’єктів оцінки (за ступенем зносу,
функціональними особливостями, тощо);
ІV етап – визначаються наступні коефіцієнти:
ki =

Ai
,
Бi

(8)

де kі – коефіцієнт здорожчання для конкретного
обладнання;
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Аі – скоригована вартість аналогічного обладнання;
Бі – початкова балансова вартість.

ϕi =

Бj
Б

,

На основі виконаного дослідження рекомендується формалізувати процеси масової переоцінки
балансових та позабалансових активів з урахуванням: технічних характеристик, зносу та інших відмінностей. Недоліком запропонованого механізму
масової оцінки є накопичення похибки у розрахунках індикативних коефіцієнтів, хоча до переваг
можна віднести легкість застосування, не значні адміністративні витрати, оперативність, гнучкість та
відповідність вимогам положень Національного
банку України про порядок формування і використання комерційними банками України резервів для
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями та відповідність міжнародним та національним стандартам оцінки.

(9)

де

j – коефіцієнт ваги для певної групи обладнання;
Бj – сумарна початкова балансова вартість певної
групи обладнання;
Б – початкова балансова вартість всіх груп обладнання.
= і ,
(10)
де k – інтегральний коефіцієнт здорожчання.
V етап – визначається ринкова вартість рухомого майна за яким знайдені аналоги – приймається
скоригована вартість, для іншого обладнання – ринкова вартість визначається як добуток інтегрального
коефіцієнта та початкової балансової вартості
відповідного рухомого майна.
Висновки
Фінансова оцінка активів сучасного комерційного банку є складним багатоетапним процесом,
який потребує рішення цілого комплексу взаємопов'язаних завдань, спрямованих на досягнення основної мети – визначення ринкової вартості всієї сукупності або частини активів фінансово-кредитної
організації на певну дату з урахуванням законодавчо-нормативних вимог.
В ході дослідження були виявлені особливості
і характерні риси, властиві банківській діяльності,
що впливають на властивості і характеристики активів кредитних організацій, а також на проведення їх
ринкової оцінки, серед яких: нормативно-правова
особливість; структурна особливість; складність верифікації даних про об'єкти оцінки; високий рівень
конфіденційності бухгалтерських даних кредитної
організації; складність в оформленні та укладенні
активних операцій; особливість обліку в оцінці нематеріальних активів.
У зв'язку з цим є необхідність впровадження
уточнюючого стандарту вартості, який регулюватиме визначення ринкової вартості цілого ряду банківських активів, відповідно до можливостей і обмежень сучасного вітчизняного ринку.
За підсумками проведеного дослідження можна
констатувати, що з огляду на зарубіжний та вітчизняний досвід проведення оцінок, нормативні, методичні і практичні особливості доцільно використовувати не одну, а ряд базисних ставок для побудови
ставки дисконту, залежно не тільки від групи активів (цінні папери, кредити), а й від конкретного виду
активу в рамках однієї класифікаційної групи.
До складу ризикових компонент ставки дисконту доцільно включити ризики, які пов'язані з
певною активною діяльністю (наприклад, кредитуванням) або певним активом (кредитом, цінним папером, матеріальною цінністю); цінові ризики; операційні ризики; ризики ліквідності.
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Артеменко Д. М. Совершенствование методов доходного, затратного и сравнительного подходов при финансовой оценке активов коммерческого банка в кризисных условиях
В статье предложены методики оценки стоимости активов коммерческого банка в рамках доходного, затратного и сравнительного методических
подходов. Эти методики соответствуют требованиям положений Национального банка Украины о
порядке формирования и использования банками
Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям, а также
международным и национальным стандартам
оценки.
В ходе исследования были выявлены особенности и характерные черты, присущие банковской деятельности, влияющие на свойства и характеристики активов кредитных организаций, а также на
проведение их рыночной оценки.
Предложено формализовать процессы массовой переоценки балансовых и внебалансовых активов с учетом: технических характеристик, износа и
других различий.
Ключевые слова: рыночная стоимость, кредитная операция, оценочные процедуры, подход, к
оценке, кредитный портфель, риск кредита, дисконт, обеспечение, принципы оценки.

Артеменко Д. М. Удосконалення методів дохідного, витратного та порівняльного підходів
при фінансовій оцінці активів комерційного банку в кризових умовах
У статті запропоновано методики оцінки вартості активів комерційного банку в рамках дохідного,
витратного та порівняльного методичних підходів.
Ці методики відповідають вимогам положень Національного банку України про порядок формування і використання банками України резервів для
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, а також міжнародним та національним стандартами оцінки.
В ході дослідження були виявлені особливості
і характерні риси притаманні банківській діяльності,
що впливають на властивості і характеристики активів кредитних організацій, а також на проведення їх
ринкової оцінки.
Запропоновано формалізувати процеси масової
переоцінки балансових та позабалансових активів з
урахуванням: технічних характеристик, зносу та інших відмінностей.
Ключові слова: ринкова вартість, кредитна операція, оціночні процедури, підхід до оцінки, кре-

Artemenko D. Improving methods of income,
expenditure and comparative approaches to assessing the financial assets of commercial banks in
the crisis
The article proposed methodology for assessing the
value of assets of commercial banks as part of the income, expenditure and comparative methodological approaches. These techniques meet the criteria of the National Bank of Ukraine on the formation and use of
banks Ukraine reserves for possible losses on active
banking operations, as well as international and national
standards of evaluation.
During the study identified characteristics and the
characteristics inherent in banking activities that affect
the properties and characteristics of the assets of credit
organizations, as well as of their market valuation.
A formalized process massive revaluation of balance sheet and off-balance sheet assets taking into account: performance, wear and other differences.
Keywords: market value credit operation, evaluation procedures, an approach to evaluation, loan portfolio, the risk of the loan, discount, ensuring the principles
of evaluation.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України
«Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості
та теплової енергетики» (№ держреєстрації 0115U001638).

Постановка проблеми. Передовий зарубіжний
досвід свідчить, що у сучасних умовах активізації
глобалізаційних та інтеграційних процесів венчурне
інвестування є одним із ключових напрямів інноваційно-інвестиційної політики країни. Венчурний капітал за певних умов може стати ефективним джерелом фінансового забезпечення наукових розробок і
перетворення їх на конкурентоспроможний продукт.
Венчурні фонди змушені конкурувати як один
з одним, так і з альтернативними джерелами фінансування. Фондам необхідно показати, на що вони
здатні як інститути, які стимулюють зростання і
створюють додану вартість для власних портфельних компаній, що пропонують сприятливі умови фінансування і подальшу експертну підтримку. З розширенням досвіду фондів підвищується собівартість інвестицій, що необхідно буде компенсувати
збільшенням прибутковості на вкладений капітал. У
зв’язку з цим найважливішим елементом стратегії
венчурних фондів має стати формування конкурентних і комплексних пропозицій для потенційних
об’єктів інвестування.
При цьому державні інвестиції в інновації та
венчурну індустрію стають головним чинником успішної стабілізації і швидкого відновлення економіки після кризи, а також повернення на шлях сталого розвитку. Обсяг державної підтримки є одним
з головних факторів оцінки привабливості венчурного ринку країни з точки зору інвесторів. Капіталовкладення в наукомісткі галузі економіки сприяють збільшенню інвестицій у цілому, впровадженню інновацій та економічному зростанню.
Отже, до ефективних форм фінансового забезпечення інноваційних проектів відноситься венчурне інвестування, де джерелом фінансових ресурсів є
венчурний капітал. Збільшення обсягу венчурних
інвестицій дозволяє реалізовувати високоризикові
інноваційні проекти, активізувати інноваційну діяльність в економічному розвитку країни в умовах
єдиного інвестиційного-інноваційного простору з
масштабним транснаціональним перетином капіталу і новітніх технологій.
Дослідження свідчать, що вітчизняний ринок
венчурних інвестицій відрізняється від глобального
ринку. До специфіки розвитку ринку венчурного інвестування в Україні можна віднести сферу вклаЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

дення венчурного капіталу – найпривабливішими
сферами є будівництво, харчова промисловість,
роздрібна торгівля. У той час, як у США та Європі,
це інвестиції в інновації. В Україні практично немає
стартових вкладень і вкладень в інновації, переважно інвестиції вкладаються тільки в розвиток компаній.
Ринок венчурного інвестування в Україні почав
розвиватися зовсім недавно. На сучасному етапі на
розвиток венчурної індустрії в Україні негативно
впливають такі чинники, як недостатня нормативноправова база, нерозвиненість фондового ринку, непрозорість фінансової діяльності компаній, відсутність гарантій для інвестора тощо.
Вищевикладене засвідчує актуальність обраної
теми дослідження і свідчить про необхідність виявлення тенденцій сучасного розвитку венчурного інвестування в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
Україні діє Закон України «Про інститути спільного
інвестування», у якому визначено правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення
суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів, встановлено вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок розкриття інформації про їх
діяльність [1].
Проблеми інституціонального забезпечення
венчурного фінансування інноваційного розвитку
промисловості знаходяться в центрі уваги науковців, оскільки адекватне фінансування життєво необхідно для господарської діяльності суб’єктів економіки, визначаючи тим самим процес економічного
зростання країни в цілому.
На основі аналізу наукових публікацій узагальнено основні положення вчених і фахівців:
– розглянуто зарубіжний досвід венчурного інвестування інноваційної трансформації економіки,
моделі розвитку венчурної діяльності та інструменти державної підтримки венчурних фондів [2; 3;
4, с. 11; 5; 6, с. 197];
– досліджено основні стримуючі чинники зростання ефективності венчурного фінансування та подальші перспективи розвитку з позицій перетворення венчурних фондів на головне джерело фінан129
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сування інноваційної діяльності в Україні [7; 8, с. 8;
9, с. 36; 10, с. 261; 11, с. 17; 12, с. 93; 13, с. 69];
– визначено загальнодержавні завдання з удосконалення венчурного фінансування вітчизняної
економіки. На думку науковця, «необхідно вирішити проблему законодавчого врегулювання діяльності венчурних структур. З метою її вирішення потрібно забезпечити вдосконалення вітчизняного законодавства в напрямі визначення сутності, функцій
і принципів діяльності венчурних фондів і венчурних компаній і переорієнтації венчурного сектора на
співпрацю з вітчизняною науково-технологічною
сферою» [14, с. 77-78];
– розроблено науково-практичні пропозиції
щодо вдосконалення чинного законодавства для
впровадження венчурних фондів [15, с. 137-139];
– систематизовано три групи перешкод формування ринку венчурного капіталу в Україні: організаційні, економічні та правові проблеми [16, с. 71];
– розглянуто проблеми фінансування та стимулювання венчурної діяльності та її нормативно-правове забезпечення; запропоновано заходи щодо вдосконалення державної політики у сфері венчурного
підприємництва [17];
– виконано аналіз показників розвитку ринку
спільного інвестування в Україні з урахуванням галузевої специфіки [18, с. 198-199];
– визначено напрями вдосконалення процесу
венчурного фінансування в Україні [19, с. 118-119];
– запропоновано розширення переліку джерел
фінансування цільових програм та технологічної

модернізації економіки на основі венчурних фондів,
розроблено пропозиції щодо формування державної
програми та концепції розвитку сектора венчурних
фондів, створення центрів венчурного підприємництва [20; 21, с. 122-124; 22, с. 31];
– обґрунтовано доцільність формування моделі
інституціонального механізму використання венчурного капіталу, яка полягає у взаємодії інноваційних підприємств і венчурних інвесторів; розроблено
методичний підхід до визначення структури венчурного циклу; удосконалено механізм венчурного фінансування; запропоновано Концепцію розвитку національної системи венчурного інвестування [23,
с. 49-50].
Враховуючи широке коло наукових розробок з
обраної теми, визначення механізмів інституціонального забезпечення венчурного інвестування інноваційної діяльності промисловості в Україні на основі виявлених тенденцій розвитку залишається наразі актуальною проблемою, яка потребує продовження та поглиблення наукових досліджень.
Мета даної статті полягає в аналізі динаміки
основних показників венчурного інвестування в Україні для виявлення тенденцій та закономірностей
розвитку в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. За
даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, кількість компаній з управління активами
(КУА) скоротилася за 2007-2015 рр. на 6,3%. Загальна кількість інститутів спільного інвестування
(ІСІ) зросла за цей період на 87,6% (табл. 1).
Таблиця 1

Динаміка кількості КУА та ІСІ в Україні
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Кількість
КУА
334
409
380
339
341
353
347
336
313

Загальна
кількість ІСІ
834
1243
1202
1226
1451
1544
1604
1569
1565

Кількість
визнаних ІСІ
577
888
985
1095
1125
1222
1250
1188
1147

Кількість ІСІ
на одну КУА
2,50
3,04
3,16
3,62
4,26
4,37
4,62
4,70
5,00

Складено за даними: [24, с. 2; 25, с. 2; 26, с. 3; 27, с. 3; 28, с. 3; 29, с. 3; 30, с. 4; 31, с. 4; 32, с. 4].

Кількість визнаних ІСІ збільшилася на 98,8%.
Кількість ІСІ на одну КУА зросла в 2 рази. При
цьому кількість закритих диверсифікованих (ЗД) пайових інвестиційних фондів збільшилася за 20072015 рр. у 2,3 раза, венчурних (ВЧ) – на 33,2%, закритих недиверсифікованих (ЗН) – на 3,3%. Кількість відкритих (В) пайових інвестиційних фондів
скоротилася на 22,2%, інтервальних (І) – на 37,1%.
За аналізований період спостерігалася тенденція
зростання венчурних (ВЧ) корпоративних інвестиційних фондів майже в 4 рази та зменшення кількості закритих недиверсифікованих фондів (ЗН) на
28,4% (табл. 2).

Аналіз показує, що питома вага венчурних пайових інвестиційних фондів у загальній кількості інститутів спільного інвестування знизилася за 20072015 рр. на 21%, або з 72,3 до 51,3%; закритих недиверсифікованих – на 1,6%, або з 3,6 до 2%; відкритих – на 1,9%, або з 3,2 до 1,3%; інтервальних – на
2,8%, або з 4,2 до 1,4%. Частка венчурних корпоративних інвестиційних фондів збільшилася у загальній кількості ІСІ на 6,5%, або з 5,6 до 12,1%, а закритих недиверсифікованих фондів, навпаки, скоротилася на 6,6% – з 10,6 до 4%.
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Таблиця 2
Динаміка кількості різних типів пайових і корпоративних інвестиційних фондів в Україні
Роки

В
27
32
32
36
43
41
38
26
21

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Кількість пайових інвестиційних фондів
І
ЗД
ЗН
35
4
30
41
4
22
47
8
26
48
9
32
40
10
35
38
13
45
35
11
43
29
10
35
22
9
31

ВЧ
603
636
690
755
772
829
861
846
803

Кількість корпоративних інвестиційних фондів
ЗН
ВЧ
88
47
107
45
130
50
141
72
128
95
110
144
90
170
75
160
63
189

Складено за даними: [24, с. 2; 25, с. 2; 26, с. 3; 27, с. 3; 28, с. 3; 29, с. 3; 30, с. 4; 31, с. 4; 32, с. 4].

За 2007-2015 рр. питома вага вартості чистих
активів ІСІ у сукупній вартості активів ІСІ зменшилася на 3,4%, або з 88 до 84,6% (табл. 3).
На основі фактичних даних сукупної вартості
активів ІСІ, вартості чистих активів ІСІ та вартості

активів венчурних фондів розраховано коефіцієнт
варіації цих показників (V) як відношення середньоквадратичного відхилення (σ) до середньої арифметичної величини показника (xср), ступінь відхилення
одержаних значень (табл. 4).
Таблиця 3

Динаміка вартості активів ІСІ в Україні
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сукупна вартість акти- Загальна вартість чистих
вів ІСІ, млн грн
активів ІСІ, млн грн
40780,4
35903,4
63265,1
54611,1
82540,9
72574,2
108126,5
96454,1
126789,6
112691,1
157201,1
139260,6
177523,0
158424,5
206358,0
180404,7
236175,0
199861,1

Вартість чистих активів
невенчурних ІСІ, млн грн
3119,9
4054,0
5912,1
8302,3
9034,2
9762,2
8543,6
10366,7
9952,5

Середня вартість активів в управлінні однієї КУА, млн грн
122,1
154,7
217,2
319,0
371,9
445,3
511,6
614,2
754,6

Складено за даними: [24, с. 5; 25, с. 6; 26, с. 5; 27, с. 5; 28, с. 4; 29, с. 5; 30, с. 5; 31, с. 7; 32, с. 8].

Таблиця 4
Показники варіації сукупної вартості активів ІСІ, загальної вартості
чистих активів ІСІ та вартості активів венчурних фондів
Показники
xср, млн грн
σ, млн грн
V, %

Сукупна вартість
активів ІСІ
133195,5
62507,7
46,9

Загальна вартість
чистих активів ІСІ
116687,2
53727,9
46,0

Вартість активів
венчурних фондів
124709,0
60309,8
48,4

Авторські розрахунки.

За розрахунками, коефіцієнт варіації вартості
активів венчурних фондів становить 48,4%, що
майже в 1,1 раза перевищує значення коефіцієнтів
варіації сукупної вартості активів ІСІ (46,9%) та загальної вартості чистих активів ІСІ (46%), що означає: фактичні дані сукупної вартості активів ІСІ, загальної вартості активів ІСІ та вартості активів венчурних фондів не є однорідними сукупностями,
оскільки значення коефіцієнтів варіації більше 33%.
Характерною ознакою цих показників є їх мінливість та значні коливання, тобто спостерігається не-
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рівномірне венчурне інвестування інноваційного
розвитку промисловості.
Як показує аналіз, частка вартості активів венчурних фондів у сукупній вартості активів ІСІ зросла за 2007-2015 рр. на 6,1% – з 89,4 до 95,5%, а невенчурних фондів, навпаки, скоротилася на 5,7% – зі
10,2 до 4,5%. Питома вага вартості чистих активів
венчурних фондів у загальній вартості чистих активів ІСІ збільшилася на 3,7%, або з 91,3 до 95%, а невенчурних фондів знизилася на 3,7% – з 8,7 до 5%
(табл. 5).
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Таблиця 5
Динаміка структури вартості активів ІСІ та чистих активів ІСІ в розрізі типів фондів
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Вартість активів ІСІ, млн грн
Венчурні фонди
Невенчурні фонди
36452,0
4159,3
58694,3
4564,4
76028,2
6512,7
99236,1
8890,4
116901,4
9888,2
145912,0
11289,0
168183,0
9340,0
195433,2
10925,0
225541,0
10634,0

Вартість чистих активів ІСІ, млн грн
Венчурні фонди
Невенчурні фонди
32783,5
3119,9
50557,0
4054,0
66662,1
5912,1
88151,8
8302,3
103656,9
9034,2
129498,4
9762,2
149880,8
8543,6
170038,1
10366,7
189908,7
9952,5

Складено за даними: [24, с. 5; 25, с. 6; 26, с. 6; 27, с. 5; 28, с. 5; 29, с. 5; 30, с. 5; 31, с. 7; 32, с. 9].

За даними Української асоціації інвестиційних
фондів, у структурі активів венчурних фондів частка
вартості цінних паперів зменшилася за 20072015 рр. на 36,4% у результаті скорочення частки вартості акцій на 17,2% та облігацій підприємств – на
16,1%.
При цьому частка грошових коштів та банківських депозитів знизилася на 3,5%, а вартості нерухо-

мості, навпаки, збільшилася на 2,4%, а інших активів – на 37,5% (табл. 6).
За 2007-2015 рр. спостерігалася тенденція скорочення рівня середньої доходності різних типів
фондів: венчурних на 82,8%, закритих невенчурних
на 69,7%, відкритих на 73,7%, інтервальних на 47%
(табл. 7).
Таблиця 6

Динаміка структури активів венчурних ІСІ
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Цінні папери
56,5
54,6
70,2
35,3
31,1
31,0
28,3
27,3
20,1

Структура активів, %
Грошові кошти
Нерухомість
та банківські депозити
4,7
0,7
2,1
0,6
4,3
1,1
2,9
2,2
3,6
2,6
2,2
2,5
2,3
2,5
1,5
2,2
1,2
3,1

Інші активи
38,1
42,8
24,3
59,6
62,6
64,1
66,6
69,0
75,6

Складено за даними: [24, с. 6; 25, с. 6; 26, с. 7; 27, с. 8; 28, с. 8; 29, с. 8; 30, с. 9; 31, с. 13; 32, с. 15].

Таблиця 7
Динаміка середньої доходності ІСІ в Україні
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Венчурні
100,3
23,0
42,7
61,9
49,6
34,1
26,8
23,2
17,5

Рівень середньої доходності різних типів фондів, %
Закриті невенчурні
Відкриті
84,0
66,2
–5,5
–30,3
99,9
18,1
32,5
12,7
–8,3
–21,5
–2,8
–12,6
16,2
0,6
8,6
0,5
14,3
–7,5

Інтервальні
52,3
–35,2
34,2
14,8
–18,6
–12,1
7,0
–2,2
5,3

Складено за даними: [24, с. 9; 25, с. 10; 26, с. 11; 27, с. 11; 28, с. 10; 29, с. 9; 30, с. 11; 31, с. 15; 32, с. 17].

Отже, за дослідженнями, виявлено, що ринок
венчурних інвестицій в Україні залишається непрозорим. До чинників, які мають негативний вплив на
ефективність розвитку інституціонального середовища венчурної діяльності в Україні, слід віднести:

– відсутність нормативно-правових актів, які
забезпечують функціонування системи венчурного
фінансування малого інноваційного бізнесу;
– недостатній обсяг вітчизняних інвестиційних
ресурсів (банки, пенсійні фонди, страхові організа132
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ції не беруть участі в роботі венчурних компаній) і,
як наслідок, слабке формування національного інвестиційного портфеля;
– використання переважно іноземного венчурного капіталу за мінімальної участі українського, що
різко знижує привабливість даної сфери для зарубіжних інвесторів;
– неефективне використання коштів венчурних
фондів;
– недостатня розвиненість інфраструктури, яка
здатна забезпечити ефективне співробітництво
суб’єктів венчурної індустрії і малих інноваційних
фірм;
– відсутність економічних стимулів для залучення прямих інвестицій у підприємства високотехнологічного сектора, що забезпечують прийнятний
ризик для венчурних інвесторів, відсутність гнучкої
системи оподаткування венчурного бізнесу;
– недоліки кваліфікованого менеджменту венчурними фондами;
– слабка прозорість ринку інтелектуального капіталу і вітчизняних підприємств для венчурних інвесторів, що призводить до труднощів у пошуку підприємств-реципієнтів та інноваційних проектів під
венчурні інвестиції.
Для активізації розвитку ринку венчурних інвестицій в Україні доцільно реалізовувати заходи державної підтримки розвитку венчурного капіталу:
– прямі заходи: конкретні механізми державної
підтримки, спрямовані на збільшення пропозицій
венчурного капіталу (податкові стимули, більш ризикові державні інвестиції в акціонерний капітал і
державні кредити);
– непрямі заходи: розвиток конкурентних фондових ринків для малих фірм, розширення спектру
пропонованих фінансовими інститутами продуктів,
розвиток довгострокових джерел капіталу, спрощення процедури формування фондів венчурного
капіталу, стимулювання взаємодії між великими і
малими підприємствами й фінансовими інститутами, заохочення підприємництва, створення відповідних умов для участі венчурних фондів у краудінвестингу.
Висновки. На основі аналізу та узагальнення
передового зарубіжного досвіду інституціонального
забезпечення венчурного фінансування інноваційного розвитку вітчизняної промисловості запропоновано можливі напрями його розвитку та вдосконалення:
– подальше формування законодавства та активної державної підтримки;
– залучення великих зарубіжних і вітчизняних
компаній до розвитку інноваційних технологій – забезпечення тісної взаємодії всіх ланок інноваційного ланцюжка;
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– розвиток системи експертизи та сервісних послуг; ефективне використання грантових коштів
тощо.
До державної підтримки венчурного фінансування інноваційних проектів в Україні може бути
віднесено:
– законодавче та нормативно-правове регулювання науково-технічної, інноваційної та венчурної
діяльності;
– вирішення правових проблем інтелектуальної
власності, системи пільг і мотивації праці;
– створення і підтримка економічних умов і
стимулів розвитку венчурного підприємництва за
системою держзамовлення, вдосконалення планування науково-технічного розвитку, ефективних фінансово-кредитних важелів;
– організаційно-управлінські умови венчурної
індустрії в управлінні державною власністю;
– умови для залучення приватного венчурного
капіталу в розвиток інноваційного підприємництва;
– формування та розвиток інституціональної та
галузевої венчурної інфраструктури на засадах публічно-приватного партнерства.
Зазначені вище заходи слід здійснювати відповідно до стратегії державної політики в сфері венчурного бізнесу, що має входити до єдиної концепції розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні. Для вирішення проблем венчурного
підприємництва необхідна активна державна політика, що спрямована на створення сприятливих
умов та відповідної інфраструктури для реалізації
інновацій.
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фондов; структура стоимости активов ИСИ; структура стоимости чистых активов различных типов
фондов; структура активов венчурных ИСИ; средняя доходность различных типов фондов. Рассчитаны коэффициенты вариации совокупной стоимости активов ИСИ, стоимости чистых активов ИСИ и
стоимости активов венчурных фондов. Выявлены
факторы, сдерживающие эффективное развитие
отечественного рынка венчурных инвестиций.
Предложен комплекс прямых и косвенных мероприятий государственной поддержки развития венчурного инвестирования в Украине. Определены
направления совершенствования институционального обеспечения венчурного финансирования инновационного развития отечественной промышленности.
Ключевые слова: венчурное инвестирование,
компания по управлению активами, институт совместного инвестирования, венчурный фонд, невенчурный фонд, паевой инвестиционный фонд, корпоративный инвестиционный фонд, статистический
анализ, показатели, оценка эффективности.

Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. Тенденції
розвитку венчурного інвестування в Україні
У статті виконано аналіз динаміки показників
розвитку венчурного інвестування в Україні: кількість компаній з управління активами, інститутів
спільного інвестування, пайових і корпоративних
інвестиційних фондів; сукупна вартість активів ІСІ,
загальна вартість чистих активів ІСІ, вартість активів невенчурних фондів; структура вартості активів
ІСІ; структура вартості чистих активів різних типів
фондів; структура активів венчурних ІСІ; середня
доходність різних типів фондів. Розраховано коефіцієнти варіації сукупної вартості активів ІСІ, вартості чистих активів ІСІ та вартості активів венчурних
фондів. Виявлено чинники, які стримують ефективний розвиток вітчизняного ринку венчурних інвестицій. Запропоновано комплекс прямих і непрямих
заходів державної підтримки розвитку венчурного
інвестування в Україні. Визначено напрями вдосконалення інституціонального забезпечення венчурного фінансування інноваційного розвитку вітчизняної промисловості.
Ключові слова: венчурне інвестування, компанія з управління активами, інститут спільного інвестування, венчурний фонд, невенчурний фонд, пайовий інвестиційний фонд, корпоративний інвестиційний фонд, статистичний аналіз, показники, оцінка ефективності.

Kocheshkova I., Trushkina N. Trends in the development of venture investment in Ukraine
This article gives an analysis of the dynamics of
indicators of venture capital investment in Ukraine: the
number of asset management companies, collective investment institutions, mutual funds and corporate investment funds; the aggregate value of the assets of CII,
the total net asset value of CII, assets non-venture funds;
CII asset value structure; the structure of the net asset
value of different types of funds; the structure of the assets of venture CII; the average yield of different types
of funds. The coefficients of variation of the total value
of assets of ICI, the ISI value of net assets and the value
of venture capital assets calculated. Constraints on the
effective development of national venture capital market, are revealed. The complex direct and indirect
measures of state support for the development of venture
capital investment in Ukraine is offered. Areas of improvement of institutional provision of venture financing of innovative development of the domestic industry
defined.
Keywords: venture investment, asset management
company, collective investment institutions, venture
capital fund, non-venture fund, mutual fund, corporate
investment fund, statistical analysis, indicators, performance evaluation.

Кочешкова И. Н., Трушкина Н. В. Тенденции развития венчурного инвестирования в
Украине
В статье выполнен анализ динамики показателей развития венчурного инвестирования в Украине: количество компаний по управлению активами,
институтов совместного инвестирования, паевых и
корпоративных инвестиционных фондов; совокупная стоимость активов ИСИ, общая стоимость чистых активов ИСИ, стоимость активов невенчурных
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
НА ЗАСАДАХ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
Метою написання статті є розробка теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства на
засадах холістичного маркетингу.
Викладення основного матеріалу. Як було зазначено у попередніх публікаціях [3, с. 300, 4, с. 178181], споживачами освітніх послуг є не тільки ті, що
безпосередньо навчаються, а й інші категорії споживачів (прямі та опосередковані споживачі). Як приклад розглянемо ймовірний варіант видів потреб в
освітніх послугах різних категорій споживачів
(табл. 1).
Слід відзначити, що для ВНЗ різного профілю
діяльності види потреб в одній категорії споживачів
можуть відрізнятися в силу специфіки галузі, для
якої готуються майбутні фахівці. Такий алгоритм
визначення потреб різних категорій своїх споживачів дає змогу ВНЗ проаналізувати їх у всьому розмаїтті, знайти точки перетину інтересів груп споживачів, розробити ефективні процедури з їх задоволення, тобто напрями підвищення ефективності
свого функціонування, а також будувати свою роботу на основі принципів холістичного маркетингу.
Для того, щоб позитивні ефекти від упровадження в практику ВНЗ України такого нового виду
діяльності як маркетинг настали якомога скоріше,
необхідним є вивчення історії цього процесу там, де
він вже пройшов певний еволюційний шлях і дав результати. Це допоможе уявити шлях, який необхідно пройти, та уникнути можливих помилок. Вважаємо, що провідною країною в питанні застосування
маркетингу закладами освіти є США, де коледжі та
університети використовували такі інструменти
маркетингу як реклама, зв’язки з громадськістю, пошук та залучення студентів ще з середини ХІХ століття [5, с. 22]. З того часу маркетинг еволюціонував
від простої діяльності з просування освітнього закладу та продукту до формування його бренду та менеджменту із залученням студентів. Еволюцію застосування маркетингу щодо набору студентів в
американських навчальних закладах наведено у
праці «Стратегічний маркетинг для навчальних закладів» [6, с. 11-12]. Проаналізуємо шлях, який
пройшли американські вузи та порівняємо його з сучасною ситуацією на національному ринку освітніх

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні маркетинг – відносно
новий вид діяльності для національних ВНЗ. Ця
тема жваво обговорюється на наукових конференціях та у спеціалізованих виданнях. Так, редакція
журналу «Маркетинг і реклама» у квітні 2013 року
зверталась до провідних експертів-маркетологів з
проханням відповісти на питання стосовно необхідності маркетингу в освітній сфері, проаналізувати
вплив сучасних тенденцій на ринку освіти на позиції
маркетингу в управлінні освітою [1, с. 20-28]. Як результат було отримано фахові відповіді стосовно напрямів розвитку маркетингової діяльності ВНЗ. Загалом за результатами вищезазначеного опитування
експертів можемо виділити такі бажані ефекти від
впровадження маркетингу в діяльність ВНЗ:
− покращення якості освітніх послуг;
− зменшення розриву між змістом сучасної
освіти і реальними потребами бізнесу і держави за
рахунок збільшення практичної складової в освітніх
програмах;
− своєчасне реагування ВНЗ на нові тренди
розвитку економіки, потребу суспільства у нових
професіях шляхом пропонування нових освітніх
програм;
− зменшення відтоку талановитої молоді за
кордон з метою отримання якісної освіти;
− зміцнення позицій української освіти на світовому ринку.
Для розробки методик і процедур маркетингової діяльності на основі принципів холістичного
маркетингу, ВНЗ як підприємству, яке має змогу
впливати на розвиток та поглиблення зв’язків і залежностей між процесом навчання студентів, бізнесом, суспільством, державою (освітнім, науковим,
виробничим і фінансовим секторами суспільства),
необхідно визначити напрями, що потребують від
нього підвищеної уваги. Такі напрями доцільно визначати на основі потреб споживачів. Ф. Котлер і
Л. К. Келлер виділяють п’ять типів потреб споживачів: заявлені потреби, дійсні потреби, незаявлені потреби, потреби у захопленні, таємні потреби, і акцентують увагу на тому, що «ідея задовольняти тільки
заявлені потреби може привести до незадоволеності
споживачів» [2, с. 35-36].
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отримати компетентного
працівника

кваліфіковані спеціалісти в
необхідних економіці та суспільству галузях знань

Бізнес

Держава,
суспільство
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сприяти члену родини в
отриманні вищої освіти в
межах сімейного бюджету

заявлені
отримати освіту відповідно
здібностей і сфери інтересів

Родина
студента

Категорія
споживачів
Абітурієнт,
студент
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Види потреб споживачів освітніх послуг [розробка автора]
Вид потреб
дійсні
незаявлені
потреби у захопленні
отримати вищу освіту, яка б очікує цікавого процесу можливість проявити себе і
визнавалась національними і навчання, гарного став- свої здібності не тільки у навзакордонними роботодавцями лення з боку працівни- чанні, а й інших сферах стуків ВНЗ та допомоги у дентського життя
разі виникнення труднощів у навчанні
надати допомогу в отриманні студенти під час нав- очікує від ВНЗ допомоги у
кращого варіанта освіти, не чання мають отримати працевлаштуванні
обов’язково дешевого
практичні навички з обраної професії
отримати працівника, який витратити мінімум часу підприємці очікують уважефективно вирішуватиме по- і зусиль на пошуки но- ного ставлення до своєї діставлені перед ним завдання, вого працівника і виве- яльності збоку ВНЗ і врахугармонійно доповнить вже іс- дення його на необхідну вання в освітніх програмах
нуючу робочу команду
робочу потужність
тих вимог, які є у бізнеса до
випускників
спеціалісти, які не поповнять високоосвічені,
лави безробітних за відсутно- інтелігентні члени суссті пропозицій від роботодав- пільства, активні члени
–
ців, зможуть створити для себе громади
робоче місце самостійно

–

підприємці, керівники підприємств прагнуть визнання себе як професіоналів в очах громадськості

підвищення соціального
статусу, статків родини

таємні
бажає мати в очах оточуючих високий статус завдяки навчанню у престижному ВНЗ, отриманню стипендії
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послуг (табл. 2). Такий аналіз допоможе з’ясувати
етап розвитку маркетингу щодо набору студентів в
ВНЗ України та окреслить напрями вдосконалення
маркетингу в вузах. Адже маркетинг має охоплювати всі сфери діяльності ВНЗ, сприяти формуванню його позитивного іміджу, широкій поінформованості про нього громадськості, а не тільки роботу із залучення студентів.
Як видно з аналізу, проведеного у табл. 2, національні ВНЗ рухаються у тому ж напрямі, який
вже давно обрали вузи США, але з деякими відмінностями, які мають як позитивні, так і негативні
ефекти, що обумовлено різницею в традиціях надання освітніх послуг і ведення бізнесу. Без сумніву
позитивним є те, що від самого початку діяльності з
приваблювання та утримання студентів в вузах України до неї одразу ж були залучені викладачі, особливо випускових кафедр, до чого в США прийшли
тільки на шостому етапі. І хоча викладачам України
прийшлось налагоджувати цю роботу емпіричним
шляхом, що не завжди приносило бажаний позитивний ефект (на відміну від викладачів вузів США, які
могли отримати підтримку і методики роботи від
приймальних комісій, що набули великого досвіду
за роки проведення рекрутингової діяльності), залучення їх у процес набору і адаптації студентів у
навчальному закладі сприяло гармонійному розвитку рекрутингу в національних ВНЗ. На сьогоднішній день багато ВНЗ запровадили у своєму штаті відповідальну особу, уповноважену координувати роботу приймальної комісії і кафедр з рекрутингу та
адаптації студентів, дослідження задоволеності студентів процесом навчання та інших показників
ефективності. У деяких ВНЗ опікуються працевлаштуванням своїх випускників. Все це сприяє зміненню способу мислення співробітників факультетів, переорієнтовує їх на задоволення потреб споживачів освітніх послуг, впровадженню принципів холістичного маркетингу в діяльність ВНЗ.
Порівняльний аналіз також показав велике відставання національних ВНЗ у питаннях застосування широкого маркетингового інструментарію у
своїй роботі, у тому числі з рекрутингу. Відсутній
досвід з сегментування ринку, позиціонування,
формування пропозиції для цільових сегментів,
формування бажаного іміджу ВНЗ, маркетингового
стратегічного планування його діяльності.
Досягнення стійких і продуктивних взаємин зі
споживачами потребує розуміння їх запитів та прагнень, а також механізмів прийняття рішень про використання власних ресурсів. ВНЗ має запропонувати індивідуальному або індустріальному споживачу унікальну пропозицію. Для того, щоб розробити унікальне повідомлення, послугу, необхідно
збирати, накопичувати та систематично обробляти
інформацію про демографічні, психографічні та
інші характеристики реальних та потенційних спо-

живачів, їх минулі купівлі послуг з навчання, а також комунікаційні канали, яким вони надають перевагу під час пошуку інформації про такі послуги.
Завданням цієї діяльності, а саме маркетингу стосунків як складової холістичного маркетингу, є розвиток лояльності споживачів, що дозволить пропонувати їм нові види освітніх послуг протягом всього
життя, збільшуючи долю доходів від кожного конкретного споживача. Закладення базису вигідного
обом сторонам освітнього процесу співробітництва
сприяє розвитку високопродуктивних стосунків з існуючими та приверненню уваги потенційних споживачів.
Наведений аналіз видів потреб різних категорій
споживачів та сучасного стану розвитку маркетингової діяльності національних ВНЗ дають підставу
стверджувати, що для підвищення ефективності їх
функціонування необхідно також приділити особливу увагу таким складовим холістичного маркетингу, як внутрішній маркетинг та соціально відповідальний маркетинг ВНЗ. Розглянемо більш детально таку складову холістичного маркетингу, як
внутрішній маркетинг.
Місце внутрішнього маркетингу в системі холістичного маркетингу підприємства сфери послуг
дослідила український науковець І.Л. Решетнікова
[7] і запропонувала таке визначення внутрішнього
маркетингу: «це діяльність усередині підприємства,
спрямована на створення сприятливого внутрішнього середовища, доведення до керівництва і персоналу цінностей підприємства і його маркетингових цілей, навчання контактного персоналу підприємства щодо характеристик товару, методів і прийомів його продаж із метою найкращого задоволення
потреб споживачів і збільшення клієнтської бази
підприємства», визначивши його роль як «створення сприятливого середовища функціонування
тих підсистем менеджменту (менеджменту персоналу, інноваційного, фінансового та ін.), які безпосередньо впливають на маркетингову діяльність підприємства і визначають якісний склад комплексу
маркетингу, через який підприємство здійснює зовнішній маркетинговий вплив на споживача».
Як вже зазначалось вище, для ВНЗ, який впроваджує в свою діяльність принципи холізму, особливо важливим є забезпечення їх розуміння і прийняття всіма співробітниками, яких науковці також
називають «внутрішніми споживачами» [7, 8],
«маркетологами за сумісництвом» [9, с. 238], наголошуючи, що послуга «має бути «проданою» двічі:
спочатку внутрішнім, а потім зовнішнім споживачам. Ф. Котлер визначає внутрішній маркетинг як
дворівневу систему [2, с. 33]. Перший рівень системи складають служби, які безпосередньо реалізують маркетингові функції. Для ВНЗ це: приймальна
комісія, відділ зв’язків з громадськістю, відділ зв’язків з виробництвом та інші. Робота цих відділів має
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6. Маркетинг – це
менеджмент із залученням студентів

5. Маркетинг – це
стратегічне планування

4. Маркетинг – це
позиціонування

Напрями діяльності, інструменти маркетингу
Начальні заклади мали бюро з реєстрації абітурієнтів, найбільш популярні призначали процедури відбору студентів за
здібностями
Приймальні комісії починають функціонувати як відділи
продажу закладу освіти. Голова приймальної комісії став директором з прийому студентів, члени комісії працювали як
агенти з продажу, телефонуючи потенційним клієнтам, надсилаючи каталоги, брошури, постери

Ситуація в Україні
Провідні ВНЗ України ще недавно дотримувались тієї ж
думки. Вузи мають приймальні комісії, які проводять конкурсний відбір абітурієнтів
ВНЗ, які відчули на собі негативний вплив демографічного,
економічного та інших чинників зовнішнього середовища,
активізують профорієнтаційну діяльність. Особливістю є
те, що спочатку питання набору студентів більшою мірою
покладено на кафедри та викладачів, ніж на приймальні комісії, які працюють тільки під час приймальної кампанії, в
основному виконуючи технічні функції, як і раніше
Найпередовіші ВНЗ роблять перші спроби проводити маркетингові дослідження власними силами, розробити маркетингові плани, а також обробляють накопичену за попередні роки профорієнтаційної роботи інформацію для сегментації ринку
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Запровадження проведення маркетингових досліджень для
кращого розуміння механізму прийняття рішень майбутніми
абітурієнтами, зосередження зусиль приймальних комісій на
перспективних сегментах споживачів. Дослідження проводились силами самої приймальної комісії або наймались
зовнішні фахові консультанти для проведення маркетингових досліджень, аналізу їх результатів і представлення висновків
Посилення діяльності з рекрутингу і Навчальні заклади докладали зусилля з метою відрізнити їх Державні ВНЗ мають сформовані позиції ще з радянських
просування, що викликало необхід- серед конкурентів за тими ознаками, що є важливими для часів, які зазнають впливу сьогодення, а планомірна робота
ність пошуку нової основи для конку- певних сегментів абітурієнтів
з позиціонування не проводиться. Приватні ВНЗ мають
ренції, а саме – донесення до потенцій«розмите» позиціонування, чітких стратегій по конкретних
них споживачів відмінностей між навспоживчих характеристиках своїх послуг не застосовують
чальними установами
Багато навчальних закладів відчува- Початок планування діяльності навчальних закладів з ураху- Багато навчальних закладів відчувають ті самі труднощі,
ють труднощі не тільки через конкуре- ванням взаємозв’язку між зовнішніми змінами та власним але не мають досвіду маркетингового стратегічного планунцію з іншими, а також глобальні іміджем, позиціонуванням, програмами, процедурами та ін- вання, а також досвіду співпраці з професійними консульзміни в економіці, демографії, ціннос- шими аспектами діяльності, включно із спроможністю при- тантами
тях та інших сферах, які не могли без- ваблювати й обслуговувати студентів
посередньо контролювати
Участь у роботі із залучення студентів Ставлення до студента як до цінного партнера. Вступ кож- Така системна робота не проводиться. ВНЗ створюють асопрацівників факультетів, які стали ча- ного студента розглядається як початок його стосунків з уні- ціації своїх випускників, але вони не дають необхідного
стиною зусиль приймальних комісій верситетом, які могли б тривати впродовж усього періоду ефекту
навчання і продовжуватись ще багато років потому, щоб студент став задоволеним випускником і, можливо, згодом надавав своїй alma mater моральну і матеріальну підтримку

3. Маркетинг – це се- Підвищення ефективності функціонугментація і дослі- вання приймальних комісій шляхом
спрямування ресурсів на найпривабдження ринку
ливіші та вірогідні проекти

Характеристика етапу
Начальні заклади вважають цінність
освіти очевидною, тому рекрутинг їм
не потрібний
2. Маркетинг – це Активізація рекрутингової діяльності
просування
для залучення достатньої кількості
студентів або приваблювання найбажаніших з них

Етап маркетингу
1. Маркетинг
не потрібен

Еволюція застосування маркетингу щодо набору студентів вищими навчальними закладами США та України
[розробка автора на основі 6, с. 11-12]
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бути узгодженою між собою. Інформація, отримана
одним відділом, своєчасно аналізуватись, надаватись іншим, накопичуватись – ставати частиною
маркетингової інформаційної системи підприємства. Другий рівень системи – всі інші відділи підприємства, які мають сприйняти філософію маркетингу і працювати, розглядаючи свою діяльність з
позиції споживача – зрозумілості, прозорості, зручності для нього. Тобто завданням внутрішнього маркетингу є об’єднання зусиль всіх функціональних
підрозділів шляхом сприйняття ними цілей і завдань
маркетингу підприємства.
Поділяючи таку точку зору, необхідно зазначити, що у випадку ВНЗ як підприємства, що надає

послуги, особливого значення набуває робота ще на
одному рівні – особистісному, персональному.
Тобто, система внутрішнього маркетингу за такого
підходу має третій рівень, який є невід’ємним від
перших двох, становить базис їх успішної роботи
(рис. 1).
Внутрішній маркетинг вимагає навчання співробітників, стимулювання їх до досягнення високого рівня майстерності, обслуговування клієнтів,
підвищення споживчої цінності послуг, що пропонуються. Ця вимога особливо стосується осіб, які
наділені повноваженнями зустрічатися зі споживачами, посередниками, партнерами, а також осіб, які
безпосередньо надають послуги споживачам.

1. Відділи з
маркетинговими
функціями

2. Інші відділи

3. Окремі особи

Рис. 1. Модель внутрішнього маркетингу ВНЗ [розробка автора]
Іншою важливою складовою холістичного маркетингу є соціально відповідальний маркетинг – розуміння етичного, екологічного, правового і соціального контексту маркетингових заходів і програм
(за Ф. Котлером). Як вже було з’ясовано вище, діяльність ВНЗ має різноманітні позитивні або негативні ефекти не тільки для нього самого і безпосередніх споживачів його послуг – студентів, а й для
суспільства в цілому. Концепція соціально відповідального маркетингу націлена на досягнення балансу інтересів бізнесу, споживачів і суспільства в цілому [2, 10, 11], вимагає урахування в діяльності
підприємств соціальних та етичних питань, чіткого
усвідомлення ВНЗ своєї місії у забезпеченні добробуту суспільства.
Сьогодні соціальна відповідальність у діяльності ВНЗ здебільшого проявляється у формі благодійництва, спонсорської допомоги, волонтерської роботи студентів та співробітників тощо. Часто зазначені форми не носять системного характеру, що
значно знижує їх ефективність як для ВНЗ, так і для

суспільства. В той же час науковці зазначають, що
для сучасного споживача вплив соціально-етичних
та психологічних факторів є вагомим при здійсненні
вибору, прийнятті рішення про купівлю [11, с. 132,
12, 13]. Зазначене обумовлює необхідність розробки в рамках концепції холістичного маркетингу
системи соціально відповідального маркетингу як
самостійного напряму діяльності ВНЗ. Така система
має забезпечити взаємодію зацікавлених соціальноекономічних груп різних сфер діяльності суспільства, сформувати певну культуру соціальної відповідальності як у ВНЗ, так і у цих групах.
На початковому етапі формування системи соціально відповідального маркетингу ВНЗ прискорити цей процес та одразу досягти певної ефективності допоможе залучення до співпраці організаційпосередників. Ними можуть бути професійні асоціації бізнесу, наприклад, Українська асоціація маркетингу (УАМ), громадські, волонтерські організації,
організації сфери мас медіа. Такі організації зацікавлені в проведенні різноманітних заходів, які
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сприяють покращенню соціального клімату в суспільстві, підвищенні його добробуту, захисті інтересів
громадян.
Як приклад, можна навести проект УАМ щодо
консолідації зусиль фахових об’єднань маркетологів, рекламістів та гендерних організацій, який зробив можливим прийняття у вересні 2011 року Стандартів недискримінаційної реклами за ознакою статі
в Україні [14, с. 2]. Проект підтримав Міжнародний
Фонд ім. Фрідріха Еберта, який працює в більш ніж
100 країнах світу для утвердження цінностей соціальної демократії. УАМ також співпрацює з ВНЗ
України, організовуючи зустрічі з викладачами, студентами, регіональними представниками рекламного бізнесу та медіа, а також проводячи для них
лекції-вебінари.
Результатом системної роботи асоціації в
цьому напрямі стало те, що Стандарти підписали
такі відомі в Україні організації, як Українська асоціація маркетингу, Всеукраїнська рекламна коаліція, Українська асоціація директ маркетингу, Спілка
рекламістів України, Міжнародна асоціація маркетингових ініціатив, Індустріальний телевізійний ко-

мітет [14, с. 4] та інші, а студенти і викладачі ВНЗ
України, фахом яких є маркетинг, ознайомились із
принципами і методами роботи УАМ, вдосконалили
свої знання з маркетингу та реклами, зможуть впровадити Стандарти в свою повсякденну працю, що
сприятиме подальшому формуванню суспільної свідомість щодо рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків в Україні.
Проаналізуємо ефекти від формування системи
соціально відповідального маркетингу ВНЗ, враховуючи розроблену раніше класифікацію системної
ефективності функціонування ВНЗ, представлену на
рис. 1. Групи, які отримають певні ефекти, поділено
на дві категорії залежно від того, чи беруть вони безпосередню участь у соціальному проекті (табл. 3).
Можемо виділити декілька перспективних напрямів соціальної роботи, які стануть елементами
системи соціально відповідального маркетингу
ВНЗ:
1) популяризація сутності соціально-відповідального ведення бізнесу в суспільстві, формування
активної соціальної позиції представників громади;

Таблиця 3
Види ефектів від співпраці у соціальній сфері ВНЗ з посередниками [розробка автора]

Викладачі, студенти, ВНЗ
як організація, організаціяпосередник

Об’єкти
впливу

Види ефектів
Соціальний
Економічний
Духовний
Інтеграційний
Диверсифікаційний

Роботодавці,
суспільство,
держава

Соціальний
Економічний
Духовний
Інтеграційний
Диверсифікаційний

У чому полягає ефект
Підвищення зацікавленості персоналу і студентів у процесі роботи та
навчання
Можливість проведення спільних наукових досліджень і подальшого їх
економічного впровадження, перспектива отримання студентами пропозицій працевлаштування
Отримання нових знань, формування духовних цінностей учасників проекту
Формування взаємовигідних професійних зв’язків
Освоєння нових робіт, які до того не були пов’язані з основними видами
діяльності учасників проекту
Встановлення довгострокового надійного партнерства між ВНЗ і роботодавцями
Участь у соціальних проектах забезпечує зацікавленість та прихильність
партнерів, лояльність споживачів, що впливає на прибуток
Отримання нових знань, формування духовних цінностей
Зближення для взаємовигідної співпраці учасників ринкових відносин
Можливість отримати нові наукові розробки, що сприятимуть розробці
нових продуктів, виходу на нові сегменти ринку

2) формування розуміння підприємцями соціально відповідального ставлення до ведення бізнесу, за необхідності, надання їм організаційно-методичної допомоги у розробці та реалізації соціальних програм;
3) робота над вирішенням соціально-значимої
проблеми на місцевому або загальнодержавному
рівні;
4) об’єднання зусиль з представниками бізнесу,
громади для реалізації екологічних проектів;
5) розробка і доведення до споживачів окремих
просвітницьких програм стосовно різноманітних аспектів захисту їх прав на ринку товарів та послуг;
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6) волонтерська робота на благо громаді;
7) відкрите подання інформації про свою діяльність та ін.
Висновки. Підсумовуючи, хочемо визначити
основне завдання внутрішнього маркетингу в системі холістичного маркетингу підприємства – сформувати базис, сприятливий маркетинговий «мікроклімат» всередині підприємства для підвищення системної ефективності його маркетингової діяльності. Необхідно також зазначити, що соціально відповідальний маркетинг є невід’ємною складовою маркетингової діяльності підприємства, підсистемою в
системі маркетингового управління. Роль соціально
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відповідального маркетингу зводиться до узгодження потреб і інтересів виробників, споживачів і
суспільства в цілому. Активна соціальна позиція
ВНЗ, системний підхід до соціально відповідального маркетингу забезпечать довгострокові позитивні ефекти для нього як для підприємства, збільшать його престиж у суспільстві, не вимагаючи значних матеріальних витрат, підвищать системну
ефективність його функціонування. У довгостроковій перспективі успішне впровадження принципів
холістичного маркетингу в діяльність ВНЗ гармонізує інтереси суспільства, забезпечить узгодженість
дій влади, суспільства, бізнесу на місцевому рівні,
поглибить зв’язки і між освітнім, науковим, виробничим і фінансовим секторами суспільства в цілому.
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Чайка І. П. Підвищення ефективності діяльності підприємства на засадах холістичного маркетингу
Стаття присвячена питанню підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу (ВНЗ) на засадах холістичного маркетингу.
Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні засади використання маркетингового інструментарію в діяльності ВНЗ. Мета
статті полягає у розробці теоретичних підходів і
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства на засадах холістичного маркетингу. Дослідження здійснено за допомогою таких загальнонаукових прийомів і методів: аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення,
порівняльного аналізу. На основі дослідження потреб споживачів визначено напрями, що вимагають
від ВНЗ як підприємства, що прагне до підвищення
ефективності своєї діяльності, розробки методик і
процедур маркетингової діяльності на принципах
холізму. У статті запропоновано алгоритм визначення потреб різних категорій споживачів освітніх
послуг, що дає можливість ВНЗ проаналізувати їх у
всьому розмаїтті, знайти точки перетину інтересів
груп споживачів і розробити ефективні процедури
їх задоволення. В роботі акцентовано увагу на необхідності вивчення передового досвіду впровадження маркетингу в практику ВНЗ та проведено
порівняльний аналіз еволюції застосування маркетингу щодо набору студентів ВНЗ США та України.
У роботі визначаються напрями побудови ефективної системи внутрішнього маркетингу ВНЗ, для чого
розроблено і обґрунтовано модель внутрішнього
маркетингу. Запропоновано конкретні кроки по удосконаленню соціально відповідального маркетингу
як невід’ємної складової маркетингової діяльності
підприємства, підсистеми в системі маркетингового
управління. Охарактеризовані позитивні ефекти від
їх впровадження як для ВНЗ, так і для різних кате142
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горій споживачів його послуг. Визначено декілька
перспективних напрямів соціальної роботи, які стануть елементами системи соціально відповідального маркетингу ВНЗ.
Ключові слова: ефективність, маркетинг, холістичний маркетинг, внутрішній маркетинг підприємства, соціально відповідальний маркетинг підприємства.

перспективных направлений социальной работы,
которые станут элементами системы социально
ответственного маркетинга вуза.
Ключевые слова: эффективность, маркетинг,
холистический маркетинг, внутренний маркетинг
предприятия, социально ответственный маркетинг
предприятия.
Chayka I. Improving effectiveness of business
enterprise on the basis of holistic marketing
This article is devoted to the issue of improving the
functioning of higher education institutions (HEIs) on
the basis of a holistic marketing. The subject of the study
is theoretical, methodological and practical principles of
the use of marketing tools in universities. The purpose
of the article is to develop theoretical approaches and
practical recommendations to improve the effectiveness
of the company on the basis of a holistic marketing. The
research was conducted using the following general
techniques and methods: analysis and synthesis, theoretical generalization and comparative analysis. The directions based on the research of consumer needs were determined which require from the university as an enterprise that seeks to improve the efficiency of its operations, development of techniques and procedures of
marketing activities on the principles of holism. The article provides the algorithm of determining the needs of
different categories of educational services consumers,
which enables universities to analyze all the variety of
them, to find the points of consumer groups’ interest intersection and to develop effective procedures to meet
them. In this paper, attention is focused on the necessity
of studying best practices of marketing implementation
in the practice of universities and also comparative analysis of the evolution of the marketing application for recruitment of students to universities the USA and
Ukraine was done. In this paper the directions of building an effective system of internal marketing universities are determined; the model of internal marketing was
developed and proved. A concrete steps for improvement of socially responsible marketing as an integral
part of the marketing of the enterprise a subsystem in the
system of marketing management were offered. We
characterize the positive effects of their implementation
for both universities and for different categories of users
of its services. A number of promising areas of social
work were identified, which will become the elements
of the socially responsible marketing system at university.
Keywords: efficiency, marketing, holistic marketing, enterprise internal marketing, socially responsible
marketing of a company.

Чайка И. П. Повышение эффективности деятельности предприятия на основе холистического маркетинга
Статья посвящена вопросу повышения эффективности функционирования высшего учебного заведения (ВУЗ) на основе холистического маркетинга. Предметом исследования являются теоретические, научно-методические и практические основы
использования маркетингового инструментария в
деятельности вуза. Цель статьи заключается в разработке теоретических подходов и практических рекомендаций по повышению эффективности деятельности предприятия на основе холистического маркетинга. Исследование осуществлено с помощью таких общенаучных приемов и методов: анализа и синтеза, теоретического обобщения, сравнительного
анализа. На основе исследования спроса потребителей определены направления, требующие от вуза
как предприятия, стремящегося к повышению эффективности своей деятельности, разработки методик и процедур маркетинговой деятельности на
принципах холизма. В статье предложен алгоритм
определения спроса различных категорий потребителей образовательных услуг, что дает возможность
вузам проанализировать их во всем многообразии,
найти точки пересечения интересов групп потребителей и разработать эффективные процедуры их
удовлетворения. В работе акцентировано внимание
на необходимости изучения передового опыта
внедрения маркетинга в практику вузов и проведен
сравнительный анализ эволюции применения маркетинга по набору студентов вузов США и Украины. В работе определяются направления построения эффективной системы внутреннего маркетинга
вуза, для чего разработана и обоснована модель
внутреннего маркетинга. Предложены конкретные
шаги по совершенствованию социально ответственного маркетинга как неотъемлемой составляющей
маркетинговой деятельности предприятия, подсистемы в системе маркетингового управления. Охарактеризованы положительные эффекты от их внедрения как для вузов, так и для различных категорий
потребителей его услуг. Определены несколько
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РИНКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. У сучасному світі сільське господарство розглядається як один із основних факторів економічного і, передусім, соціального
розвитку. За оцінками світового банку, зростання
ВВП, обумовлене сільським господарством, щонайменше удвічі ефективніше сприяє скороченню бідності, ніж зростання ВВП, що отримане за рахунок
інших галузей. Виробництво сільськогосподарської
продукції є джерелом доходів понад 60% працездатного сільського населення. Але в сільському господарстві склалася ситуація, за якої функціонування та
розвиток підприємств відбувається в умовах недосконалого організаційно-економічного механізму
господарювання, розбалансованості взаємозв’язків
у ланках агропромислового комплексу, нестабільності нормативно-законодавчого забезпечення виробництва і ринкового обігу продукції.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Питанням об'єктивної оцінки стану агропромислового комплексу та визначення тенденції його
подальшого розвитку приділена значна увага в роботах багатьох вітчизняних дослідників. Так, різні
аспекти порушеної проблеми висвітлюються в роботах таких провідних учених, як В.М. Алексійчук,
В.Г. Андрійчук, А.М. Білоченко, О.В. Боднар, О.Г.
Булавка, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем'яненко, В.С. Дієсперов, Б.В. Духницький, С.М. Кваша, М.І. Кісіль,

М.Ю. Кожем'якіна, В.С. Лобас, Ю.О. Лупенко, М.Й.
Малік, Т.В. Мацибора, В.Я. Месель-Веселяк, С.А.
Навроцький, Т.О.Осташко, Б.Й. Пасхавер, М.І. Пугачов, О.Д. Радченко, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк,
Л.Д. Тулуш, М.М. Федоров, О.В. Ходаківська, О.Г.
Шпикуляк, О.М. Шпичак та інші. Незважаючи на
вагомі напрацювання, проблема визначення ключових напрямів подальшого розвитку агропромислового комплексу потребує поглибленого вивчення.
Формулювання цілей статті. Основним завданням статті є оцінка сучасного стану та визначення перспектив розвитку агропромислового
комплексу Південного регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Продукція сільського господарства є ресурсною
складовою виробництва у різних галузях національного господарства, а у харчовій промисловості – її
основою. Від ступеня насичення ринку продовольчими товарами сільськогосподарської переробки,
їхньої якості та ціни (доступності) залежить забезпечення населення продуктами харчування, що в
свою чергу є однією з основних задач виробництва.
Розглянемо стан сільського господарства Південного регіону у рослинництві та тваринництві за показниками рентабельності (збитковості) виробництва основних видів сільгосппродукції (табл. 1).

Таблиця 1
Рівень рентабельності (збитковості) виробництва основних видів продукції сільського
господарства1 на підприємствах Південного регіону за 2013-2015 роки, %
Херсонська область
Одеська область
Миколаївська область
Види сільгосппродукції
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Продукція сільського господар16,4
27,5
55,5
12,5
28,4
39,0
21,1
32,1
42,7
ства і послуги
Рослинництво і тва16,2
27,9
56,0
12,7
28,7
39,7
20,8
32,0
43,5
ринництво
Рослинництво
10,4
26,6
61,4
15,3
31,8
41,9
25,2
35,3
46,8
Зернові та зернобо-7,3
19,8
46,7
6,5
27,3
33,4
10,1
28,5
33,6
бові культури
Насіння соняшнику
16,4
22,8
84,4
29,4
41,9
53,8
41,2
44,5
63,7
Цукрові буряки
–
–
–
–
–
–
-12,4
-4,9
0,4
(фабричні)
Картопля
43,2
51,0
16,9
73,6
43,7
68,0
8,3
40,3
-1,7
Овочі відкритого
8,3
18,0
41,2
-0,6
23,1
62,6
-2,0
18,9
28,1
ґрунту
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1
Тваринництво
Велика рогата худоба на м’ясо
Свині на м’ясо
Вівці і кози на м’ясо
Птиця на м’ясо2
Молоко
Яйця курячі
Вовна

Закінчення табл. 1
9
10
3,7
-3,8

2
36,5

3
31,2

4
5,4

5
-14,8

6
-9,8

7
-5,3

8
-14,7

-55,2

-52,0

-27,1

-43,5

-34,4

-28,4

-57,7

-50,0

-30,5

3,3
-55,9
-39,9
19,1
70,7
-68,8

16,9
-58,0
-42,3
17,2
55,2
-84,1

12,9
-44,9
-4,5
14,4
56,0
-68,6

-6,7
-31,8
-52,8
-2,2
10,6
-69,2

0,5
-46,1
-21,3
-0,3
-23,2
-55,8

1,5
-20,2
-35,1
-3,8
24,8
-42,7

-29,3
-40,6
-68,2
19,0
7,7
-61,5

-8,9
-47,4
-57,9
6,0
44,3
-44,3

-6,7
-8,7
-66,3
9,8
12,7
-46,2

1

Без ПДВ, бюджетних дотацій і доплат; до оподаткування.
Без промислової переробки.
Джерело: складено автором на основі даних [1-3].
2

Статистична обробка показника рентабельності сільгосппідприємств Південного регіону за 20132015 роки показала, що виробництво продукції сільського господарства було досить ефективним. Лідером серед областей Південного регіону за показником рентабельності продукції сільського господарства і послуг у 2013 та 2014 роках була Миколаївська область (відповідно 21,1% та 32,1%), а у 2015
році – Херсонська область (55,5%).
Аналіз динаміки показників рентабельності
свідчить, що рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва (без урахування бюджетних
дотацій і доплат) в Херсонській області в 2015 році
у цілому склав 55,5% проти 27,5% у попередньому
2014 році та 16,4% у 2013 році; в Одеській області –
в 2015 році у цілому склав 39,0% проти 28,4% у попередньому 2014 році та 12,5% у 2013 році; в Миколаївській області – в 2015 році у цілому склав 42,7%
проти 32,1% у попередньому 2014 році та 21,1% у
2013 році.
Серед продукції рослинництва Південного регіону за 2013-2015 роки найбільша рентабельність
спостерігається у насіння соняшнику (84,4% у 2015
році в Херсонській області), картоплі (73,6% та
68,0% відповідно у 2013 та 2015 роках в Одеській
області) та овочів відкритого ґрунту (62,6% у 2015
році в Одеській області). Збитковою продукцією рослинництва, що мала від’ємне значення показника
рентабельності, були наступні види: зернові та зернобобові культури (-7,3% у 2013 році в Херсонській
області), цукрові буряки (-12,4% та -4,9% відповідно
у 2013 та 2014 роках в Миколаївській області), картопля (-1,7% у 2015 році в Миколаївській області) та
овочі відкритого ґрунту (-0,6% та -2,0% в 2013 році
відповідно в Одеській та Миколаївській областях).
На жаль продукція тваринництва у цілому на
підприємствах Одеської та Миколаївської областей
залишається збитковою (крім 2014 року в Миколаївській області), а в Херсонській області спостерігається зниження рівня рентабельності продукції тваринництва з 36,5% в 2013 році до 5,4% в 2015 році.
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Серед продукції тваринництва Південного регіону
протягом 2013-2015 років рентабельними є лише наступні види:
− свині на м’ясо (3,3%, 16,9% та 12,9% відповідно у 2013, 2014 та 2015 роках в Херсонській області; 0,5% та 1,5% відповідно у 2014 та 2015 роках
в Одеській області);
− молоко (19,1%, 17,2% та 14,4% відповідно у
2013, 2014 та 2015 роках в Херсонській області;
19,0%, 6,0% та 9,8% відповідно у 2013, 2014 та 2015
роках в Миколаївській області);
− яйця курячі (70,7%, 55,2% та 56,0% відповідно у 2013, 2014 та 2015 роках в Херсонській області; 10,6% та 24,8% відповідно у 2013 та 2015 роках в Одеській області; 7,7%, 44,3% та 12,7% відповідно у 2013, 2014 та 2015 роках в Миколаївській області).
В цілому прибутки від реалізації продукції
сільського господарства і надання послуг у рослинництві і тваринництві в Херсонській області в 2015
році отримали 94,2% підприємств, сума одержаного
ними прибутку склала 3,4 млрд грн, у середньому на
одне підприємство припадала сума прибутку в розмірі 9,2 млн грн (у 2014 р. – відповідно 76,9%,
1,4 млрд грн та 4,8 млн грн). Водночас в Херсонській області в 2015 році 5,8% підприємств отримали
збитки від сільськогосподарського виробництва,
сума яких у розрахунку на одне підприємство становила 1,4 млн грн (у 2014 р. – відповідно 23,1% та 1,2
млн грн) [1].
В Одеській області з прибутками від сільськогосподарської діяльності закінчили 2015 рік 90,9%
аграрних підприємств, сума одержаного ними прибутку склала 3,4 млрд грн, у розрахунку на одне підприємство припадало прибутку в розмірі 5,6 млн грн
(у 2014 р. – відповідно 83,2%, 1,7 млрд грн та 3,1 млн
грн). Водночас частка збиткових господарств в Одеській області в 2015 році склала 9,1%, сума одержаного ними збитку у розрахунку на одне підприємство дорівнювала 1,2 млн грн (у 2014 р. – відповідно
16,8% та 1,1 млн грн) [2].
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Частка прибуткових сільгосппідприємств в
Миколаївській області в 2015 році склала 94,7%, які
отримали 3,6 млрд грн прибутку, у середньому на
одне підприємство припадала сума прибутку в розмірі 8,3 млн грн (у 2014 р. – відповідно 86,7%,
1,7 млрд грн та 4,3 млн грн). Водночас в Миколаївській області в 2015 році 5,3% підприємств отримали збитки від сільськогосподарського виробництва, сума яких у розрахунку на одне підприємство
становила 1,9 млн грн (у 2014 р. – відповідно 13,3%
та 1 млн грн) [3].
В Україні в останні роки радянської доби проблема усунення збитковості колгоспів та радгоспів
була вирішена успішно. У 1990 році в країні було
лише 10 збиткових колгоспів і стільки ж збиткових
радгоспів при загальній їх кількості відповідно
7,5 тис. та 2,1 тис. одиниць. В умовах адміністративно-командної економіки діяли три потужні цінові важелі, які практично унеможливлювали збитковість господарств. Перший – значне бюджетне дотування роздрібних цін на продовольчі товари, завдяки якому ціни споживача не були «стелею» для
цін виробника. Другий – зональна диференціація закупівельних цін, що наближала ціни до витрат у
різних природних умовах, включаючи найгірші.
Третій – адресна цінова надбавка для малорентабельних і збиткових господарств, яка забезпечувала
більше третини прибутку загалом по галузі і не давала збанкротувати навіть найменш ефективним
господарствам. Зазначені методи цінового запобігання збитковості – неринкові. Використання цих
методів дозволяло уникнути збитковості господарств шляхом усунення ринкової конкуренції. Зрозуміло, що сучасний стан АПК регіону, а й держави,
не може задовольняти суспільство і потребує певних змін [4].
Ринкові трансформації вимагали принципово
нової системи аграрного ціноутворення, проте її становлення проходило повільно і болісно: на «дні» рецесії (1998 рік) 92% сільськогосподарських підприємств закінчили господарський рік зі збитками. Головним чинником такого фінансового спустошення
агросфери був різкий злам цінового паритету, багаторазове перевищення темпів зростання цін придбання над цінами реалізації в сільському господарстві.
З метою запобігання збитковості сільськогосподарських підприємств у тваринництві, закріплення позитивних тенденцій у рослинництві, а також інших галузях агропромислового комплексу необхідно, насамперед, удосконалити нормативноправову базу розвитку галузі, сприяти залученню інвестицій у галузь, приділяти більше уваги процесам
відтворення та оновлення матеріально-технічної
бази АПК, переглянути державну аграрну політику
з розвитку сільських територій.

Актуальним питанням в стратегії розвитку
сільського господарства Південного регіону є створення інтегрованих структур, які крім об’єднання
капіталів різних за формами власності господарств,
юридичних і фізичних осіб дає можливість зберегти
і примножити успішну в минулому спеціалізацію та
виробничо-постачальницькі зв’язки.
Метою стратегії розвитку форм господарювання та інтеграції сільськогосподарського виробництва є: формування збалансованої взаємодоповнюючої диверсифікованої системи господарюючих
суб’єктів у сфері сільського господарства, що забезпечує ефективне використання конкурентних переваг галузі, раціональне ведення сільськогосподарського виробництва та використання трудових ресурсів сільської місцевості; сприяння соціально-економічному розвитку сільських територій; збереження кращих історичних традицій та національних
уподобань ведення сільського господарства, культурно-етнографічної спадщини [5, с. 42-43].
Аграрні товаровиробники повинні інтегруватись із переробними і сервісними підприємствами,
що надасть їм свої незаперечні переваги: переробні
потужності будуть сприяти більш повному збалансуванню з можливостями виробництва сировини і
гарантують їм участь у розподілі і отриманні доходів від реалізації кінцевої продукції. Крім того, залучення до агропромислової інтеграції підприємств
транспорту, заготівельних організацій, хлібоприймальних пунктів, фінансово-банківських установ та
інших організацій надасть можливість сформувати
компактні агропромислові структури територіального рівня, яким під силу розв’язання не лише виробничих проблем, а й завдань зміцнення та розвитку соціальної інфраструктури Південного регіону (табл. 2).
Агроформування створюються на базі різних
правових форм відносин, обраних учасниками інтеграційного об'єднання на довгостроковий період або
на час кризових явищ, і можуть змінюватися відповідно до ринкових та інших обставин.
Стратегічна мета конкурентоспроможності підприємства нової формації (агроформування) – стабільна інтеграція в світову економіку, наближення до
європейських стандартів бізнесу і якості, виробництво екологічно чистої продукції, використання високих технологій, створення передумов для вільної
торгівлі з ЄС. Вирішення цих проблем автор бачить
у впровадженні послідовної політики формування в
регіонах стабільних ринків сільгосппродукції, в
першу чергу, продукції власного виробництва.
Саме організація збалансованої логістики товароруху на внутрішніх ринках (при очевидній наявності сировинної бази, тобто, вирощеної сільгосппродукції) має передбачати не тільки виробництво,
а її первинну й подальшу переробку, а також сортування, зберігання, ефективну дистрибуцію тощо –
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надасть регіональній економіці додаткові ресурси
розвитку [6, 7, 8].
Ефективна реалізація стратегії агропромислової інтеграції забезпечить сільгосппідприємствам
Південного регіону довгострокове функціонування,
а також економічне зростання в умовах кризових
явищ.

Відповідні передумови інтегрування сільськогосподарських суб’єктів на національних ринках є –
їх тільки необхідно використати шляхом впровадження цілеспрямованої політики [9]. Саме така політика має сприяти виходу сільськогосподарських
суб’єктів вітчизняних агропродовольчих ринків на
зовнішні [10-12].

Таблиця 2
Стратегічні орієнтири розвитку агропромислової інтеграції
господарств Південного регіону
Умови реалізації варіанта
Варіанти
Достатність самозабезпечення сировиною. Наявність реальних фіСпеціалізоване аграрне підприємнансових інвестицій. Гарантія в ринках збуту. Можливість інтеграство створює власну переробну і
ції (залучення) інших учасників. Забезпеченість власними кадрами
торговельну мережу
Переробне підприємство через
відкрите акціонування інтегрується з виробником сировини

Можливість збалансування потужності переробки з сировинною базою. Незаповнена місткість ринку і незадоволений платоспроможний попит населення. Потреба міжрегіонального обміну. Територіальна доцільність. Механізм розподілу доходів. Паритетність міжгалузевих: відносин

Аграрні підприємства на коопера- Наявність необхідних фінансових можливостей. Ресурсне і кадрове
тивних засадах створюють спільне забезпечення переробки. Можливість завантаження потужностей
(профільне) переробне підприєм- переробки сировиною. Місткість ринку та платоспроможний попит
ство
Добровільність входження в об'єднання. Централізація управління
Об'єднання переробних, аграрних
та делегування йому особливих повноважень. Механізм утримання
і торговельних підприємств регіцентралізованого органу управління. Створення внутрішнього фіону на засадах централізації упнансово-розрахункового центру
равління
розвитку, матеріально-технічне постачання, інвестиційну діяльність тощо. В таких агропромислових
формуваннях стає можливим створення компактних
сировинних зон відповідно до потенціалу переробки, відпрацювання на взаємовигідних засадах відносин розрахунків за сировину, надання аграрним підприємствам на вигідних умовах кредитних ресурсів,
залучати їх до реалізації кінцевої продукції, організовувати центр вивезення сировини транспортом переробних чи обслуговуючих підприємств.

Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямі. Проведені дослідження
свідчать, що для забезпечення розвитку агропромислового комплексу політика Уряду має бути
спрямована на створення належних умов для функціонування суб’єктів господарювання всіх форм
власності, забезпечення активізації інвестиційної діяльності, узгодження нормативно-правових документів між собою, усунення правових ніш та колізій.
При цьому державна підтримка сільськогосподарських підприємств повинна бути селективною відповідно пріоритетам розвитку економіки і передбачати заходи: запровадження пільг для банків, які
кредитують пріоритетні інноваційні програми; створення спеціальних фінансових установ з цільового
кредитування; запровадження спеціальних механізмів переобліку векселів сільськогосподарських підприємств; податкове стимулювання залучення коштів на інноваційні завдання тощо.
Створення територіальних агропромислових
формувань, де можуть бути об’єднані виробники і
переробники, торговельні і обслуговуючі сільське
господарство підприємства дозволить координувати
господарську діяльність, добровільну централізацію
ряду функцій технологічного і науково-технічного
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ону. Вивчено стратегічні цілі інтеграції агропромислових господарств Південного регіону. Обґрунтовано доцільність створення регіональних агропромислових одиниць, а також побудова ефективної логістики аграрних ринків для сталого соціально-економічного розвитку регіону.
Ключові слова: ринок аграрної продукції, стратегія інтеграції агрофірм, агропромислові об’єднання на аграрному ринку, логістика ринку.
Олийнык Н. М. Рыночные перспективы
развития агропромышленного комплекса Южного региона Украины
В статье анализируются современное состояние и тенденции развития сельского хозяйства Южного региона. Изучены стратегические цели интеграции агропромышленных хозяйств Южного региона. Обоснована целесообразность создания региональных агропромышленных единиц, а также построение эффективной логистики аграрных рынков
для устойчивого социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: рынок аграрной продукции,
стратегия интеграции агрофирм, агропромышленные объединения на агрорынке, логистика рынка.
Oliinyk N. M. Market prospects of agriculture
Southern region of Ukraine.
The article analyzes the current state and trends of
agriculture of the Southern region. Studied strategic
goals of integration of agro farms Southern region. The
expediency of creation of regional agro-industrial units
for sustainable socio-economic development.
Keywords: agriculture market, strategic of integration of agro farms, agro-industrial units in agriculture
market, logistics market.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Постановка проблеми. Підписання Україною
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, з одного боку, відкрило низку нових можливостей для
українських підприємств, з іншого – привело до знищення або істотного скорочення економічних зв'язків з країнами СНД. Вихід на європейські ринки вимагає зміни якості машинобудівної продукції відповідно до норм розвинених країн. Українські машинобудівні підприємства знаходяться на 3-4 технологічних устроях, тому не здатні конкурувати з машинобудівниками розвинених країн. Окрім технологічного відставання, у вітчизняних підприємств існує також відставання в управлінських технологіях,
частково обумовлене застарілими технологічними
устроями, а частково – інституційними умовами, що
склалися, в українській економіці. Для успішного
функціонування в умовах сучасного економічного
середовища машинобудівному підприємству необхідно мати стратегію розвитку, тобто визначений
шлях до досягнення встановлених цілей та реалізації пов’язаних з цілями завдань. Тому актуальною є
проблема розробки нових підходів до формування
стратегії розвитку машинобудівного підприємства в
умовах євроінтеграції.
Аналіз останніх досліджень. Питання вдосконалення управління машинобудівними підприємствами в умовах євроінтеграції є достатньо популярним в останні роки [1-9]. Однак більшість досліджень лише в загальному вигляді розглядали універсальні підходи до адаптації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств, а також деякі приватні питання функціонування промисловості при євроінтеграції. Проте, новизна виниклої ситуації, при якій євроінтеграція України
супроводжується розв'язаним РФ військовим конфліктом та розривом старих економічних зв'язків, вимагає розробки принципово нових підходів.
Метою статті є розробка підходу до формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції.
Викладення основного матеріалу дослідження. Стратегію розвитку машинобудівного підприємства в умовах євроінтеграції пропонується
формувати за допомогою розробленого науково-методичного підходу, який ставить за мету забезпечення балансу між орієнтацією на ринки країн ЄС та
інших країн, які мають потребу у якісній сучасній
машинобудівній продукції, та збереженням присутності на традиційних ринках країн колишнього
СРСР. Головним завданням при цьому є прогнозування перспектив, які має машинобудівне підприємство, з врахуванням пропозиції щодо його модерніЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

зації. Прогнозування здійснюється окремо за різними видами ринків, адже встановлено, що є суттєва
різниця у попиті між ринками розвинутих країн та
країн третього світу (рис. 1).
При прогнозуванні перспектив машинобудівного підприємства внаслідок модернізації досліджуються чотири типи ринків:
внутрішній ринок України;
ринки країн СНД;
ринки країн ЄС;
ринки інших країн.
Перш за все, внутрішній ринок України та ринки країн СНД оцінюються з точки зору попиту на застарілу або традиційну продукцію машинобудівного підприємства. Це обумовлено тим, що, хоч можливо існує попит на цих ринках і на новітню продукцію, але він є недостатній для здійснення модернізації. Якби попит був достатній, то вірогідніше за
усе, модернізація була б здійснена раніше, до змін,
обумовлених політичним курсом України на євроінтеграцію. Але, у рамках розширених досліджень
можливий також аналіз, чи є перспективи виникнення додатковий попиту на інноваційну продукцію
на традиційних ринках.
В свою чергу, прогнозування перспектив на
ринках ЄС та інших країн враховує раніше здійснені
оцінки відставання машинобудівного підприємства
від більш конкурентоздатних закордонних підприємств. Це дає можливість оцінити попит на інноваційну продукцію та зіставити його з потенціалом
модернізації машинобудівного підприємства.
Оцінки попиту мають вигляд наборів сценаріїв,
в яких описано можливі обсяги реалізації продукції
та необхідні для цього заходи з модернізації машинобудівного підприємства.
При здійсненні управління машинобудівними
підприємствами в умовах євроінтеграції може бути
сформовано декілька груп основних сценаріїв, які
обираються залежно від положення машинобудівного підприємства та цілей його власників (рис. 2).
При цьому стійке положення машинобудівного
підприємства на ринках СНД та України визначає,
чи є сенс паралельно зі сценарієм переорієнтації на
ринки ЄС здійснювати сценарії диверсифікації, завдяки яким може бути забезпечена м’яка євроінтеграція, без повної зміни споживачів машинобудівної
продукції.
Ситуація на ринках різних країн та її співвідношення з можливостями машинобудівного підприємства може бути визначена як набір положень підприємства:
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Пропозиції щодо модернізації
машинобудівного підприємства
Прогнозування
перспектив на
внутрішньому
ринку України

Прогнозування
перспектив на
ринках країн
СНД

Прогнозування
перспектив на
ринках ЄС

Оцінки можливого попиту
на застарілу продукцію

Прогнозування
перспектив на
ринках інших
країн

Оцінки можливого попиту
на інноваційну продукцію
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Рис. 1. Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції
[авторська розробка]
положення машинобудівного підприємства на
внутрішньому ринку;
положення машинобудівного підприємства на
ринку СНД;
положення машинобудівного підприємства на
ринку ЄС;
положення машинобудівного підприємства на
ринках інших країн.
Відповідно до наявності сильних позицій (зазначені як «+» на стрілках) або слабких позицій (зазначені як «-» на стрілках) може бути обрана одна з
двох головних груп сценаріїв – переорієнтація на
ринки ЄС або диверсифікація.
Група сценаріїв, яка розрахована на переорієнтацію підприємства на ринки ЄС передбачає відмову або суттєве скорочення присутності підприємства на ринках малорозвинених країн, тобто ці сценарії орієнтовані на підвищення конкурентоздатності підприємства до рівня підприємств із розвинутих
країн. Головними напрямами або складовими сценаріями при цьому є такі:
освоєння нових виробничих технологій, які забезпечать необхідну якість та конкурентоспроможність продукції машинобудівного підприємства порівняно з сучасними конкурентами;
освоєння виробництва нової продукції, яка
буде мати попит у розвинутих країнах та буде кон-

курентоздатною за ціною, перш за все, за рахунок
низької вартості кваліфікованої робочої сили в Україні;
впровадження сучасних систем контролю якості відповідно до вимог, що описано в стандартах
ЄС;
відкриття представництв у ЄС для забезпечення прямих продажів, гарантійного та післягарантійного обслуговування.
Сценарії, які відносяться до групи, що розраховано на диверсифікацію машинобудівного підприємства, мають забезпечити використання переваг
від євроінтеграції без відмови від досягнень, які має
машинобудівне підприємство у інших регіонах. Ці
сценарії передбачають виробництво як не самої сучасної машинобудівної продукції для традиційних
споживачів, так і більш інноваційної для європейських ринків. Головними напрямами при цьому є такі:
модернізація виробничих технологій, перш за
все, для забезпечення конкурентоздатності продукції за матеріалоємністю та енергоємністю, які для більшості вітчизняних машинобудівних підприємств
у декілька разів гірші за середні світові показники;
диверсифікація продукції, тобто виробництво
як інноваційної продукції для розвинутих країн, так
і дешевої застарілої продукції для пострадянських
країн та країн третього світу;
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Рис. 2. Вибір групи сценаріїв залежно від ситуації при управлінні машинобудівними
підприємствами в умовах євроінтеграції [авторська розробка]
пошук партнерів у ЄС та інших країнах з метою
просування своєї продукції та обміну досвідом;
відокремлення підприємств відповідно зі спеціалізацією, що передбачає можливе розділення великого машинобудівного підприємства на інноваційні
та традиційні підрозділи або окремі підприємства.
В результаті формування різноманітних сценаріїв щодо можливого розвитку машинобудівного
підприємства може бути обраний один або декілька,
найбільш прийнятних з погляду власників та керівництва підприємства. Для практичного здійснення
цих сценаріїв має бути визначена збалансована система цільових показників. Відповідно до вирішуваної задачі розвитку в умовах євроінтеграції, специфіки вітчизняних підприємств та особливостей машинобудівного виробництва запропоновано здійснювати цілепокладання за чотирма групами цільових показників:
виробничо-технологічні, які відображають ефективність модернізації виробничих потужностей та
технологій, що використовуються на підприємстві;
кадрово-технологічні, що дозволяють оцінити
відповідність кваліфікації персоналу тим вимогам,
що ставляться до виробництва сучасної машинобудівної продукції;
маркетингові, які відображають ефективність
маркетингових досліджень та заходів машинобудівного підприємства щодо забезпечення своєї присутності у розвинутих країнах;
фінансові, які дозволяють оцінити вплив попередніх показників на фінансові результати діяльності машинобудівного підприємства.
Після встановлення цільових показників може
бути визначено правила розробки та реалізації
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управлінських рішень щодо модернізації машинобудівного підприємства з ціллю його розвитку, а також уточнена система оцінок ефективності реалізації стратегії розвитку машинобудівного підприємства.
Правила розробки та реалізації управлінських
рішень визначаються залежно від встановлених цільових показників, а саме орієнтації переважно на
випуск інноваційної продукції або на збереження
традиційних ринків пострадянських країн. В першому випадку необхідне переформатування організаційної структури та корпоративної культури машинобудівного підприємства відповідно із західними стандартами. Так перш за все необхідно здійснити перехід на стандарти якості, норми виготовлення машинобудівної продукції та нормативи звітності, прийняті у ЄС. Такий перехід на європейські
стандарти має бути окремо врахований у стратегічних планах. У випадку, якщо машинобудівне підприємство більше орієнтується на традиційні ринки,
перехід може здійснюватись повільно, але для здійснення торгівлі з ЄС та іншими країнами, що ставлять високі вимоги до якості продукції, необхідно
здійснити сертифікацію тих видів машинобудівної
продукції, яка буде поступово виводитись на нові
ринки.
Уточнення системи оцінок ефективності реалізації стратегії розвитку машинобудівного підприємства має на меті розробку інформаційної системи
моніторингу та вимог до її функціонування, що дозволить своєчасно оцінювати ефективність здійснених заходів та вносити до них корективи.
Усі вищезазначені етапи реалізації стратегії надають можливість сформувати план дій з досяг151
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нення встановлених цільових показників машинобудівного підприємства, забезпечити їх контроль та
корегування.
Висновки. Таким чином, розроблено підхід до
формування стратегії розвитку машинобудівних
підприємств в умовах євроінтеграції, що базується
на комбінуванні двох типів сценаріїв – диверсифікації та переорієнтації на ринки ЄС, та пов’язує загальний розвиток підприємства зі специфічними цільовими показниками, які відображають особливості завдань, що стоять перед вітчизняним машинобудівним підприємством в умовах євроінтеграції.
Використання цього підходу забезпечує цілепокладання, прогнозування і планування заходів щодо досягнення показників розвитку машинобудівного
підприємства.
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Головач А.А. Формирование стратегии развития машиностроительных предприятий в
условиях евроинтеграции
В статье разработан подход к формированию
стратегии развития машиностроительных предприятий в условиях евроинтеграции, который базируется на комбинировании двух типов сценариев – диверсификации и переориентации на рынки ЕС, и
связывает общее развитие предприятия со специфическими целевыми показателями, которые отображают особенности заданий, которые стоят перед
отечественным машиностроительным предприятием в условиях евроинтеграции. Использование
этого подхода обеспечивает целеполагание, прогнозирование и планирование мероприятий по достижению показателей развития машиностроительного
предприятия.
Ключевые слова: развитие предприятий, стратегия развития, евроинтеграция, машиностроительные предприятия.
Golovach O. Forming of strategy of upgrading
to ukrainian machine-building enterprises under the
conditions of european integration
In the article the strategy method of upgrading to
Ukrainian machine-building enterprises under the conditions of European integration was developed. The
method is based on combining of two types of scenarios – diversification and changing of orientation to the
markets of EU. A method binds general development of
enterprise to the specific having a special purpose indexes. Having a special purpose indexes represent the
features of tasks which stand before a domestic machine-building enterprise under the conditions of European integration. The use of this method provides a teleologism, prognostication and planning of measures on
achievement of indexes of development of machinebuilding enterprises.
Keywords: development of enterprises, strategy of
upgrading, European integration, machine-building enterprises.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Сучасні внутрішні протиріччя формування
ринкової економіки в Україні, з одного боку, вплив
процесів глобалізації на господарські й суспільні
відносини в країні – з іншого супроводжуються
втратою стійкості соціально-економічного розвитку, посиленням загроз економічній та соціальній
безпеці, загостренням проблем конкурентоспроможності, зростанням десоціалізації відносин у сфері
управління, праці та побуту. Це обумовлює необхідність формування й реалізації нових підходів і моделей суспільного розвитку, що базуються на ініціюванні становлення системної соціальної відповідальності на рівні держави, суспільства, бізнесу, інститутів громадянського суспільства, особистості й
інших суб'єктів. Впровадження принципів і механізмів соціальної відповідальності в прогресивні соціальні системи демонструє успішний, раціональний
та орієнтований на людину стійкий розвиток із використанням духовно-моральних і соціокультурних
важелів.
Найбільш відомі наукові праці з комплексних
проблем сталого розвитку Б. Буркинського, М. Згуровського, В. Кухара, О. Білоруса, З. Герасимчук,
Б. Данилишина, С. Лісовського, Л. Немець, І. Александрова. Одночасно теоретико-методологічні засади розвитку соціального потенціалу знайшли
розвиток у публікаціях Е. Лібанової, А. Колота,
О. Грішнової, В. Куценко, М. Белорусової, Т. Петрушиної, С. Штирбул, І. Ящишиної, В. Антонюк.
Серед дослідників у напрямі соціальної корпоративної відповідальності найбільш відомі наукові результати Л. Бабаєвої, Ж. Грищенко, Т. Заславської,
В. Радаєва, С. Мельника, О. Кліменко, В. Щербак,
Н. Водницької, О. Бабич, Ф. Євдокимова, Л. Коновалова, М. Корсакова, І. Соболєва, В. Якірець, А. Зінченко, С. Мельника, О. Полякової, М. Саприкіної,
П. Яницького та ін.
Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад управління розвитком
підприємств в контексті соціальної відповідальності.
Складові соціального потенціалу сталого розвитку мають різну роль та ступінь впливу на досягнення кінцевих цілей та одна на одну. Соціально-культурна компонента у будь-якому разі є провідною
для інших, і навіть для людської спільноти, системи
суспільних відносин та інститутів, а також для зміни
напрямів розвитку соціальної інфраструктури. НеЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

усвідомленість гостроти потреб запровадження сталого розвитку людиною, працівником, підприємцем, управлінцем, держслужбовцем, владними
структурами, національною елітою тощо, а також
низька активність щодо її запровадження залишає
соціальний потенціал у стані спроможності, можливості та готовності. Перетворення його на задіяний
соціальний ресурс потребує високої соціальної свідомості суб’єктів суспільства та адресних дій у певному напрямі. Тому понад усе соціальний потенціал
знайде можливості для якісного формування та використання тоді, коли буде залучений та реалізований соціально-культурний потенціал.
Людський потенціал у структурі соціального
потенціалу сталого розвитку повинен мати певні
властивості, які обумовлені його роллю в цих процесах. Відносно цілей сталого розвитку демографічний потенціал перетворюється на життєвий потенціал, який крім демографічних критеріїв (вік, стать,
здоров’я, відтворення, тривалість життя тощо) ураховує і показники соціального благополуччя, які
свідчать про роль людини в перетвореннях на шляху
до сталого розвитку (соціальне відчуження, включення, залучення, спроможність до адаптації, самореалізація, самовираження). Людський потенціал залучається до економічної, трудової та підприємницької сфер і там через спосіб і характер діяльності
визначається рівень його внеску у сталий розвиток.
Це – економічна, трудова, інноваційна, підприємницька активність, спрямована на формування особистого чинника виробництва, який досягає в усіх визначених сферах діяльності певних здобутків щодо
забезпечення сталого розвитку. Саме через реалізацію соціально-економічного, підприємницького та
трудового потенціалу людина прагне до гідного рівня та якості життя, який є вимогою сталого розвитку.
Людський потенціал, задіяний до реалізації цілей сталого розвитку, використовується в найкращому варіанті, коли перетворюється на людський
капітал і підвищує завдяки своїм властивостям можливості до адресних та швидких перетворень щодо
створення та запровадження різноманітних технологій збереження та раціонального використання
всіх видів ресурсів. Людський потенціал за рахунок
освітнього накопичує здібності для усвідомлення та
запровадження в життя переваг сталого розвитку.
Саме послідовність надбання знань протягом життя
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щодо взаємодії і взаємовідносин людини і природи
створює позитивне ставлення людини до проблем
сталого розвитку і спрямовує його зусилля на їх вирішення у будь-якій сфері діяльності. Поряд із людським потенціалом соціальний потенціал сталого
розвитку потребує певної спрямованості модернізаційних процесів щодо соціальних відносин та соціальних інститутів.
Соціальні відносини забезпечують взаємодію
всіх складових соціального потенціалу та виходять
за його межі в зовнішніх відносинах. Вони сприяють
визначенню та реалізації шляхів до системного
формування та ефективного використання соціального потенціалу сталого розвитку. Розвиток соціальних відносин у цьому напрямі потребує одночасно
відповідних до цього змін у соціальних інститутах.
Їх головним спільним завданням щодо соціального
потенціалу сталого розвитку є формування та реалізація моделей соціальної організації суспільства на
засадах сталого розвитку, яка потребує відповідної
державної політики сталого розвитку з пріоритетністю гідного ставлення суспільства та людини до
природи та її ресурсів, а також до самого життя.
Зростання свідомості людини в системі суспільних
відносин сприяє активізації діяльності у цій сфері,
забезпечує умови для перетворення можливостей і
готовності соціального потенціалу на реальні дії.
Для надання суспільним відносинам цивілізованих
форм необхідний розвиток процесів самоорганізації, який потребує, у свою чергу, формування інститутів громадянського суспільства на потреби сталого розвитку.
Світова спільнота у своїх прагненнях до збереження людства та умов його гідного існування визначила сталий розвиток як найкращий варіант досягнення цих цілей. Але декларування цілей та фіксація їх у міжнародних зобов’язаннях держав ще не
свідчить про їх обов’язкову реалізацію. Сталий розвиток при його впровадженні передбачає збалансованість розвитку економічної, екологічної та соціальної систем і одночасну їх здатність до саморегуляції та відтворення. Це обумовлює зміну сучасної моделі економіки на нову, яка заснована на інноваційності й ефективному природокористуванні й гарантує гідний рівень життя нинішніх і майбутніх поколінь.
У монографії «Сталий розвиток промислового
регіону: соціальні аспекти» [1] визначено теоретико-методологічні підходи до формування та впровадження соціальної складової сталого розвитку,
виділено окремі її сторони, які розкривають зміст та
складові соціального потенціалу та соціального капіталу сталого розвитку, але цілісного, послідовного
та системного бачення соціального потенціалу, соціальних ресурсів та соціального капіталу тут бракує. Одночасно це узагальнення дає можливість оцінити та усвідомити ступінь розробленості соціаль-

ної проблематики сталого розвитку та акцентувати
увагу на активізації соціальних ресурсів із перетворенням незадіяних можливостей соціального потенціалу, як некапіталізованого ресурсу на капітал. Подальші більш поглиблені у цьому напрямі дослідження обумовлюють окреслити, хоч незначні, але
досягнення науковців із цих питань.
Саме цілі та завдання парадигми сталого розвитку найбільш ефективно можуть бути реалізовані
в межах стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), яка є добровільною ініціативою
організацій (компаній) щодо дотримання етичних
норм у сфері соціальної взаємодії та прийняття на
себе відповідальності за вплив на навколишнє середовище, партнерів, споживачів, працівників, громади тощо.
Світова практика свідчить, що концепція корпоративної соціальної відповідальності успішно
розвивається і перебуває у процесі постійних змін та
вдосконалень. З терміном «корпоративна соціальна
відповідальність» (corporate social responsibility)
пов’язані терміни і концепції «корпоративний сталий розвиток» (corporate sustainability), «корпоративне громадянство» (corporate citizenship), корпоративні соціальні інвестиції (corporate social investment), принцип потрійного фактора або принцип
трьох базових компонентів (triple bottom line
approach), соціально орієнтовані інвестиції (socially
responsible investment), сталий розвиток бізнесу
(business sustainability) та корпоративне управління
(corporate governance). У західних країнах соціальна
відповідальність бізнесу функціонує як стійкий соціальний інститут, вона раціональна та ефективна,
це відрізняє її від благодійності та філантропії.
Одночасно до визначених положень на соціальний потенціал сталого розвитку покладається нагромадження можливостей для підтримки економічної,
соціальної, екологічної безпеки та формування самовідтворювальної цілісної еко-соціо-економічної
системи. З позицій досягнення цілей сталого розвитку щодо збереження ресурсів теперішнім та майбутнім поколінням і забезпечення збалансованості
його трьох підсистем таке визначення має сенс. Але
воно одночасно потребує паралельних визначень,
які розкриють більш поглиблено значущість самої
людини як головного ресурсу сталого розвитку,
розкриють можливості до її збереження, обґрунтують потреби укріплення цінності самого життя та
створення умов для цього.
Типовими цілями будь-якої організації щодо
соціальної відповідальності визначено в стандарті
такі: дотримання трудових і соціальних прав персоналу, недопущення нещасних випадків на виробництві, захист життя, здоров’я і власності споживачів
продукції або послуг організації, зниження шкідливого впливу на довкілля, економне використання ре-
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ФАКТОРИ УСПІХУ БІЗНЕСУ

сурсів, надання допомоги незаможним верствам населення.
Для кращого визначення переваг соціально відповідального бізнесу доцільно скористатися матрицею доцільності (рис. 1), складеною компанією
Sustain Ability на основі аналізу компаній у країнах

Центральної та Східної Європи [4]. Вона спрямована на усвідомлення необхідності реалізації сталого розвитку, через матрицю, яка допомагає виявити ключові елементи доцільності соціально відповідального бізнесу.
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Рис. 1. Матриця умов доцільності
Вона спрямована на усвідомлення необхідності
реалізації сталого розвитку через матрицю, яка допомагає виявити ключові елементи доцільності соціально відповідального бізнесу. Матриця створена
на основі двох груп факторів: з одного боку, фактори успіху бізнесу, з іншого – фактори, пов’язані із
сталим розвитком. Фактори, які свідчать про максимальну доцільність упровадження соціально відповідального бізнесу, виділено чорним кольором. Там,
де фактори сталого розвитку та фактори успіху бізнесу сходяться, існує можливість визначити чітку
умову доцільності соціальної відповідальності бізнесу. Удосконалення корпоративного управління
допомагає покращити доступ до капіталів, підвищити доходи і забезпечити зростання продуктивності роботи компанії. Робота із поліпшення екологічних процесів прямо впливає на зростання доходів і
продуктивності та скорочення витрат. Ефективне
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управління людськими ресурсами допомагає підвищити продуктивність.
Одним із сучасних методів посилення конкурентоспроможності підприємств є розвиток соціального корпоративного інвестування – передусім, у
програми розвитку персоналу організацій. В цьому
аспекті поширення у світовій практиці набув запозичений з Великобританії стандарт управління персоналом «Investors in People». В Україні системне
дослідження готовності до впровадження стандарту
проводилось О. Грішновою та Г. Міщук [5], і показало, що небагато підприємств оцінили його переваги та готові впроваджувати новітню систему управління персоналом. Але зважаючи на проблеми
бюджетної підтримки розвитку соціальних інновацій в Україні, корпоративне соціальне інвестування
має стати пріоритетом у формуванні конкурентоспроможного кадрового потенціалу. Відтак, цей на155
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прям соціальних інновацій потрібно розвивати, а
моніторинг основних ознак соціального інвестування у розвиток персоналу має стати необхідною
передумовою та стимулом підвищення готовності
сучасного бізнесу до відповідних змін [5, с. 172].
Значущість соціальної відповідальності, яка через слабку розвиненість у системі соціальних відносин не відповідає національним інтересам країни,
зростає. Без її формування, становлення та запровадження зростатимуть загрози національній безпеці.
Недостатній розвиток конкурентоспроможності та високий рівень корупції виступають основними економічними факторами, що перешкоджають
розвитку соціальної відповідальності на рівні держави. На рівні бізнесу й особистості основними стимулюючими факторами, крім зазначених вище, також є розвиток корпоративної культури, а дестимулятором є корупція.
Духовно-моральні фактори та національний
менталітет не усвідомлюються експертами як значущі на етапі становлення соціальної відповідальності, вони, згідно з виконаними розрахунками, досить
помірно впливають на ці процеси.
Вплив інституціонального компонента на початковому етапі становлення соціальної відповідальності є неоднозначним. Якщо на рівні держави та
суспільства більшою мірою впливають інститути,
що формують суспільну думку (ЗМІ), соціальний захист населення (профспілки, громадські організації)
і систему середньої освіти, то на рівні особистості
система перешкод для прискореного становлення і
прийняття нею соціальної відповідальності виявилася пов'язаною з неефективністю діяльності інститутів влади в цій сфері і на державному, і на регіональному рівнях.
Загрози національної безпеки здебільшого обумовлені нерозвиненістю, деструкцією, несформованістю соціальної відповідальності в системі суспільних відносин в країні. Існуючий стан є показником
недосконалості системи суспільних відносин, відчуженості між людиною і суспільством, що в умовах
нестабільності підсилює невизначеність наслідків
взаємодії, розмиває межі відповідальності, її незатребуваність при гострій потребі суспільної системи
в її утвердженні та запровадженні. Нерозвиненість
соціальної відповідальності спричиняє впливові загрози національної безпеки в соціальній сфері, передусім низький рівень і якість життя населення, високий рівень бідності, несформованість середнього
класу в соціальній структурі суспільства. Значною
загрозою національної безпеки через нерозвиненість соціальної відповідальності виступає деформація сфери праці, соціально-трудових відносин, що
проявляється у зниженні цінності праці, десоціалізації відносин у трудовій сфері, низькій якості трудового життя. Також розхитує національну безпеку
країни зниження соціальної згуртованості та патрі-

отизму, несформованість національної злагоди, нерозвиненість громадянського суспільства та демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод
людини та громадянина. Такі останні дві оцінки порушують питання про управлінську еліту, яка відіграє провідну роль у формуванні ціннісно-нормативного ядра суспільства, визначає стратегії розвитку
країни, дає відповіді на виклики часу.
Висновки. Прагнення України до сталого економічного розвитку, її інтеграція у європейське
співтовариство потребують запровадження сучасних практик взаємодії держави та бізнесу, бізнесу та
суспільства, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх учасників громадського життя,
створити умови для подальшого стабільного розвитку держави і суспільства. Без соціально відповідальної діяльності великих корпорацій і бізнесу в цілому неможливе забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
Активізація соціальних ресурсів сталого розвитку обумовлюється соціальним потенціалом людини та суспільства, соціальними відносинами та інститутами, а також соціальною відповідальністю,
яка є запорукою активізації державного та регіонального управління у визначеному напрямі. Спрямованість на вдосконалення соціальних відносин
забезпечить соціально відповідальну поведінку
суб’єктів сталого розвитку. Гуманність цілей сталого розвитку, їх спрямованість на збереження людства та природи, опікування гідного існування майбутніх поколінь можливі лише за умов високої усвідомленої соціальної відповідальності держав у їх
досягненні та забезпеченні впровадження системи
господарювання за принципами сталого розвитку.
Соціальна відповідальність в контексті запровадження сталого розвитку є необхідною умовою і якістю системи суспільної взаємодії між соціальними
суб'єктами на усіх рівнях управління. Конкурентоспроможність, імідж підприємства багато в чому визначаються рівнем налагодженості соціально відповідальних відносин як всередині самого підприємства, так і в системі зовнішніх зв'язків. Сталість відповідальних відносин на підприємстві забезпечує
його визнання як на національному, так і на міжнародному рівнях. Чим більше таких підприємств в
країні, тим вищим є загальний результат економічної діяльності в системі господарювання, тим відчутнішим є її соціальний ефект. Послідовний системний розвиток суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності вимагає сталості і відповідної якості в системі взаємодії між основними суб'єктами господарювання – між державою і суспільством, бізнесом і владою, власниками та найманими
працівниками. Це – базова передумова для нагромадження соціального та інституційного капіталу, зростання соціальної інтеграції та суспільної довіри,
стабілізації суспільно-політичної та соціально-еко156

Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

О. Ф. Новікова
номічної ситуації в країні та її регіонах. Феномен соціальної відповідальності в контексті сталого розвитку можна представити у вигляді двоповерхової моделі. На першому, більш глибинному рівні, вона є
відповідальністю за реалізацію сутнісних цінностей
людини: її життя і самореалізацію, збереження природи, продовження людського роду. На другому,
більш поверхневому, рівні ці цінності базового характеру трансформуються в конкретні прагматичні
господарські цілі, які постають практично-конкретним уточненням базових цінностей щодо господарсько-функціонального призначення даного колективного (групового, державного та ін.) суб’єкта соціальної дії. Складна природа соціальної відповідальності обумовлює необхідність поглиблення дослідження її сутності, проблем, умов і чинників упровадження для забезпечення сталого розвитку на
мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях.

Новікова О.Ф. Управління розвитком підприємств в контексті соціальної відповідальності
Систематизовано значення людського потенціалу для розвитку підприємства. Визначено наявність протиріч між економічним та соціальним
розвитком. Встановлена залежність соціального потенціалу підприємства із його розвитком та соціальною відповідальністю. Досліджено та структуровано проблеми управління розвитком підприємств в
контексті соціальної відповідальності. Обґрунтовано доцільність впровадження та розгляду управління розвитком підприємства в контексті соціальної відповідальності. Публікацію підготовлено за
результатами досліджень, проведених при грантовій
підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф71/21095.
Ключові слова: людський потенціал, соціальний потенціал, соціально-економічний розвиток,
корпоративна соціальна відповідальність.
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Новикова О.Ф. Управление развитием предприятий в контексте социальной ответственности
Систематизировано значение человеческого
потенциала для развития предприятия. Определено
наличие противоречий между экономическим и социальным развитием. Установлена зависимость социального потенциала предприятия с его развитием
и социальной ответственностью. Исследованы и
структурированы проблемы управления развитием
предприятий в контексте социальной ответственности. Обоснована целесообразность внедрения и рассмотрения управления развитием предприятия в
контексте социальной ответственности.
Ключевые слова: человеческий потенциал, социальный потенциал, социально-экономическое
развитие, корпоративная социальная ответственность.
Novikova О. Management development enterprises in the context of social responsibility
In the article was systematized the value of human
potential for the development of the enterprise. It determines the presence of contradictions between economic
and social development. The dependence of the social
potential of the company with its development and social responsibility. The article shows studied and structured management development problems of enterprises
in the context of social responsibility. The expediency
of the introduction and consideration of management of
the enterprise development in the context of social responsibility.
Keywords: human potential, social potential, socio-economic development, corporate social responsibility.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛОГО ДОМА
В СВЕТЕ НОВЫХ РЕФОРМ В УКРАИНЕ
Подавляющее количество жилых домов Украины находятся на балансе органов местного самоуправления и обслуживаются подведомственными
им структурами. Учитывая то, что сегодняшнее жилищно-коммунальное хозяйство Украины находится в состоянии стагнации, необходимость рационального обслуживания жилого фонда стала одной
из самых насущных проблем всех уровней власти в
стране [1].
14.05.2015 г. Верховной Радой Украины был
принят закон № 417-VІІІ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Согласно этому закону органы местного самоуправления должны были до 1 июля 2015 г. разработать порядок списания с баланса министерствами,
другими центральными органами исполнительной
власти, государственными предприятия и органами
местного самоуправления многоквартирных домов,
в которых расположены помещения приватной и
других форм собственности [2]. Конечной целью
данного закона является ликвидация коммунальных
предприятий, которые в данный момент обслуживают жилые дома и передача этих домов на баланс
ОСМД. В данный момент многие владельцы квартир стакиваются с большим количеством проблем
при создании ОСМД. Одной из таких проблем является отсутствие порядка передачи дома в управление ОСМД и списание его с баланса коммунального
предприятия. Также стоит отметить, что Верховная
Рада, приняв данный закон, переложила все обязательства по проведению текущего и капитального
ремонтов, а также обслуживания дома на жильцов,
сняв любую ответственность за него с исполнительных органов местного самоуправления.
Отсутствие законодательного регулирования
создания ОСМД и передачи дома ему в управление
привело к тому, что за 2016 г. с баланса коммунальных предприятий г. Одесса было списано только
30 домов [3].
Жилой фонд Украины на конец 2014 г. составлял 966,1 млн м2 [4]. Со времен развала СССР, где
все жилые дома были собственностью государства,
ОСМД в основном создавались только на базе ново
построенных домов. Обслуживание домов жилищно-эксплуатационными конторами (ЖЭК) привело к тому, что население стало крайне негативно
отзываться об услугах, которые оказывали данные
предприятия [5]. Огромное количество жалоб на ис-

полнителей услуг по содержанию дома и придомовой территории привело к необходимости реформирования данной отрасли и улучшению качества оказываемых услуг. Отсутствие возможности финансирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства государством являлось одной из причин, по которой был принят закон, перекладывающий всю ответственность за обслуживание и ремонт дома на
владельцев квартир этого дома. При этом следует
отметить, что состояние основных фондов жилищно-коммунального хозяйства достигло уровня,
при котором уже в ближайшем будущем будет невозможно предотвратить техногенные аварии [6].
Создание ОСМД на данный момент является основной задачей для владельцев квартир во всех жилых
домах. Однако, при попытке создания ОСМД, возникает очень большое количество проблем.
В целом процедура создания ОСМД включает
в себя следующие этапы [7]:
1. Создание инициативной группы.
Формирование инициативной группы обусловлено необходимостью наделения определенного количества собственников квартир дома правом заниматься документальным и функциональным сопровождением процесса создания ОСМД. Минимальная численность инициативной группы – 3 человека.
2. Формирование реестра собственников.
Реестр собственников жилых квартир необходим для информирования инициативной группы о
точном списке людей, присутствие которых необходимо на учредительном собрании.
3. Созыв учредительного собрания.
Получив необходимую информацию о сособственниках, инициативная группа может перейти к
подготовке и созыву учредительного собрания.
Назначив дату проведения учредительного собрания, инициативная группа обязана проинформировать каждого сособственника об этом не менее чем
за 14 дней до определенной даты. Уведомление
должно быть оформлено в письменной форме.
4. Проведение учредительного собрания.
Заседание собрания ведёт председатель, который избирается большинством голосов присутствующих собственников или их представителей. Организация подсчёта голосов является неотъемлемой
частью учредительного собрания. Для его реализации из числа собственников квартир можно выбрать
счётную комиссию.
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Решение на учредительном собрании принимается большинством голосов. При этом каждый собственник в ходе голосования имеет количество голосов, пропорциональное площади его квартиры
или нежилого помещения в общей площади квартир
и нежилых помещений, расположенных в жилом
доме.
Стоит отметить, что после проведения учредительного собрания можно провести письменный
опрос собственников, которые не голосовали на
учредительном собрании.
5. Подготовка проекта устава ОСМД.
Одновременно с принятием решения о регистрации ОСМД, учредительное собрание утверждает его устав.
Устав является учредительным документом
ОСМД. Устав объединения составляется в соответствии с типовым уставом, который утверждается
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной жилищной политики и политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
6. Государственная регистрация ОСМД.
Процедура
государственной
регистрации
ОСМД аналогична государственной регистрации
юридических лиц.
В соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», для проведения государственной регистрации ОСМД как юридического лица уполномоченному учредительным собранием лицу необходимо подать государственному
регистратору следующие документы:
− заполненную регистрационную карточку на
проведение государственной регистрации юридического лица;
− экземпляр оригинала (ксерокопию, нотариально заверенную копию) решения о создании
ОСМД и утверждении его устава. Данным документом является протокол учредительного собрания;
− два экземпляра Устава ОСМД.
Кроме того, бывший балансодержатель многоквартирного дома или лицо, осуществлявшее управление многоквартирным домом до создания объединения, после государственной регистрации ОСМД в
течение 3 месяцев должен передать ОСМД экземпляр технической и прочей предусмотренной законодательством документации на дом, а также документ, на основании которого многоквартирный дом
принят в эксплуатацию, технический паспорт и
планы инженерных сетей. Если такая документация
отсутствует, бывший балансодержатель многоквартирного дома или лицо, осуществлявшее управление многоквартирным домом до создания объединения, в течение полугода со дня государственной регистрации объединения восстанавливает ее за свой
счет.
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Фактически, на примере г. Одессы можно отметить практически полное отсутствие технических
паспортов на жилые дома, обслуживаемые коммунальными предприятиями. На их балансе находится
около 12 000 жилых домов. При этом технические
паспорта имеются примерно на 30% домов. Цена нового технического паспорта колеблется от 10 000 до
50 00 грн. Следует отметить, что в тариф на СДПТ
не входит покупка технического паспорта. Учитывая тот факт, что тарифы на СДПТ в г. Одессе были
приняты в 2008 г., они не окупают даже текущие затраты по содержанию дома.
В Законе Украины также сказано, что собственники квартир жилого дома являются не только владельцами части дома и его инженерных сетей, а
также и придомовой территории [8]. Сделано это
для того, чтобы жильцы могли сами решать, что будет стоять на их придомовой территории – детская
площадка, или же малая архитектурная форма, которая будет приносить доход с аренды территории.
Стоит отметить, что акты землеотвода на дома коммунальной собственности отсутствуют в 100% случаев. Более того, кто выдаст документ, который передаст в собственность землю, которая сейчас находится во власти городского совета, до сих пор непонятно.
Также нельзя оставить без внимания тот факт,
что около 40% жилого фонда г. Одесса – это постройки 1900-1950 гг., техническое состояние которых является очень большой проблемой. Капитальный ремонт одной такой постройки обойдётся жильцам не менее 150 000 грн. При этом жильцами таких
домов обычно являются социально незащищенные
слои населения – пенсионеры. Естественно, что капитальный ремонт такого дома делать никто не будет.
Дальнейшая судьба домов аварийного и ветхого фонда остаётся загадкой. Очевидно, что ни
одна управляющая компания не возьмется за управление таким жилым фондом. Следует отметить, что
программой по стимулированию создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов г. Одессы на 2016-2018 гг. предусмотрено выделение денег из городского бюджета на капитальный ремонт жилых домов. Согласно этой
программе за три года будет выделено 30 000 тыс.
грн. на проведение ремонтных работ инженерных
систем в домах, которые находятся в управлении КП
«ЖКС» и передаются вновь созданным ОСМД. Помимо инженерных сетей внутри дома, также требуют ремонта и фасады зданий, их кровли и другие
его составляющие. Кроме того, если запланированная финансовая помощь будет выделена на ремонт
половины жилого фонда г. Одесса, на один дом получится 5 000 грн. Естественно, провести ремонт
жилого дома на эти деньги не представляется возможным.
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Кроме вложений в ремонт домов, городским
советом также запланировано изготовление технических паспортов на дома, которые находятся в
управлении КП «ЖКС» и будут передаваться в
управление ОСМД и ЖСК [9]. Объемы бюджетного
финансирования за три года составляют 4 800 тыс.
грн, чего хватит на изготовление приблизительно
250 технических паспортов.
Отдельной и одной из наиболее важных проблем уже созданных ОСМД является способ управления домом и тариф на содержание дома и придомовой территории. Следует отметить, что пока неизвестно, какую прилегающую к дому территорию
должно обслуживать ОСМД – при отсутствии акта
землеотвода неизвестно, чем регулирует площадь
этой территории.
На данный момент средний тариф на СДПТ по
г. Одессе составляет около 2.32 грн за м2 квартиры.
Естественно, учитывая тот факт, что тариф был принят в 2008 г. и не окупает фактических затрат на содержание дома – новый тариф должен быть минимум в два раза больше.
Существует два способа управления домом:
1) силами ОСМД;
2) привлечение управляющей компании.
И тот, и другой способ, имеют свои плюсы и
минусы, которые мы рассмотрим далее.
Управление домом силами ОСМД означает
полный контроль над потоком денежных средств,
аккумулируемых жильцами на расчётном счету
ОСМД. Однако, в данном случае ОСМД вынуждено
нести дополнительные затраты. В данном случае в
штатное расписание ОСМД должны входить следующие лица:
− председатель;
− бухгалтер-экономист;
− дворник;
− уборщик;
− рабочий – хотя бы один высококвалифицированный специалист, который сможет выполнять
как электромонтажные, так и слесарные, столярные
работы.
Естественно, всем этим людям надо платить
зарплату. Однако, для одного ОСМД эти затраты
слишком высоки – ведь в данный момент в КП
«ЖКС» один рабочий может обслуживать до 50 домов.
В данном случае в тариф на СДПТ будет входить зарплата обслуживающего персонала, плата за
освещение мест общего пользования, налоги и такие
затраты на рабочих, как спецодежда, приборы и т.д.
И если большой высотный дом может себе позволить такие затраты, то для 5-этажных и более маленьких домов такой тариф будет слишком велик.
Выходом из этой ситуации может стать наём
управляющей компании. Функции управляющей
компании схожи с функциями КП «ЖКС», однако

при подписании с ними договора на обслуживание
можно выбрать только те услуги, которые необходимы дому. В данный момент в Украине очень мало
управляющих компаний, профессионально подходящих к выполнению своих обязанностей. Более
того, некоторые недобросовестные руководители
управляющих компаний агитируют жильцов подписывать с ними договор даже без передачи дома на
баланс ОСМД. Подписавшие жильцы платят им
деньги за обслуживание, а руководитель может просто исчезнуть, собрав эти деньги.
В случае найма управляющей компании, тариф
для ОСМД всё равно устанавливается общим решением собрания. Управляющая компания называет
сумму, за которую она согласна обслуживать этот
дом. Помимо это суммы в тариф могут входить такие статьи расходов, как:
− зарплата председателя;
− аккумулирование средств на текущий ремонт;
− освещение мест общего пользования;
− дератизация;
− дезинсекция;
− другие нужны дома.
Необходимо также отметить, городской совет
устанавливает максимальные тарифы, которые могут быть возмещены льготным категориям граждан,
которые проживают в ОСМД.
Несмотря на всё вышеперечисленное, при условии ответственного подхода к управлению жилым
домом, ОСМД имеет ряд таких положительных качеств, как:
− Самостоятельное определение очередности
проведения ремонтных работ;
− выбор подрядных организаций, обслуживающих дом, на конкурсной основе;
− самостоятельная установка тарифов исходя
из потребностей дома и собственников квартир;
− получение более качественных услуг за счёт
возможности влияния на подрядные организации;
− возможно установки счётчиков и, как следствие, значительная экономия денежных средств;
− оперативное решение возникших проблем;
− экономия на налогах – ОСМД, как неприбыльная организация, освобождена от уплаты ряда
налогов;
− возможность получения дополнительного
дохода для дома путём сдачи в аренду подвалов,
чердаков, фасадных помещений и др.;
− повышение
ответственности
жильцов
вследствие осознания того факта, что твоей собственностью является не только квартира, но и дом
в целом.
Проанализировав последние законы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства можно сделать
вывод, что, несмотря на издание законов, правовой
путь их реализации до сих пор отсутствует. Также
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стоит отметить, что, на наш взгляд, передача всех
домов коммунальной собственности во владение
жильцов не даст необходимого результата. Отсутствие квалифицированных управляющих компаний
может привести к еще большему износу жилого
фонда, который на данный момент в большой доле
уже находится в изношенном состоянии. Отсутствие правового регулирования управления жилым
фондом частными управляющими компаниями может привести к несоблюдению государственных
норм в сфере ремонта и эксплуатации инженерных
сетей жилых домов. Это может привести к авариям,
последствия которых могут быть не только неприятны для жильцов, но и опасны для жизни. Например, несвоевременная проверка дымовентканалов
дома нередко приводит к их засоренности и неудовлетворительному проветриванию жилых помещений, что может привести к отравлению угарным газом, взрыву газового оборудования и т.д.
Отсутствие институционального регулирования управляющих компаний может также привести
к злоупотреблению служебным положением, обману жильцов и воровству личных средств.
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО МЕТОДОЛОГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НА МЕЗОРІВНІ: СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Постановка проблеми. Можливості розвитку – це потенційно існуючі повноцінні блага, що є
наслідками діяльності агентів фінансово-економічної системи, та їх активна реалізація дозволяє отримати кількісно більші та якісно кращі нові повноцінні блага. Прийшов час, коли суб’єкти господарської системи обов’язково повинні враховувати у
своїй діяльності можливості розвитку, оскільки індиферентне відношення до проблеми їх реалізації в
кінцевому випадку стимулюватиме процеси занепаду, руйнування та розпаду, які відбуваються зараз
на мікро- та макроекономічному рівнях.
На наш погляд, необхідне використання нового
методологічного прийому. В його основі пропонується використовувати ресурсний підхід, який з одного боку, дозволяє забезпечити цілісність опису регіону як об’єкта дослідження, а з іншого боку – усуває відзначену вище невідповідність між предметом
і методами дослідження регіональної й інвестиційної проблематики.
В процесі дослідження економічної теорії нами
визначено етапи формування системи наукових
знань про інтелектуальний та інвестиційний потенціали, але недостатньо визначено соціальний капітал на основі самовизначення індивідуальної ініціативної економічної діяльності. Визначено, що конфліктогеном розвитку є саме ці потенціали, які характеризуються наступними ознаками.
I етап – наявність в теоріях описів елементів,
окремих ознак та факторів без використання самого
поняття «інвестиційний потенціал», «інноваційний
потенціал» чи «інтелектуальний потенціал»;
II етап – введення в науковий обіг термінів «інвестиційний», «інноваційний» та «інтелектуальний»
потенціали, поява теорій та концепцій у яких вони
досліджуються;
III етап – розширення змістовного навантаження поняття «інвестиційний потенціал», «інноваційний потенціал» та «інтелектуальний потенціал»,
внаслідок їх актуалізації через зростання ролі інноваційно-інвестиційних процесів у розвитку економіки.
Означені потенціали характеризуються складністю та комплексністю і розглядаються на макро-,
мезо- та мікрорівні.
На макрорівні інвестиційний потенціал включає в себе показники політичного (включаючи зако-

нодавство), економічного та соціального середовища для інвестицій. Засоби макроекономічного характеру втілюються в державних заходах щодо підвищення привабливості інвестицій в інновації.
Підходи до аналізу інвестиційного потенціалу
на мезорівні є подібним до підходів на макрорівні.
Характерною особливістю є те, що у всіх регіонах
діє однакове законодавче поле, а більшу роль на регіональному рівні починають відігравати безпосередні стосунки інвесторів з регіональною владою
[1].
На мікрорівні інвестиційний потенціал проявляє себе через двосторонні відносини інвестора та
конкретних державних органів, господарюючих
суб’єктів-постачальників, банків, а також профспілок та трудових колективів приймаючої сторони. На
цьому рівні відбувається так звана конкретизація
узагальненої оцінки інвестиційного потенціалу під
час реальних економічних, правових, культурних
відносин [2].
У будь-яких природничонаукових побудовах
необхідні математичні розрахунки, оптимізація процесів на основі їх моделювання і оптимальні за цілями висновки, які б стверджували, що «первинні
величини за числом нескінченні, за величиною неподільні; з одного не виникає багато, так як і з «забагато» неможливе одне, але все породжується шляхом їх поєднання, взаємообумовлення і взаємовизначення».
Аналіз інших публікацій. Дослідженнями
встановлено, що важливою особливістю сучасних
економічних закономірностей, на наш погляд, є інтелектуалізація соціально-економічних процесів. І,
як наслідок, у сьогоденні постало ряд проблем, які
раніш не виникали перед економічною наукою.
Перш за все, це процеси, що обумовлюють створення і розвиток нових інститутів. При цьому змінюється пріоритетність: університети, академії, інститути, дослідницькі організації, що проводять пошук, виконують аналіз і систематизацію теоретичних знань, стають новими суб’єктами складних саморегулюючих соціально-економічних систем макро- і мезорівнів. Більш того, відбувається модифікація і, свого роду, трансформація устоїв суспільних
сил, що мотивує якісні зміни економічної системи в
цілому.
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Так, якщо в індустріальній економіці цей розклад визначається власністю на матеріальні і фінансові фактори виробництва, то новий ступінь розвитку у сьогоденні вимагає включити у відомий перелік капіталів у різних його проявах ще й принципово нові види – «інтелектуальний капітал» у різних
його проявах та соціальний потенціал, як підґрунтя
соціального капіталу й являються джерелом «додаткового продукту» і віднині становляться основними
факторами економічного зростання.
Отже, наслідком наведеної тенденції являється
актуальність сьогодення – проблематика визначення економічної сутності соціального потенціалу;
дослідження механізму його формування, оцінки і
ефективності використання, а також дослідження
його практичної значимості і місця у складі трудового потенціалу, його накопичення і управління використанням.
Методологічною основою досліджень економічного аспекту соціального потенціалу через визначення інтелектуального капіталу являється теоретично-концептуальні засади Л. Едвінсона, М. Мелоуна, окремі проблеми розкриті В. Іноземцевим та
вітчизняними вченими В. Ткаченко, Б. Холод,
А. Чухно [3, 4, 5].
На наш погляд визначення економічної сутності змісту категорії «соціальний потенціал», його
специфіку і особливості слід розпочинати з загальної економічної теорії, яка дозволяє глибше усвідомити соціально-економічну сутність інтелектуального капіталу та механізм його функціонування, як
підґрунтя соціального капіталу.
Таким чином, між реальним станом суспільства
та ініціативною економічною діяльністю людей постійно функціонує діалектична взаємодія: реальна
дійсність суспільства детермінує ініціативну економічну діяльність людей, визначає спосіб і форми діяльності окремих індивідів, соціальних груп, інститутів суспільства, підвищує рівень життя людей, соціальний стан суспільної формації. Саме за такого
підходу слід шукати витоки сучасних громадськовладних відносин, саме тут виникають і стверджуються підвалини сучасного суспільства нової формації, народжуються терміни і постають ідеї політичної держави, громадянства та громадського суспільства, визрівають публічні, приватні та особисті
виміри.
Сучасна правова держава на основі демократизації суспільства є логічним підсумком, синтезом
попередньої історії громадянських надбань, підвалинами яких є ініціативна економічна діяльність
людей, які населяють цю державу. Попри суттєвим
відмінностям щодо взаємодії суб’єктивного та
об’єктивного, загального та приватного, традиційних звичаїв і політико-правових норм, можемо говорити про сталу соціально-політичну і економічну
формацію нового суспільства. У відповідності з

Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

цим, становлення та еволюція суспільства нової формації безпосередньо пов’язані з розмежуванням
приватного і колективного, політичного і економічного, суб’єктивного і об’єктивного, ініціативної економічної діяльності в сфері індивіду і діяльності взагалі. Саме в цьому розумінні ініціативна творча діяльність людей збігається з предметною реальністю,
бо об’єктивний результат діяльності людини містить у собі такий зміст, який відповідає суті спрямованим її діям.
Однак, характеристика моменту збігу певної діяльності та власне ініціативної творчої діяльності як
ідентичності є термінологічно неприйнятною, оскільки спонтанно виникає ілюзія їх абсолютної тотожності. Звідси мотиваційні фактори і ініціативної
економічної діяльності, і загалом діяльності будуть
не тільки різними, але й за природою своєю будуть
надходити з різних суб’єктивних чи об’єктивних
структур, як то: держава, регіон, підприємство чи
приватний підприємець.
З того, що люди свідомо й спрямовано регулюють та трансформують об’єктивні процеси суспільного устрою, не слід робити висновок, що об’єктивні результати їх діяльності є тотожними самій
суті цієї діяльності, бо не тільки рівень інтелектуального потенціалу людей, але й структура їх потреб
на кожному етапі суспільного розвитку зумовлює
відповідну історичну лімітованість суб’єктивно
контрольованих напрямків об’єктивної діяльності.
А кожен із напрямків свідомо контрольованої
об’єктивної діяльності завжди обмежений вже існуючим рівнем розвитку теоретичної та практичної діяльності людей. Із зростанням рівня організованого
суспільства природно зростає і рівень ініціативної
економічної діяльності людей, що зумовлює в свою
чергу і рівень їх потреб, які ускладнюються і збагачуються як за змістом, так і за обсягами.
За такого підходу мотивація ініціативної економічної діяльності індивідів з боку суспільства повинна бути спрямована на розумне врегулювання та
перетворення об’єктивних процесів самого організованого суспільства. По-іншому, творча діяльність
людини на основі інтелектуального потенціалу,
спрямована на мотивацію ініціативної економічної
діяльності на основі рівня розвитку суспільства відповідно структурі загальної формації. Вона визначається вже наявним рівнем суб’єктивного контролювання об’єктивних процесів, існуючими досягненнями у науці, практиці, культурі.
Метою дослідження являється структурні перевтілення у економічній системі на макрорівні, що
відбуваються останнім часом, вимагають стабільності соціального потенціалу, його розвитку за рахунок не тільки втілення інвестицій у нові технології і
реструктуризації виробництва, але й соціалізації
трудових ресурсів різних рівнів професіоналізму на
основі освіти, підвищення кваліфікації, їх морально163
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культурного рівня. Кількість і якість цього виду ресурсів формує соціальний потенціал і вимагає проектування нових підходів щодо механізму інноваційного розвитку. Складовими цього механізму, що
потребують і визначають зміст і сутність інфраструктури інноваційного розвитку на мезорівні, являються фактори регіонального управління.
Основні результати досліджень. Потенціал
інноваційного розвитку регіону може бути забезпечений при виконанні вимог щодо кожного напрямку
політики соціально-економічної стабільності, основними із яких являються:
– реалістична політика розвитку відповідно з
яким стратегія інноваційного розвитку співпричетна
досягненню поступово зростаючого стану стабільності усіх суб’єктів регіону;
– політика недопущення розбалансованості
суб’єктів і елементів стратегії розвитку щодо необхідності додержання реалізації тактичних задач
стратегії інноваційного розвитку усіх суб’єктів;
– рівнопріоритетність задач стратегічного і
тактичного плану розвитку для усіх суб’єктів, яка
досягається далекоглядністю і реальністю дії регіональної політики управління.
Соціально-економічною формою активності в
контексті етики є ініціативна економічна діяльність
індивідів чи груп, а в контексті дискурсу свободи
стає самоврядна організація спільного життя людей,
обмежена від зовнішньої опіки державних інституцій. Загально-функціональні взаємозв’язки здійснюються як усвідомлене поширення свободи, спрямованої на повагу до гідності особи та легітимації
права людини жити у суспільстві з контрольованим
насильством. Дотримання прав уможливлюється
здатністю людини до толерантності у відносинах з
іншими, а соціальне закріплення солідарних дій перетворюється у правову потребу поважати гідність
людини, вважати її собі рівною, що стає важливим
доповненням власних суспільних можливостей [6].
За такого підходу актуальним стає питання
ментальності суспільства, його прошарків та функціонування владних інституцій. Оскільки ми підійшли до легітимації індивідуальної економічної діяльності, як життя людини за «другим законом природи», постає необхідність розширення обсягу поняття суті і сутності влади, ментальності та чинників, що їх формують, що є підґрунтям для розгортання панорами діяльності як такої і як організації
людей заради досягнення певної мети і певного
впливу на суспільство залежно від загального рівня
ментальності.
Із визначеного вище і постає основна проблема,
яка полягає у відповіді на питання: про природні витоки життя як субстанції існування і чи можливо
безсуб’єктивне розуміння діяльності як підґрунтя
такого підходу? Відповіді тут поки що немає. Але,
якщо до розуміння діяльності зводиться сутність

людини, то ця сутність повинна бути об’єктивним
відношенням, навіть якщо це сутність суб’єкта. То
ж висновок тут може бути лише один: «ініціативна
економічна діяльність абсолютним чином є суть і
зміст людини, яка водночас замикає в собі людську
сутність буття».
Як нам здається, ініціативна економічна діяльність, як загальність вищого роду буття, не може
бути розчленована на окремі складові, емпіричні
компоненти, бо вона є абстрактно-загальною сутністю конкретно-реального способу буття людей у суспільстві і у відношенні до суспільства. Бо ініціативна творча економічна діяльність може бути визначена як спосіб існування людини, як сутнісна характеристика її родової природи.
Саме визначаючи ініціативну творчу економічну діяльність як основну характеристику буттєвого підходу до людини за загалом, можна зрозуміти і процес соціалізації індивіда як процес творчого відтворення самою людиною свого власного
потенціалу, свого власного світу культури. Бо в аналізі ініціативної економічної діяльності передбачається осмислення єдності буттєвого і соціалізованого визначення самої людини. У ньому ніби ініціативна творча економічна діяльність первісно представлена як сутність буття, що розглядається, як сутність буття людини, як середовище, у якому проявляється сутність самої людини і таким чином відбувається її соціалізація. Причому, соціалізація як
об’єктивний процес за «другим законом природи»
не менш реальний, ніж самі індивіди, що наповнюють соціальне середовище. Хоча сама по собі соціалізація не матеріалізується, не виробляє товари
споживання, але являє собою спосіб виробничих відносин, що обумовлюються суб’єктами суспільної
формації і реалізуються ними [6].
Таким чином, ініціативна творча економічна діяльність, як засіб матеріалізації фізичних сил людини, як процес втілення її сутнісних сил у певних
предметних формах має подвійну сутність: з одного
боку виступають процеси розпредмечування, тобто
засвоєння індивідом соціально-суспільного досвіду,
коли природні явища перестають бути природною
силою у власному розумінні цього – вони набувають
за «другим законом природи» статусу суспільного
буття, буття, заплідненого процесом соціалізації; з
іншого боку, опредмечування, тобто прояв творчих
сил людини, віддача й примноження соціального
досвіду та практики створення «другої природи»,
яка визначається результатом людської предметної
діяльності, у якій і відбивається сутнісна природа
людини за «першим і фундаментальним законом
природи» [7].
У сьогоденні важливою причиною актуалізації
концептів громадянського суспільства стає його потенціал, його можливості сприяння демократичним
перетворенням навіть у країнах з уже розвиненими
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громадянськими стосунками та інституціями. У громадянському суспільстві вбачаються потужні чинники для пожвавлення суспільної ініціативи, створення нових сфер життя, надання свободи ініціативній творчій діяльності, посилення опору бюрократизації та корупції, поширення сфери прав людини,
зменшення будь-якої форми насильства та редукування державно-політичної влади до самоврядних
організацій. Такий підхід став основою політики Євросоюзу, де правова держава, як гарант прав громадянина зорієнтована на права і свободу людини, а
отже на максимальний розвиток громадянського суспільства, в якому вони мають всі підстави забезпечуватися. Любий регіон може бути перевтілений у
громадське суспільство, що посилює необхідність і
забезпечує розмежування економічної влади від політичних пристрастей [8].
Саме такий підхід є чи не найважливішим чинником демократичного соціального поступу, зі
шляху якого мають усуватися можливості для економічного збагачення засобами узурпації політичної влади, усунення олігархічного капіталу, що так
чи інакше пов’язувався з поза-публічною ініціативною і криміналітетом. То ж чи не в демонтажі політичних можливостей для зростання олігархічних
кланів полягає центральна проблема сучасного політичного, економічного і соціокультурного розвитку України як незалежної держави?!
З другого боку, навіть консолідована спільнота
сама по собі не складається. Зв’язуючим процесом,
необхідним для солідарності й довіри між мільйонами незнайомих між собою громадян, стає формування усвідомлення кожним національної ідеї, що
веде до ідентичності суспільства. А це надзвичайно
складний і довготривалий процес будівництва нації,
з поступовою інтеграцією етнічної різноманітності
в одну національну єдність, з характерними для неї
територією, економічною, законодавчою, освітянською та соціокультурною системами. Тобто, необхідне створення такої соціальної формації, що включає в себе економічну, соціальну, політичну і культурну фундації інтегрованої поведінки індивідів, що
відбувається поза державним втручанням. Таке суспільство є соціальною позаурядовою сферою спонтанного самовияву вільних людей, організацій та
асоціацій, що функціонує як мережа кооперативних
відносин і взаємин між індивідами і соціальними інституціями [8].
Господарська практика вимагає відносно алгоритмізованих рішень, які дозволяють, певною мірою, типізувати управлінські рішення. Так, нами
пропонується розробити алгоритм управління ефективним функціонуванням регіональних ринків праці
на підставі взаємозв’язку між ефективністю діяльності підприємств та ефективністю функціонування
регіонального ринку праці, перевтілюючись у соціальний потенціал.
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Також зазначена проблема може бути розв’язана шляхом підвищення значення регіональних
освітніх центрів та їх дезінтеграція. Це пов’язано з
тим, що регіональний рух (міграція) населення,
якщо в Україні і відбувається, то пов’язана вона в
напрямку централізації. Децентралізований рух населення не спостерігається, через що починають
формуватися тенденції щодо скорочення потенціалу
регіонів [8].
В сучасній літературі, як було відзначено вище,
аспекти оцінки ефективного рівня соціального потенціалу пропонується розглядати, виходячи із змісту
індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП), за
формулою:
j

X j − mj

j −1

M j − mj

IРЛП =  aj

,

(1)

де M j – максимальне значення базових показників
людського розвитку, яке складається з середньоарифметичної трьох індикаторів рівня життя: тривалості життя, рівня освіти та реального ВВП на душу
населення.
Однак, на нашу думку, використання такої
формули чи модифікація технології розрахунку окремих її складових є недоцільним, оскільки вона не
характеризує потенційну можливість використання
наявного соціального потенціалу. Не заперечуючи
раціональності запропонованого підходу до якості
життя, на нашу думку, це не відповідає концепції
людських ресурсів, згідно з якою, як зазначалось
вище, необхідною умовою використання людських
ресурсів (трудового потенціалу) є інвестування у залучення персоналу, підтримання його працездатності, освіту, створення умов для більш повної реалізації здібностей, закладених в особистість працівника (рис. 1).
Таким чином, запропонована модель (1) не відповідає, щонайменше, двом положенням цієї концепції, зокрема:
– жоден з показників моделі (1) не характеризує
відповідність освітнього рівня працівників попиту
на освіту, існуючому на ринку праці;
– жоден з показників не враховує створення
умов (поліпшення організації виробництва, збільшення виробничої потужності підприємства) реалізації трудового потенціалу в ході виробничого процесу;
– дискусійною є доцільність використання показника тривалості життя населення, оскільки зазначений показник не характеризує час продуктивної
роботи носія трудових ресурсів, тобто, час реалізації
соціального потенціалу;
– також, на нашу думку, недоліком моделі є
факт неврахування кількості потенційних трудових
ресурсів, які закінчують навчання, або готові його
розпочати та обирають напрямок освіти.
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Рис. 1. Система показників оцінки якісних складових соціального потенціалу
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Також, на нашу думку, доцільним буде врахувати у оціночній моделі рівня соціального потенціалу використання показників фази життєвого циклу трудового персоналу. Причому, зазначений показник може опосередковано свідчити про якість
трудового життя, оскільки вікове падіння продуктивності праці пов’язане, значною мірою, з недостатнім забезпеченням підприємством, на якому
трудовий потенціал використовується, умов для
ефективної реалізації трудового потенціалу.
Для урахування зазначених особливостей нами
пропонується дещо змінити модель, залишивши при
цьому її інтегральний характер, однак замінивши її
назву та показники, які її визначатимуть. В якості загальної назви для такої моделі можна використати
індекс ефективного рівня соціального потенціалу
(підприємства, регіону). Скорочена назва моделі –
ІРТП.
Так, до моделі пропонується включити показники:
– середньої тривалості трудового життя працівників охоплених розрахунками;
– рівень освіти працюючих, з урахуванням ступеня його відповідності попиту на ринку праці.
Урахування ступеня відповідності пропонується до загального показника, який характеризує
рівень працівників, що мають освіту, в загальній чисельності (індекс освіченості або досягнутого рівня
освіти), додати коефіцієнт відповідності рівня
освіти, який розраховуватиметься наступним чином:
Пн
Кво =
,
(2)
ПРн
де Пн – незадоволений попит ринку праці на працівників з певною освітою;
ПРн – незадоволена пропозиція працівників, що
мають освіту, у робочих місцях через невідповідність їх освіти попиту.
Коефіцієнт відповідного рівня може також
свідчити, в разі порівняння значень такого показнику між певними регіонами, про ефективність розподілу трудових ресурсів. Зазначений коефіцієнт
пропонується додавати до індексу освіченості, який
розраховується за методикою у наступному вигляді:
Iр о = I1a1 ⋅ I 2a2 ,

цільність для економіки регіону набутого рівня освіченості.
Також важливим є, на нашу думку, для даної
моделі визначати рівень потенційної віддачі, фазу
життєвого циклу, трудового потенціалу. З цією метою необхідно відзначити, що кожній з 6 фаз життєвого циклу необхідно надати певне значення. В разі
наявності вихідної інформації можливо скористатися показниками відхилення продуктивності праці
від максимального значення, однак такий розрахунок не дозволить визначити причини низького рівня
продуктивності в разі порівняння трудового потенціалу працівників молодого та похилого віку – працівники молодого віку протягом певного періоду
підвищать продуктивність, у той час як працівники
старшого покоління її тільки скорочуватимуть. В
разі відсутності такої інформації пропонується
прийняти коефіцієнти емпірично.
Причому, доцільним, на нашу думку, буде визначення середнього рівня потенціалу – коефіцієнта
фази життєвого циклу Кфзц. Вибір коефіцієнтів пропонується здійснювати наступним чином:
– максимальна продуктивність, фаза 4, приймається за 1;
– висока, але ще не максимальна продуктивність працівників 3-ї фази – 0,9;
– високу, але спадаючу продуктивність 5-ї фази
пропонується позначити 0,8 – 1 = -0,2 – характеризує
спадаючий рівень продуктивності;
– спадаючу продуктивність працівників 6-ї
фази пропонується визначати як 0,5 – 1 = -0,5;
– швидко зростаючу продуктивність працівників 2-ї фази життєвого циклу – -1,2;
– зростаючу продуктивність праці працівників
1-ї фази життєвого циклу – -1,5.
Сукупний показник продуктивності регіону
(фази життєвого циклу) в ідеалі має приблизно дорівнювати 1, що свідчить про відносний баланс трудового потенціалу. Загальний розрахунок Іфзц пропонується здійснювати за виразом (4):
1,5n1 +1,2n2 + 0,9n3 + n4 + 0,2n5 + 0,5n6
IФЗЦ =
.
(4)
6
Кількісне визначення показників, що характеризують час ефективної роботи працівників, пропонується визначати традиційним методом. Більшої
уваги, на нашу думку, потребує дослідження показнику кількості потенційних трудових ресурсів, які
закінчують навчання або готові його розпочати та
обирають напрямок освіти. В цьому разі необхідно
визначити, що обрати за критерій готовності до
праці: здобутий рівень освіти (кількість класів
школи чи курсів ВУЗу, які учень закінчив, або розглядати з демографічних позицій (вік від 15 ти років
та старше). На нашу думку, необхідним є аналіз одночасно 2 зазначених складових. Для розрахунку індексу чисельності перспективних носіїв трудового
потенціалу можливо скористатися формулою:

(3)

де I1 – індекс грамотності серед дорослого населення;
I2 – індекс сукупної частки учнів початкових, середніх та вищих учбових закладів;
a1, а2 – вага кожної з ознак в сукупній моделі, яка
визначається з урахуванням регіональних особливостей.
В запропонованому нами виразі при розрахунку Іро додається ще Кво, який свідчить про до-
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β3
β1
β2
IЧПН = IЧПН
⋅ IЧПН
⋅ IЧПН
,
1
2
3

з боку регіональної влади на процеси, пов’язані з використанням трудового потенціалу на регіональному ринку праці. За допомогою зазначеної моделі
стає можливим визначення доцільного рівня розвитку соціального потенціалу за умов зміни виробничої потужності підприємств регіону, а також встановити більш тісний взаємозв’язок між потребами у
фахівцях певного спрямування та напрямками їх
підготовки.
Запропонований нами в ході зазначеного дослідження підхід в цілому відповідає регіональним інтересам, які представляють собою потребу в стабільному характері відтворення і постійному збереженні та збільшенні потенціалу регіону, забезпеченні відповідності рівня життя населення державним та регіональним стандартам, забезпеченні існування інфраструктури для розвитку внутрішньо- та
міжрегіональних зв’язків.
Використання запропонованої моделі передбачається, у першу чергу, на регіональному рівні. Однак, на нашу думку, практичну значущість може
мати порівняння за допомогою цієї моделі (або окремих індексів з цієї моделі) для визначення конкурентного стану соціального потенціалу між окремими підприємствами в рамках різних регіонів.

(5)

де IЧПН1 – індекс кількості учнів у старших класах
СЗОШ;

IЧПН2 – індекс кількості студентів випускних курсів ПТУ та 2-х старших курсів технікумів, які під час
проходження практики практично працюють на підприємствах;

IЧПН3 – індекс кількості студентів 2-х старших курсів Вузів, які, в більшості, вже або працюють, або
приймають участь у суспільному виробництві при
проходженні практики.
– вага кожної з ознак в сукупній моβ1 , β 2 , β
делі, яка визначається з урахуванням регіональних
особливостей та кількості учнів (студентів), вже задіяних у народному господарстві.
Останнім показником, який, на нашу думку,
має бути присутній у моделі, є показник, який характеризує можливість підприємства ефективно використовувати виробничий потенціал. Таким показником може бути індекс рівня виробничої потужності підприємств регіону (або показники їх освоєння).
На підставі проведених теоретичних обґрунтувань можна визначити загальний вигляд комплексної оціночної моделі ефективного рівня трудового
потенціалу ІРТП за формулою:
3

j

Ij

j −1

Mj

IРТП = 

,
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(6)

де I j – фактичні значення відповідних індексів для
певного періоду;
M j – максимальне значення базових показників
людського розвитку, яке складається з середньоарифметичної таких індикаторів рівня соціального
потенціалу, як: тривалість трудового життя; реальний ВВП на душу населення, скоригований індекс
освіченості, індекс фази життєвого циклу трудових
ресурсів, індекс чисельності перспективних носіїв
соціального потенціалу та індекс виробничої потужності регіону.
Висновки.
Використання зазначеної розгорнутої моделі
оцінки соціального потенціалу регіону, на нашу думку, дозволяє принципово по-іншому підійти до
планування потреби та управління розвитком трудових ресурсів. Так, за допомогою зазначеної моделі
стає можливим урахувати чинники найближчих
змін, які відбуватимуться з рівнем трудового потенціалу, та пов’язати (узгодити) ці зміни з рівнем суспільного виробництва. Безперечно, не всі запропоновані показники є аналітичними, однак, власне, головне завдання запропонованої моделі – бути індикатором необхідності реагування (регулюючих дій)
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интеллектуальный капитал. Доказано, что некоторые методологические и теоретические контексты
развития таких систем остаются недостаточно разработанными и требуют уточнения конкретных социально-экономических условий, что приводит к
необходимости уточнения конкретных социальноэкономических условий конкретного региона.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал,
экономический потенциал, интеллектуализация развития, социально-экономические системы.

Холод С. Б. Синергетичний підхід щодо методології інноваційного розвитку на мезорівні:
соціальний потенціал
Обґрунтована необхідність врахування, в період трансформації економічної системи на мезорівні, важливої особливості сучасних економічних
закономірностей розвитку - соціального потенціалу,
як фактора інтелектуалізації соціально-економічних
процесів. Висунуте припущення, що конфліктогеном соціально-економічного розвитку на мезорівні
є соціальний потенціал, як підґрунтя соціального капіталу. Доведено, що методологічні і теоретичні
контексти розвитку складових саморегулюючих соціально-економічних систем мезорівня є недостатньо розробленими і потребують уточнення
щодо конкретних соціально-економічних умов конкретного регіону.
Ключові слова: соціальний потенціал, інтелектуалізація, соціальний капітал, системи, індивідуальна діяльність.

Holod S. Synergetic approach to the methodology of innovation development at the mesolevel: social potential
The necessity of taking into account such an important feature of modern economic laws of development as social capital viewed as a factor of intellectualization of social and economic processes in the period
of the economic system transformation at mesolevel has
been grounded.
It was supposed that intellectual capital appears to
be the conflictogen of social and economic development
cycle of complex self-regulating socio-economic systems.
It was proved that some of the methodological and
theoretical contexts of such systems development are
not sufficiently advanced and require clarification of
specific socio-economic conditions, which leads to the
need to clarify the specific socio-economic conditions
of a particular region.
Keywords: intellectual capital, economic potential,
intellectualization of the development, socio-economic
systems.

Холод С. Б. Синергетический подход к методологии инновационного развития на мезоуровне: социальный потенциал
Обоснована необходимость учета, в период
трансформации экономической системы на мезоуровне, важной особенности современных экономических закономерностей развития - социального потенциала, как фактора интеллектуализации социально-экономических процессов. Выдвинуто предположение, что конфликтогеном социально-экономического цикла развития сложных саморегулирующихся социально-экономических систем является
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В епоху інформаційної
економіки відбувається зміна ставлення до економічних ресурсів. Інформаційні інновації висувають
нові вимоги до форм організації бізнесу, раціональному використанню всіх ресурсів, розвитку наукової організації праці, виробництва і управління.
Зростає творчий зміст праці, виникає необхідність
внутрішньофірмової організації постійної перепідготовки персоналу. Все це веде до зміни соціальної
мотивації і форм соціальної активності. Тому проблема сприйняття людини як найважливішого економічного ресурсу є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна теорія людського капіталу була сформульована в працях Г. Беккера [1], який виділив у людському капіталі індивідуума знання, виробничі навички та мотивацію. Теоретичні та практичні питання, що стосуються вкладень коштів у людський
капітал, розглянуто в монографії Р.М. Нижегородцева, С.Д. Резника [4], Л. Едвінсона [7], де викладено як методологічні аспекти управління людським капіталом, так і напрямки інноваційного управління людськими ресурсами. В роботах Р.В. Яковенко, Р.О. Козенко [5] розглянуто проблеми розвитку людського капіталу в Україні. Але проблеми
ефективного управління людським капіталом ще потребують подальшого дослідження й вирішення.
Метою даного дослідження є комплексний аналіз проблеми людського капіталу в контексті активного розвитку економічних відносин і процесів сучасного суспільства, а також визначення основних
підходів до використання та підвищення якості людського капіталу на корпоративному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Людський капітал в широкому сенсі слова – специфічна форма капіталу, втіленого в самій людині,
тобто це наявний у людини запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, які сприяють зростанню його продуктивності праці і приносять йому
дохід у формі заробітної плати або ренти. Поява
теорії людського капіталу відобразила роль нематеріального нагромадження в розвитку людства, що
зросла в останні роки.
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Під людським капіталом розуміється сукупність усіх продуктивних якостей працівника, тобто
це поняття включає придбані знання, навички, а також мотивацію й енергію, що використовують для
виробництва економічних благ. До основних форм
«інвестицій у людину» звичайно відносять: освіту,
виховання, охорону здоров'я, а також весь комплекс
витрат, пов'язаних із підготовкою людини до виробництва (включаючи пошук необхідної інформації,
міграцію в пошуках зайнятості і т.д.).
Виходячи з цього, інвестиції в людський капітал стають важливим активом, що забезпечує більш
високий потік доходів. Природа людського капіталу
як ключового ресурсу сучасної економіки така, що
він органічно поєднує в собі мету, засоби і пріоритети економічного зростання.
За даними Всесвітнього банку і Програми розвитку ООН, сьогодні на планеті фізичний капітал
або накопичені матеріальні блага складає лише 16%
загального надбання, природні багатства – 20%, а
людський капітал або накопичені інвестиції в людину – 64%. У багатьох розвинених країнах частка
останнього сягає 80% [2].
У 192 країнах світу людський капітал входить
до складу національного багатства країни. За розрахунками Світового банку, у складі національного
багатства США основні виробничі фонди становлять всього 19%, а людський капітал – 76%. В Західній Європі відповідні показники – 23,2 і 74%; в
Росії – 10,40 і 50%. В Україні людський капітал не
фігурує як складова національного багатства. Тобто
вітчизняна методика не враховує нагромадженого
досвіду, знань, кваліфікації робітників, хоча потужність інтелектуального потенціалу оцінюється в
137-138 млрд дол. США, а за відносною кількістю
осіб з вищою освітою вона входить до першої десятки розвинутих країн світу [3].
Виходячи з цього, доцільно розглядати причину низьких економічних показників в Україні не в
нестачі іноземного капіталу, а в недовикористанні
трудових ресурсів. Люди, не зацікавлені у своїй
праці, мало мотивовані. Отже, не тільки на загальнодержавному рівні, але і в рамках окремої органі-
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зації чи підприємства, необхідно вирішувати проблему інвестування коштів у людський капітал з урахуванням його особливостей.
Розвиток людини в країнах і регіонах світу характеризує комбінований показник, який складається Програмою розвитку Організації Об'єднаних
Націй (ПРООН) та використовується в рамках спеціальної серії доповідей ООН. Даний показник отри-

мав назву «індекс людського розвитку (Human
Development Index)» або «індекс розвитку людського потенціалу».
Країни, розташовані на пострадянському просторі, входять до категорії з високим рівнем [8]. Так
Україна посідає 83 місце із ста п’ятдесяти країн (в
основному, за рахунок очікуваної тривалості навчання) (табл. 1).
Таблиця 1

Індекс розвитку людського потенціалу та його компоненти
Країна

Уругвай
РФ
Казахстан
Грузія
Україна

ІРЛП
(HDI
rank)

ІРЛП
2013 р.

Очікувана
тривалість
життя при народженні (років), 2013 р.

50
57
70
79
83

0,790
0,778
0,757
0,744
0,734

77,2
68,0
66,5
74,3
68,5

Середнє
число років навчання (років),
2012 р.
8,5
11,7
10,4
12,1
11,3

На жаль, у вітчизняній економіці тривалий час
аналіз ефективності використання людських ресурсів здійснюється через категорію «трудовий потенціал». Оцінка стану трудового потенціалу України
на сучасному етапі є неоднозначною. З одного боку,
відбувається поліпшення певних якісних його характеристик: збільшується частка населення з вищою освітою; зростає комп’ютерна грамотність;

Очікувана
тривалість
навчання
(роки),
2012 р.

ВНД на
душу населення,
2013 р.

ІРЛП
2012 р.

Зміна
рейтингу,
20122013 р.

15,5
14,0
15,0
13,2
15,1

18,108
22,617
19,441
6,890
8,215

0,787
0,777
0,755
0,741
0,733

2
0
0
2
0

формується уміння працювати в ринковому середовищі; підвищується підприємницька активність.
Разом з тим, в Україні відбуваються процеси,
які призводять до руйнації людського капіталу.
Майже не фінансуються наукові дослідження та
розробки, інші продукти інтелектуальної власності
(табл. 2) [9].
Таблиця 2

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів
нефінансових активів за IV квартал 2014 року (Україна)
У постійних цінах 2010 року, відсотків до
відповідного кварталу попереднього року

У фактичних цінах
Показники
Валове нагромадження
основного капіталу
Матеріальні активи:
житлові будівлі
інші будівлі та споруди
машини та обладнання
системи озброєння
культивовані біологічні ресурси
Продукти інтелектуальної
власності:
наукові дослідження та розробки
розвідка та оцінка запасів
корисних копалин
комп'ютерне програмне забезпечення та бази даних
розважальні програми й
оригінали літературних і художніх творів
Витрати, пов’язані з передачею прав власності на невироблені активи

млн грн

відсотків
до підсумку

зміна обсягу

зміна дефлятора

73 039
69 918
12 999
29 798
25 698
1 287

100,0
95,7
17,8
40,8
35,2
1,7

-26,2
-27,4
-3,5
-23,4
-20,1
x

25,9
26,8
10,9
16,4
53,8
11,8

136

0,2

x

-12,7

3 121

4,3

8,5

8,4

1 639

2,2

34,4

4,4

48

0,1

х

15,4

1 376

1,9

-12,6

14,0

58

0,1

-34,3

13,2

0

0

0

0
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Не підвищуються темпи відтворення населення, внаслідок чого його структура набуває більш
вираженого депопуляційного характеру: погіршуються показники здоров’я людей усіх вікових груп –
за останні 10 років кількість уперше зареєстрованих
захворювань зросла на 2 млн випадків, або на 7%;
посилюється інтенсивність трудової еміграції працездатного населення – за експертними оцінками,
сьогодні за кордоном працюють понад 3,5 млн наших співвітчизників; зростають показники старіння
населення – за 2010–2012 роки питома вага населення, старшого за 50 років, у загальній кількості населення України зросла на 0,6 відсоткових пункти: з
32,8 до 33,4%. Такий стан потребує заходів щодо
відтворення та підвищення якості людського капіталу.
На даний час напрямки інвестування в людський капітал на рівні підприємства постійно розширюються. Необхідність навчання та постійної перепідготовки працівників не підлягає сумніву. Часто
перепідготовка працівника виявляється набагато вигіднішою, ніж його заміна.
Важливою категорією для навчання є робітничий персонал. Завданням навчання цієї категорії є
зниження витрат виробництва, пов’язаних з ліквідацією наслідків порушення технології виконання робіт і псування обладнання по причині неправильної
експлуатації; зниження травматизму на виробництві; збереження навколишнього середовища. Для
молодих спеціалістів доцільна реалізація програм,
які сприяють успішній і швидкій адаптації на робочому місці; програм розвитку технічних знань та навичок; програм, які дають знання з основ управління, – для ефективної командної роботи та кар’єрного зросту.
Очевидний зв’язок між здатністю до праці і
здоров’ям людини, тому інвестиції в здоров’я є базою для людського капіталу. До інвестицій в здоров’я персоналу можна віднести витрати на охорону
праці, витрати на профілактичні заходи, діагностику, витрати на оплату лікування та реабілітації
працівників, витрати на будівництво оздоровчих та
фізкультурних центрів, добровільне медичне страхування за рахунок прибутку (доходів) підприємств.
Мотивація персоналу підприємства базується
на узгодженні різних інтересів власників підприємства та найманих працівників. Доцільно використовувати наступні складові системи мотивації праці
персоналу: система оплати праці (основна, додаткова заробітна плата, компенсаційні та заохочувальні виплати); соціальні гарантії; надання пільг;
участь працівників в управлінні підприємством; у
розподілі прибутку, пропорційно їхньому трудовому внескові; ротацію персоналу; регулювання робочого часу; поліпшення умов праці; особисте й
публічне визнання; формування і розвиток моральних якостей особистості та морального клімату у ко-

лективі. Ефективною система мотивації праці персоналу стане лише у разі якнайповнішого охоплення
нею персоналу підприємства та її індивідуалізації.
Інвестування в мобільність персоналу на рівні
підприємства дає можливість підвищити внутрішню
активність та гнучкість, стимулювати зміни, залучити більш кваліфікований та енергійний персонал.
Інвестиції в мобільність доцільні тоді, коли поточна
вартість вигоди буде перевищувати витрати на пошук персоналу, переїзд працівника, зміну роботи.
На думку В. Пекаря і Є. Пєстєрнікова [6] необхідно встановити основні тренди трансформації
людського капіталу України та найбільш ймовірні
сценарії розвитку, а також стратегічні проектні ініціативи, що можуть стати фактором змін.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволило визначити напрями трансформації, які необхідно розробити як на макрорівні так і на
корпоративному, з метою вирішення проблем використання людського капіталу, а саме:
- визначення системи та механізму підвищення
якості людського капіталу на рівні державного, місцевого самоврядування та інших суб’єктів, які безпосередньо впливають на формування, підготовку
та перепідготовку людського потенціалу країни;
- розробка методологічних підходів щодо оцінки вартості людського капіталу як складової національного багатства країни;
- розробка методів чисельного виміру вартості
людських ресурсів для прийняття корпоративних рішень;
- підвищення мотивації керівників щодо розглядання людського капіталу як активів, які необхідно оптимізувати з точки зору їхньої якості.
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В статье рассмотрены проблемы человеческого
капитала в контексте эффективного развития экономических отношений и процессов современного общества, определены основные подходы к использованию и повышению качества человеческого капитала на корпоративном уровне. Проведена оценка
состояния трудового потенциала Украины в современных условиях хозяйствования и осуществлен
анализ эффективности использования человеческих
ресурсов через категорию «трудовой потенциал».
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формування людського капіталу сучасної України
В статті розглянуто проблеми людського
капіталу в контексті активного розвитку економічних відносин і процесів сучасного суспільства,
визначено основні підходи до використання та
підвищення якості людського капіталу на корпоративному рівні. Проведено оцінку стану трудового
потенціалу України у сучасних умовах господарювання та здійснено аналіз ефективності використання людських ресурсів через категорію «трудовий
потенціал».
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ОБ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В России согласно данным Росстата в 2014 году
произведено молока во всех категориях хозяйств
30,6 млн тонн. Это составляет только 54,9% уровня
1990 года. Поэтому проблема производства молока
на сегодняшний день остается очень актуальной,
особенно с учетом различных санкций со стороны
западных стран. Продовольственная безопасность
по молочным продуктам может быть решена при
совместной целенаправленной деятельности всех
уровней управления, начиная с руководителя молочной фермы, ЛПХ, К(Ф)Х, муниципального образования, региона и каждого округа.
По данным рейтинга регионов России [7] из 30
самых молочных регионов 11 входят в состав Приволжского федерального округа, где в Башкирии
произвели 1773 тыс. тонн молока, в Татарстане –
1728,8, Оренбургской области – 811,1, Удмуртской
Республике – 749,3 тыс. тонн молока во всех категориях хозяйств. Но даже и в этом округе ещё масса
нерешенных проблем, о которых пойдет речь в данной статье.
Под молочной фермой мы будем понимать производственное подразделение ЛПХ, К(Ф)Х, сельскохозяйственной организации, где содержится молочный скот и организован процесс производства
молока.
Молочный комплекс может рассматриваться
как крупная ферма с поголовьем 400-800 коров и более. Имеется и другая трактовка молочного комплекса, как объединения производителей молока,
переработчиков и торговли молочными продуктами. Несомненно эта кооперация позволяет более
рационально использовать потенциал территории и
устранить экономические противоречия между производителями и переработчиками молока. Например, закупочная цена в январе 2015 года составляла
24 рубля за литр, а в мае месяце в Удмуртии, как и в
других регионах округа она снизилась до 15 рублей.
В тоже время розничные цены не снизились, а даже
в некоторых сетях увеличились. За счет производителей молока дополнительную прибыль получают
переработчики и торговля. Поэтому создание мо-

лочного комплекса на основе кооперации и интеграции это требование времени. По этому направлению
идет Финляндия и многие другие страны.
Что касается концентрации в молочном скотоводстве, то политика правительства по созданию
мелких молочных ферм не состоятельна. Наши исследования на примере Республики Татарстан, Удмуртской Республики и других регионов округа убедительно доказали, что минимальный размер молочной фермы по поголовью коров должен быть не
меньше 300 голов. И чем поголовье коров на ферме
выше, тем экономичнее аппарат управления и эффективнее производство молока.
В регионах, округе и стране в целом идет сокращение поголовья коров. Снижается база производства
молока. Наблюдается тенденция роста продуктивности коров. И это положительно сказывается на
увеличении объёмов производства молока. Это интенсивный путь развития молочного скотоводства,
который требует совершенствования кормления,
технологии содержания и организации производства и управления.
Для решения данных проблем необходимо целенаправленное воздействие, осуществление необходимых функций управления на основе разработанного управленческого решения. Под управлением в известной нам литературе различные авторы
понимают:
а) Карл Маркс – установление согласованности
между индивидуальными работами и выполнение
общих функций [6, с.342];
б) В.И. Ленин – уменье практически организовать [5, с.172];
в) Г.М. Лоза – организация деятельности людей
для обеспечения производительного использования
материальных ресурсов с целью выполнения поставленных задач и получения необходимых производственных результатов [8, с.4];
г) И.Г. Ушачев и Х.О. Репп – постоянное свойство, присущее человеческому обществу на любой
ступени его развития [9, с. 5];
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д) М.К. Бочаров – определение цели и факт достижения цели с помощью необходимых и достаточных способов, средств и воздействий [2, с. 13];
е) В.В. Алексеев, Б.В. Агеев, М.Д. Сагдеев – это
сложный, непрерывный социально-экономический
и организационно-технологический процесс, осуществляемый по определенной технологии, различными методами, с помощью технических средств в
целях достижения оптимальных результатов [1,
с. 17];
ж) А.Г. Голубкова – как практическая деятельность [4, с. 325].
Как видим, в данных определениях управлениях отражаются различные точки зрения, но объединяет их идея повышения организованности деятельности людей для достижения поставленных целей.

Управление производством молока и молочным комплексом в целом осуществляется на различных уровнях, представленных в табл. 1.
Из таблицы видно, что не на всех отраслевых
и территориальных уровнях молочного комплекса
представлена система управления. Никто не управляет
межхозяйственным молочным комплексом, межрайонным, межреспубликанским, межокружным.
Недостаточно внимания уделяется развитию
молочного скотоводства на уровне сельского муниципального образования, где формируются и создаются условия для развития производства молока в
ЛПХ, К(Ф)Х, молочных фермах сельскохозяйственных организаций.

Таблица 1
Основные элементы молочного комплекса на отраслевых и территориальных уровнях России
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование комплекса

Система
управления

Личное подсобное хозяйство
Фермерское хозяйство
Молочная ферма сельскохозяйственной организации
Молочный комплекс сельскохозяйственной
организации
Отрасль молочного скотоводства хозяйства
Молочный комплекс сельской администрации
Межхозяйственный молочный комплекс
Районный молочный комплекс
Межрайонный молочный комплекс
Республиканский (областной) молочный комплекс
Межреспубликанский молочный комплекс
Окружной молочный комплекс
Межокружной молочный комплекс
Зональный молочный комплекс
Молочный комплекс России

+
+

Поэтому для обеспечения продовольственной
безопасности страны, удовлетворения потребностей
населения в молочных продуктах необходимо совершенствовать управление на всех перечисленных
уровнях. Нужно создавать экономические условия
для рациональной организации производства и
управления особенно на первых 6 уровнях.

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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УЗБЕКИСТАН: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Роль услуг, предоставляемых финансовой системой, является критической для успешного осуществления инновационной деятельности и обеспечения устойчивого экономического роста. Это подтверждает теоретические взгляды Й. Шумпетера,
что финансовая система играет ключевую роль в
оценке перспективности новых предприятий и в перераспределении сбережений от менее перспективных к более перспективным и инновационным фирмам. Она также позволяет диверсифицировать
риски, связанные с инновациями. Повышение эффективности национальной экономики, обеспечение устойчивого экономического роста на инновационной основе требует более детального анализа
методов и способов усиления инновационной восприимчивости экономики. Почти все исследователи
вопросов финансирования инноваций согласны в
том, что доступность в финансировании является
необходимым и едва ли не важнейшим условием
введения инноваций.

Финансирование с помощью рынков капитала
(ценных бумаг). Данная форма позволяет аккумулировать крупные финансовые ресурсы путем размещения ценных бумаг среди неограниченного круга
инвесторов для осуществления перспективных инновационных проектов. Посредством эмиссии ценных бумаг производится замена инвестиционного
кредита рыночными обязательствами, что способствует оптимизации структуры финансовых ресурсов, инвестируемых в инновационный проект.
Банковские кредиты. Коммерческие банки финансируют инновационные проекты, обладающие
реальными сроками окупаемости (срок окупаемости
меньше срока реализации проекта), имеющими источники возврата предоставляемых финансовых
средств, обеспечивающие значительный прирост
инвестируемого капитала. Банковский кредит
предоставляется на определенный срок под проценты, размер которых зависит от срока займа, величины риска по проекту, характеристик заемщика
и пр. Процентная ставка может определяться исходя
из базисной ставки, на которую ориентируются инвестиционные банки.
Существование эффективного банковского
сектора необходимо для любой экономики, поскольку она создает необходимую среду для экономического роста. Играя важную роль финансового
посредничества, банковский сектор рассматривается как эффективный институт в использовании денежно-кредитной политики, которая в свою очередь
оказывает влияние на финансово-хозяйственную, в
том числе инновационную деятельность. Влияние
же рынка ценных бумаг на финансирование модернизации и доступ к высоким технологиям связано с
тем, что механизм фондового рынка позволяет:
а) привлекать необходимые финансовые ресурсы по
более низкой цене в результате эффекта масштаба
на более широком рынке; б) приобретать пакеты акций высокотехнологичных компаний и участвовать
в их деятельности и корпоративном управлении, давать инвесторам возможность проводить диверсификацию и разделение рисков; в) осуществлять слияния и поглощения бизнес-структур.
Различаясь по технологии финансирования инноваций, и банковский сектор и рынок ценных бумаг призваны выполнять одну миссию – мобилизацию сбережений для финансирования инновационного развития. Долгое время существовало противопоставление так называемой банковской и рыноч-

Источники финансирования инноваций
Принципы организации финансирования инноваций должны быть ориентированы на множественность источников финансирования и предполагать
быстрое и эффективное внедрение инноваций с их
коммерциализацией, обеспечивающей рост финансовой отдачи от инновационной деятельности. Возможность для компании привлечь финансирование
является критической составляющей процесса коммерциализации результатов исследований и опытно-конструкторской деятельности и для этого используются различные методы финансирования.
В настоящее время в качестве основных источников средств, используемых для финансирования
инновационной деятельности, могут быть следующие финансовые ресурсы:
- ресурсы, образуемые за счет собственных и
приравненных к ним средств;
- ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке
и других способах организации частных инвестиций;
- ресурсы, поступающие в порядке перераспределения и бюджетные средства, а также другие виды
государственного финансирования.
Остановимся на ресурсах, мобилизуемых на
финансовом рынке: то есть финансировании на основе банков и финансировании с помощью рынков
капитала.
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ной модели финансового рынка1. Последствия кризиса обозначили новую тенденцию – союз рынка капиталов в целях эффективного развития национальных экономик. Рассмотрев точку зрения на складывающийся в глобальной экономике союз рынков капитала и пользуясь данным контекстом, рассмотрим
также и некоторые показатели банковского сектора
и рынка ценных бумаг в Узбекистане.

• В действительности ли стабильные финансовые системы способствуют стабильному экономическому росту?
Чтобы ответить на эти вопросы, можно опереться на большой объем эмпирических и теоретических доказательств.
Начнем с выяснения связи между финансовым
развитием и экономическим ростом. В 1990-х годах,
было широко распространено мнение, что финансовое развитие способствует экономическому росту. Развитые финансовые секторы стимулируют
предпринимательство, инновации, инвестиции и
производительность. Многие из этих полезных особенностей финансовых рынков возникают через долевое финансирование (т.е. выпуск ценных бумаг). Через финансовый капитал предприятия,
например, новые стартапы, получают не только финансовые ресурсы, но и управленческий опыт. Тем
не менее, в большинстве академических и политических дебатов финансовое развитие, как правило,
было связано с получением кредитов при посредничестве банковской системы. И эмпирические исследования подтверждали тезис о том, что страны с более крупными банковскими системами имели более
динамичный экономический рост.
Тем не менее, финансовый кризис поднял важный вопрос о том, что все большее расширение финансового сектора, возможно, даже мешает экономическому росту. Или, образно говоря, банковский
кредит схож с потоком воды. Вода, конечно, необходима для жизни, но когда ее слишком много, и поток стремительно нарастает, это может привести к
наводнению и даже цунами.
Последние эмпирические данные показывают,
что на самом деле связь между финансами и экономическим ростом не является линейной. В странах
со средним уровнем дохода, развитие финансового
сектора оказывает положительное воздействие на
экономический рост. В странах с высоким уровнем
дохода, дополнительный рост в финансовом секторе
может оказать отрицательное воздействие на экономический рост.
Следовательно, нет такого понятия как «оптимальный» размер финансового сектора для всех
стран. И усилия политики должны быть направлены
на обеспечение правильных институциональных рамок и стимулов для финансового сектора. Цель –
ограничение рисков.
Остановимся на механизмах функционирования современной банковской системы. В 2009 г. Пол
Кругман придумал термин «банковский застой»,
для описания основной функции банков – прием
вкладов населения и предоставлении корпоративных кредитов. Банки очень долго выполняли свою

Глобальные тенденции
В настоящее время во всем мире экономика все
еще борется с неблагоприятными последствиями
финансового кризиса. Средняя потеря потенциального объема производства в результате финансового
кризиса, по оценкам, составила 8,4%. Кризисы
уменьшают объемы функционирующего в экономике капитала и процесс восстановления экономического роста при помощи инвестиций занимает
много времени. Ограниченный объем кредитных ресурсов в условиях финансового кризиса может привести к появлению неэффективного капитала. Инвестиции в инновации откладываются. Это сжимает
потенциал производства и производительности
труда, тем самым замедляя долгосрочной рост в перспективе.
Для того чтобы ослабить негативные последствия финансового кризиса на рост были разработаны многие новые правила. На международном
уровне регулирование глобально значимых финансовых институтов остается в центре внимания. В Европе созданный недавно Союз рынков капитала занимает видное место2. Кризисные явления в Европейском Союзе и в рамках Европейского Валютного
Союза в 2009-2011 гг. в основном затронули банковскую систему стран-членов ЕС. В ЕС в отличие
от США компании практически полностью полагаются на получение банковских кредитов для финансирования своей деятельности. В США же активно
используется привлечение средств на фондовых
рынках. Цель создания Союза рынков капитала
вполне ясна - существенное снижение роли банков в
финансировании реального сектора экономики и повышение привлекательности фондовых рынков для
малых и средних предприятий. Однако есть опасения, что устанавливаемая нормативная система становится слишком сложной и, следовательно, менее
прозрачной. Это делает необходимым сосредоточение на ключевых принципах государственной регуляторной реформы в финансовой сфере.
Существует несколько ключевых вопросов:
• Что из себя представляют отношения между
финансами и экономическим ростом?

1
То есть финансирование на основе банков и финансирование с помощью рынков капитала. Так называемая континентальная и англосаксонская модели финансового рынка.
2
30 сентября 2015 г. Европейская Комиссия опубликовала «План действий по строительству Союза рынков капитала» (Action Plan on Building a Capital Markets Union), который должен быть реализован к 2019 г.

Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

177

А. Ф. Расулев
роль по финансированию предпринимательства и
появлению новых фирм, которая приводила к положительной динамике в деятельности фирм и в последствии к появлению инноваций. Возникает вопрос: почему в какой-то момент банковскому сектору далее не удается поддерживать экономический
рост.
Первое объяснение связано со структурой деятельности банков индустриально развитых стран.
Среди быстрорастущих банков бизнес стремится
смещаться в сторону деятельности, связанной с получением непроцентных доходов. Банки, как правило, полагаются на оптовое, вместо депозитного
финансирования. Банки больше не выполняют свою
традиционную роль – прием вкладов и предоставление кредитов в реальный сектор экономики. Когда
стабильность на рынках падает, банки с высокой долей фондирования кредитов находятся в худшем положении и им приходится урезать кредитный портфель в большей степени.
Второе объяснение связано с разницей между
потребительскими и коммерческими (корпоративными) кредитами. В целом, кредитный канал банковского финансирования более тесно связан с финансированием инвестиций и инноваций. Тем не менее, по мере развития страны и достижения предельной производительности в отраслях экономики, расширение кредитования реального сектора становится все более трудным с точки зрения стимулирования дальнейшего экономического роста. Более
того, очень часто банковское кредитование домашних хозяйств по сравнению с кредитованием корпоративного сектора связано для банков с негативными последствиями для роста их бизнеса.
Третье объяснение основано на структуре занятости в финансовом секторе. В США в финансовом
секторе работают высококвалифицированные специалисты, которых привлекает высокая по сравнению с промышленностью, заработная плата, особенно в последние 30 лет. Сегодня финансовый
сектор теряет свою привлекательность как вид деятельности, также как падает и оплата по отношению к остальной части частного сектора.
Все эти факторы – изменения в структуре банковского финансирования, в банковских активах и в
квалификации состава банкиров – помогают объяснить, почему финансовый сектор может в какой-то
момент становится оторванным от реальной экономики. Замечено, что финансовые системы, построенные на более справедливых основах, а не долговой форме по своей природе более стабильны. В
связи с этим возникает вопрос: какой баланс между
банковским и рыночным финансированием является наиболее благоприятным для роста? Этот вопрос не является новым. В начале 1990-х годов,

например, страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза должны были решить, следует ли им
выбирать банк-ориентированную или рыночно-ориентированную финансовую систему. В действительности обе системы имеют свои преимущества, в зависимости от стадии экономического развития и
стадии экономического цикла.
Финансовая стабильность
Структура финансирования важна не только
при обсуждении последствий финансирования для
роста. Скорее всего, структура финансирования
также имеет важные последствия для стабильности
финансовой системы в целом. Здесь наблюдается
несколько эффектов.
• Чем выше доля заемного финансирования,
тем более крупный эффект от «финансового акселератора», когда небольшие толчки могут иметь большие системные последствия для экономики, угрожая стабильности всей финансовой системы.
• Высокие уровни задолженности домашних
хозяйств влияют на стабильность путем изменения
потребления. Данные для США показывают, что домохозяйства с высоким уровнем задолженности по
недвижимости сокращают потребление в ответ на
потрясения цен на активы, усиливая таким образом
цикл1.
• Фирмы с высоким уровнем долга не могут
сглаживать поток инвестиций в случае неблагоприятного шока.
• Высокие уровни долга государственного
сектора могут стать дестабилизирующим фактором.
Государственные расходы не могут смягчить последствия финансовых кризисов, когда уровень государственного долга уже слишком высок.
Эти эффекты дополнительно увеличиваются,
если домашние хозяйства, фирмы и правительства
заимствовали из банковского сектора, который недостаточно капитализирован. Дестабилизирующие
последствия долга вытекают из контрактных возможностей. Стандартные долговые контракты нечувствительны к ситуации заемщика. Когда риски
очевидны корректировка шоков может произойти
только с помощью новых кредитов или через ограничение на существующие кредиты. В противоположность этому, стоимость рынков капитала изменяется так, что справедливость обеспечивает механизм распределения риска.
Финансовые системы, которые больше полагаются на собственный капитал, а не на долговое финансирование могут способствовать росту и имеют
тенденцию быть более устойчивыми к ударам.
Итак, более развитая финансовая система является основой для экономического роста. Тем не менее, усилия по реформированию не должны быть

1 Of credit and capital – what is needed for an efficient and resilient financial system? IIF Europe Summit. – Dr. Jens
Weidmann President of the Deutsche Bundesbank, http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Reden/2015/2015_06_25_
weidmann.html.
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направлены на простое увеличение размера финансового сектора. Вместо этого, нужно убедиться, что
финансовый сектор выполняет свою роль посредничества и обрабатывает информацию эффективно.
Союз рынков капитала предоставляет прекрасную
возможность. Он может действительно способствовать улучшению функционирования долговых рынков.
Вернемся на соотношения между финансированием на основе банков и рыночным финансированием. Дебаты о превосходстве одной или другой финансовой системы длятся не одно десятилетие, если
не столетие.
Заметным фактором вызвавшем эту дискуссию
были различия в росте между Германией и Великобританией в конце XIX и начале XX веков. Некоторые утверждали, что доминирование на финансовом
рынке банков и их тесная взаимосвязь со своими
клиентами способствовали быстрому росту промышленности Германии. В целом, сторонники банковской системы утверждают, что банки лучше
всего подходят для работы с информационной асимметрией, так как их давние связи со своими клиентами позволяют им собрать информацию о фирмах
и менеджерах. Эта информация приводит к более
эффективному распределению капитала и улучшению корпоративного управления.
Давние связи банков со своими клиентами позволяют получать полную информацию исключительно для самих банков. Естественно, они склонны
делать эту информацию конфиденциальной. В отличие от этого, финансирование с помощью рынков
капитала быстро распространяет информацию о
фирмах. Банки, используют конфиденциальную информацию о фирмах, чтобы направлять ресурсы в те
из них, которые являются наиболее продуктивными,
они могут использовать информацию, чтобы оградить их клиентов от конкуренции.
Что предпочтительнее: банковский кредит, облигация или выпуск акций с точки зрения отдельной
фирмы зависит в значительной степени, на каком
этапе экономического жизненного цикла находится
фирма. Или, проще говоря, если это инновационный
стартап, то можно извлечь выгоду из опыта венчурного фонда. Если это небольшая фирма с давними
связями в своем банке, то есть вероятность, что банковский кредит является лучшим. Но если это большая устойчивая корпорация, выпуск облигаций может быть наиболее выгодным.

Таким образом, с точки зрения отдельной
фирмы, ответ на вопрос «кредит или капитал» является индивидуальным. Что же показывает системный взгляд?
Есть некоторые признаки того, что рыночные
системы могут быть более проциклическими, чем
системы на основе банковского финансирования1.
Более выраженные бумы цен на активы в рыночных
системах могут дать быть объяснение этому.
Исследование, проведенное Банком международных расчетов показали, что финансовые системы
на основе банковского финансирования более эффективны в сглаживании влияния «нормальных»
колебаний экономического цикла, рыночные системы способствуют более быстрому восстановлению после финансовых кризисов2.
Таким образом, с макроэкономической точки
зрения, кредит и капитал являются взаимодополняющими элементами финансовой системы.
Интегрированные рынки капитала играют гораздо большую роль, особенно – интегрированные
фондовые рынки, которые сгладили около 40% циклических колебаний в федеральных штатах США.
Другая доля около 25% смягчающего эффекта приходится на банки. В общей сложности, около 80% от
экономического шока в США поглощается, прежде
чем это может повлиять на потребление. Исследования в Канаде дают сходные результаты3.
В Европе, картина выглядит иначе. Здесь, в основном, смягчающий эффект приходится на кредитные рынки и они не очень эффективны в этом. В целом, только около 40% от заданного шока поглощается, прежде чем он может повлиять на расход4.
Многие банки запятнали свою репутацию во
время кризиса, но банки предоставляют важные
услуги обществу, без которых рынку будет трудно
обходиться. Это делает необходимым совершенствование регулятивных мер в индустриально развитых странах, которые необходимы, особенно в
плане таких банков, которые «слишком большие,
чтобы обанкротиться».
Финансовый рынок Узбекистана: банковский и фондовый сегменты
Данные положения были бы неполными, если
бы мы не обратились к обзору финансовой системы
нашей страны.
Определяющая роль в формировании и развитии национальной финансовой инфраструктуры,

1 Aurélien Leroy Credit Procyclicality and Financial Structures in EU University of Orleans - Laboratoire d'économie
d'Orléans March 22, 2015, http://ssrn.com/abstract=2568112.
2 Gambacorta, L., Yang, J., Tsatsaronis, K. (2014): "Financial Structure and Growth", BIS Quarterly Review, March
2014, pp. 21-35.
3 Balli, F. S.; Kalemli-Ozcan, S.; Sørensen, B. E. (2012), Risk Sharing Through Capital Gains. In: Canadian Journal of
Economics, Vol 45(2),pp. 472-492.
4 Afonso, A.; Furceri, D. (2007), Business Cycle Synchronization and Insurance Mechanisms in the EU. ECB Working
Paper No 844, December 2007.
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В настоящее время важнейшее внимание уделяется дальнейшему повышению уровня капитализации и обеспечению стабильности банков, их широкому участию в инвестиционных процессах, а также
укреплению самостоятельности коммерческих банков. Наблюдается стабильный рост совокупного капитала банков Узбекистана. Данный показатель по
состоянию на 1 января 2016 г. достиг более 7,8 трлн
сумов2 (рис. 1).
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ориентированной на эффективное долгосрочное финансирование инновационного развития на современном этапе развития экономики Узбекистана принадлежит банковской системе.
Банковская система Узбекистана в настоящий
момент1 представлена 26 банками, из них 3 – государственные банки, 5 – банки с участием иностранного капитала, 11 – акционерные банки и 7 – частные акционерно-коммерческие банки.
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Рис. 1. Динамика роста совокупного капитала коммерческих банков Узбекистана на конец периода
Источник: составлено по материалам официальных источников (официальных сайтов Центрального банка Республики. – Режим доступа: www. cbu.uz; Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. – Режим
доступа: http://www.stat.uz).

Уровень достаточности капитала банковской
системы Узбекистана составляет 23,6%, что почти в
2,5 раза превышает требования нынешних международных стандартов. Уровень текущей ликвидности
банковской системы вот уже в течение ряда лет превышает 64,5%, что в 2 раза больше минимального
уровня, установленного международными стандартами. Требования к банкам Узбекистана по капиталу
в рамках введения стандартов Базельского комитета
по банковскому надзору («Базель III») сопоставимы
с западными, и даже превышают ряд параметров.
С 1 января 2016 г. минимальное значение минимума достаточности регулятивного капитала увеличено с 10 до 11,5%, а коэффициент достаточности
регулятивного капитала – с 5 до 7%. Доля проблемных кредитов банков Узбекистана составляет менее
одного процента от общей суммы выданных кредитов. Несмотря на финансовый кризис, банкам Узбекистана удается поддерживать низкий уровень NPL
(non-performing loans, неработающие кредиты) в
своем кредитном портфеле.

1
2

Рост совокупного капитала банков и объема
привлеченных средств, формирующих пассивы
банка, позволяют увеличивать активы банковской
системы. Активы банков в 2015 г. по сравнению с
2014 г. возросли на 25,1% и составили 65,2 трлн сумов (рис. 2). Отмечается стабильная динамика качества активов узбекских банков, в частности, положительные тенденции в сфере капитальных инвестиций. Это дает основание полагать, что качество
активов останется на стабильном уровне.
Основной удельный вес в активах узбекских
банков занимают кредитные операции. В 2015 г.
коммерческими банками осуществлен ряд масштабных мер, ориентированных на ввод важнейших современных и высокотехнологичных промышленных производств и мощностей, модернизацию ведущих отраслей экономики, ускорение технического и
технологического обновления. В результате общий
объем кредитов, направленных в реальный сектор
экономики увеличился на 27,3% по сравнению с
2014 г. и на начало 2016 г. составил более 42,7 трлн
сумов (рис. 3).

На 1 апреля 2016 г.
Официальный курс узбекской национальной валюты на 1 апреля 2016 г.: 1 долл. США = 2 877 сума.
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Рис. 2. Динамика роста совокупных активов коммерческих банков на конец периода
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Источник: составлено по материалам официальных источников.
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Рис. 3. Динамика роста банковских кредитов реальному сектору экономики на конец периода
Источник: составлено по материалам официальных источников.

Качественные изменения наблюдаются в
структуре ресурсной базы и кредитного портфеля
банков. В частности, доля внутренних источников в
кредитном портфеле банков Узбекистана увеличилась до 86% по сравнению с 46% в 2000 г. Кроме
того, в структуре ресурсной базы банков существенно выросла доля долгосрочных внутренних депозитов и вкладов. Объемы долгосрочных депозитов за последние 5 лет увеличились в 4,1 раза, а их
доля в общем объеме депозитов выросла до 78%,
против 68% в 2010 г. и 52% в 2000 г. Укрепление
стабильности банковской системы непосредственно
отразилось на ключевых показателях финансовой
устойчивости банков. В частности, коэффициент

адекватности капитала банков в среднем составляет
24%, при установленном Центральным банком нормативном требовании на уровне 10% и стандартной
норме Базельского комитета на уровне 8%1.
Достигнут высокий уровень доступности и
охвата населения банковскими услугами и постоянное повышение конкуренции на рынке банковских
услуг. Так, по состоянию на 1 октября 2015 г. количество банковских учреждений на 100 тысяч взрослого населения составило 49,8 единиц. Количество
банковских счетов физических лиц составило 1102
единицы на 1000 человек взрослого населения.
Одним из критериев оценки эффективности
банковской системы является своевременное удо-

1

Выступление заместителя Председателя Центрального банка Республики Узбекистан Ахадбека Хайдарова на
IV международном банковском форуме в Ташкенте. – Режим доступа: http://news.uzreport.uz/news_5_r_137082.html.
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влетворение потребности реального сектора экономики в кредитных ресурсах. При этом в кредитовании экономики особое значение имеют инвестиционные кредиты, выделяемые на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, объемы которых за последние 5 лет в Узбекистане выросли в 3 раза.
Одним из основных факторов стабильного социально-экономического развития страны является
малый бизнес. В частности, в настоящее время малый бизнес производит более 53% ВВП Узбекистана, его доля в общем объеме экспорта страны составляет 27%, а в общей численности занятого населения – 77,5%.
В достижении вышеперечисленных показателей важную роль играет активное банковское кредитование данного сектора. Только за последние 5 лет
(2011-2015 гг.) объемы кредитования малого бизнеса увеличились в 4,4 раза. Вместе с тем, доля кредитов, выделенных субъектам малого бизнеса, в общем объеме кредитования достигла 28% против
16,9% в 2000 г.1
Подверженность банковского сектора глобальным рискам незначительна. Зависимость узбекских
банков от финансирования со стороны иностранных
банков ограниченна. Иностранные заимствования
не превышают 10% обязательств банковской системы Узбекистана, которые поступают, в основном,
из источников, неподверженных колебаниям на финансовых рынках, таких международных финансовых институтов как АБР, МФК и Всемирный банк.
Стабильный экономический рост и крупные вливания капиталов со стороны правительства после глобального финансового кризиса сделали банки более
устойчивыми к шоковым потрясениям2.
Благоприятная макроэкономическая среда –
стабильно высокий рост ВВП, профицит госбюджета и низкий уровень госдолга – обеспечивают основу для оценки прогноза развития банковской системы на уровне «стабильный». В результате проводимой работы, на сегодняшний день все коммерческие банки имеют положительные рейтинговые
оценки от таких известных международных рейтинговых агентств как Standard & Poor’s, Moody’s и
Fitch Ratings, подтверждающих стабильность и
устойчивый рост отечественных банков3.

За последние 5 лет (2011-2015 гг.):
- совокупный капитал банковской системы Узбекистана увеличился в 2,4 раза (или ежегодно в
среднем на 28,1%, против ежегодных 22,4% за период 2000-2010 гг.);
- общие активы банков страны выросли в 3,1
раза, (или ежегодно в среднем на 29,6%, против
21,8% ежегодно за 2000-2010 гг.);
- кредитный портфель банков Узбекистана увеличился в 3,7 раза (или ежегодно в среднем на 33%,
против 19% ежегодно за 2000-2010 гг.);
- депозиты в банках выросли в 3,6 раза4.
Согласно отчету Moody’s5, банки поддерживали средний показатель доходности активов на
уровне 1,5%, а показатель рентабельности капитала
на уровне 13-15%. Резкий рост объемов кредитования (на 30,7% в первом полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)
основан на ускоренном росте объемов вкладов (на
30,2% за сравниваемый период) и стабильном получении прибыли банками, а не на сокращение буферных капиталов в системе6.
Поскольку банки в Узбекистане являются универсальными, они выступают на другом важном сегменте – фондовом рынке и как активные эмитенты,
и как инвесторы. В течение 2015 г. доля коммерческих банков в суммарном объеме торговли фондовой биржи составила 87,8%, или 141,4 млрд сумов.
В 2015 г. по объему торгового оборота на фондовой
бирже среди самых 10 активных эмитентов (топ-10)
8 составили коммерческие банки7.
Рынок ценных бумаг является неотъемлемой
частью финансовой системы государства, характеризующейся институциональной и организационнофункциональной спецификой и обеспечивающей
трансформацию сбережений в инвестиции и выбор
оптимальных направлений их последующего производительного использования. Современное состояние рынка ценных бумаг Узбекистана можно охарактеризовать следующими основными аспектами.
Совокупная эмиссия акций превысила 16,553 трлн
сумов, что составляет около 10% к ВВП (рис. 4). В
целом, создана критическая масса ценных бумаг,
способная функционировать как полноценный фондовый рынок.

1
Выступление заместителя Председателя Центрального банка Республики Узбекистан Ахадбека Хайдарова на
IV международном банковском форуме в Ташкенте. – Режим доступа: http://news.uzreport.uz/news_5_r_137082.html.
2
Партнерство Группы Всемирного банка и Узбекистана: Краткий обзор программы в Узбекистане. – Режим доступа: http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/11/274951447089454595/Uzbekistan-Snapshot-ru.pdf.
3
«Банковская система: стабильность способствует макроэкономическому росту. – Режим доступа:
http://www.cbu.uz/ ru/node/47080.
4
Выступление заместителя Председателя Центрального банка Республики Узбекистан Ахадбека Хайдарова на
IV международном банковском форуме в Ташкенте. – Режим доступа: http://news.uzreport.uz/news_5_r_137082.html.
5
Партнерство Группы Всемирного банка и Узбекистана: Краткий обзор программы в Узбекистане. – Режим доступа: http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/11/274951447089454595/Uzbekistan-Snapshot-ru.pdf.
6 Резервный (буферный) капитал: buffer stock - капитал, накопленный для стабилизации цен и предложений.
7 «Позитивные настроения к акциям коммерческих банков сохранились на весь год». – 26 январь 2016. – Режим
доступа: http://www.cbu.uz/ru/node/47124.
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Рис. 4. Общий объем действующих выпусков акций по номинальной стоимости
по отношению к ВВП на начало периода
Источник: составлено по материалам официальных источников: Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции. – Режим доступа: www.gkk.uz; Государственного
комитета Республики Узбекистан по статистике. – Режим доступа: http://www.stat.uz; Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг. – Режим доступа: www.csm.gov.uz; Центрального депозитария. – Режим доступа:
www.deponet.uz; Фондовой биржи «Тошкент». – Режим доступа: www.uzse.uz.

В последние годы наблюдается тенденция, когда рост эмиссии акций сопровождается уменьшением числа акционерных обществ за счет реорганизации и преобразования бывших АО в другие
формы собственности. Если в постприватизационный период число акционерных обществ достигало
нескольких тысяч, то сейчас это количество оптимизировалось и оставляет более 700 акционерных
предприятий, на которых действуют правила корпоративного управления. В этой связи важное значение имеет Указ Президента Республики Узбекистан
от 24.04.2015 г. №УП-4720 «О мерах по внедрению
современных методов корпоративного управления в
акционерных обществах», которым утверждена
Программа мер по коренному совершенствованию
системы корпоративного управления, с разделом,
направленным на дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, особенно вторичного, укрепление его
информационно-технической базы.
Рост показателей биржевого оборота обусловлен рядом решений регулирующих органов, стимулирующих развитие организованного фондового
рынка в республике (рис. 5).
Еще одним параметром рынка ценных бумаг,
изменение которого необходимо для того, чтобы он
стал механизмом, способным обеспечить увеличение объема инвестиций и повышение их эффективности, является доля первичного рынка. Именно
объем первичного рынка, основанный на достаточной емкости всего рынка ценных бумаг, является
непосредственным фактором, определяющим объем
инвестиций, привлекаемых на рынке, и в перспективе - темпы и устойчивость экономического роста.
Вместе с тем, объемы вторичного рынка позволяют
судить о ликвидности торгуемых ценных бумаг. За
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последние несколько лет объемы первичного рынка
значительно превышают вторичный. Это связано в
первую очередь с тем, что акционерные предприятия стали активно заимствовать на фондовом рынке
(рис. 6).
Как показывает зарубежный опыт, важное место в структуре внешних источников финансирования корпораций занимают эмиссии облигаций. В современных развитых странах облигационная масса
корпораций составляет, как правило, от 10-15 до 6065% общих объемов эмиссий корпоративных ценных бумаг, что свидетельствует о важной роли облигаций как альтернативного источника инвестиций. Большие надежды возлагаются на рынок корпоративных облигаций и в Узбекистане как на
перспективный источник дополнительных инвестиционных ресурсов для реального сектора экономики. По состоянию на 1 января 2016 г. в обращении
находится 43 выпуска корпоративных облигаций на
общую сумму 301,5 млрд сумов.
Хотя совокупный объем средств, привлеченных на фондовый рынок с помощью публичного
размещения корпоративных ценных бумаг, значительно вырос в сравнении с валовым объемом инвестиций в основной капитал, эффективность фондового рынка Узбекистана пока невелика. Вместе с
этим сегодня появились благоприятные предпосылки для изменения сложившейся ситуации в лучшую сторону. Об этом свидетельствует и внимание
к нормативно-законодательной основе развития
данного рынка. Так, 3 июня 2015 г. Президентом
Республики Узбекистан подписан Закон «О рынке
ценных бумаг» (в новой редакции), а 25 августа
2015 г. был подписан Закон «Об инвестиционных и
паевых фондах».
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Рис. 5. Соотношение биржевого и внебиржевого оборота рынка ценных бумаг
за период, млрд сумов
Источник: составлено по материалам официальных источников.
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Рис. 6. Соотношение первичного и вторичного рынка ценных бумаг за период, млрд сумов
Итак, как по абсолютным показателям стабильного роста, прежде всего банковская система Узбекистана, рынок ценных бумаг также демонстрирует
очевидные положительные тенденции.
Реформы финансового сектора имеют важное
значение для обеспечения устойчивого экономического роста. В случае Узбекистана, основные
направления реформирования включают в себя такие системные меры как: смягчения ограничений на
денежные средства и операции с иностранной валютой, постепенный отказ от практики целевого кредитования. Далее идут такие тактические меры как:
улучшение системы надзора, управление рисками,
совершенствование кредитной инфраструктуры,
кредитных информационных систем, а также деятельности небанковских финансовых учреждений.
Финансовые институты должны обеспечивать эф-

фективное посредничество и оказывать поддержку
экономической деятельности. Однако здесь приходится решать двуединую задачу – сочетание либерализации и стабильности. При всех реформах финансового сектора необходимо обезопасить финансовые институты от негативного влияния в случае серьёзных экономических потрясений. В частности,
ограничительные требования к кредитованию банков (требование 120-процентного обеспечения) с
одной стороны затрудняют расширение доступа к
финансированию для микро- и малых предприятий,
на которые приходится около 60% ВВП, однако
несомненно служат стабильности и устойчивости
самих банков. С точки зрения развития также имеют
перспективы такие сектора финансового рынка Узбекистана как микрофинансирование, страхование и
лизинг.
184

Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

А. Ф. Расулев
При условии проведения необходимых мероприятий в целях эффективного развития банковской
системы и рынка ценных бумаг станет возможным
производительное использование их инвестиционного потенциала в целях инновационного развития
экономики.
Выводы:
По мере развития стран, рост стимулирующих
эффектов развития банковского сектора уменьшается, а положительные эффекты рынков капитала
становятся все более важными.
Что касается отдельных фирм, то на ранних стадиях развития банковские кредиты, как правило, доминируют. Для зрелых же фирм, внешние средства,
привлеченные через облигации и акции на фондовых рынках, становятся все более важными.
Кроме того, в то время как рыночные системы
помогают облегчить спады после финансовых кризисов, банковские системы более эффективны в
сглаживания влияния «обычных» колебаний делового цикла.
Банковская система Узбекистана, а также рынок ценных бумаг демонстрируют очевидные положительные тенденции, хотя потенциал последнего
только начинает реализовываться.
Реформы финансового сектора имеют важное
значение для обеспечения устойчивого экономического роста. Однако здесь приходится решать двуединую задачу – сочетание либерализации и стабильности. При всех реформах финансового сектора
необходимо обезопасить финансовые институты от
негативного влияния нестабильной внешней среды.
Обязательной предпосылкой стабильного развития национальной финансовой системы является
ее сбалансированность. Определить возможные параметры сбалансированности финансового сектора,
а также факторы ее достижения в прогнозируемом
периоде возможно на основе использования прогнозных балансов секторов и финансовых инструментов.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ*
Опыт стран с развитой рыночной экономикой
свидетельствует о том, что в последнее время инновации стали основой повышения конкурентоспособности этих стран, а также базовым элементом их общественной структуры. По оценкам, доля инновационно-информационного сектора за последние годы
многократно возросла и составляет в развитых государствах 45-65% [1]. Кроме этого, данный сектор
стал важнейшей основой, генерирующей современное социально-экономические развитие, ключевым
фактором динамики и роста экономики развитых
стран.
Именно наличие развитого инновационно-информационного сектора во многом определяет важнейшее отличие передовых государств от стран третьего мира. Возросшая роль инноваций в жизнедеятельности современного общества способствовала
становлению неоэкономики, экономики знаний, инновационной экономики как нового направления современной экономической науки.
Основы теории инновации были заложены в
XX веке такими крупными учеными, как Й. Шумпетер, Ф. Бродель, Г. Менш, С. Кузнец, Н. Кондратьев,
П. Сорокин и др. В научный оборот понятие «инновация» как новую экономическую категорию ввел
Й. Шумпетер, который под инновациями понимал
изменения с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков и форм
организации в промышленности [3]. Очевидно, что
в настоящее время знания, информация стали важнейшим элементом производительных сил, производительным ресурсом, по масштабам сопоставимым или даже превосходящим традиционные ресурсы: природные, трудовые, материальные и даже
капитальные.
Инновационный процесс представляет собой
совокупность научно-технических, технологических и организационных изменений, происходящих
в процессе создания и реализации нововведений,
при этом критериальной характеристикой инновационного процесса выступает внедрение новшества
в качестве получения конечного результата, реализованного в производстве. Таким образом, инновация – это продукт научно-технического прогресса.

Она является результатом творческой деятельности
коллектива, направленной на совершенствование
существующей системы и имеющей практическую
реализацию.
Для инноваций характерны следующие обязательные свойства: научно-техническая новизна;
производственная применимость и коммерческая
реализуемость. Объектами инноваций могут быть
материалы, продукты, технологии, средства производства, люди и межчеловеческие отношения, социальная среда, а также организация и ее подразделения. Учитывая возросшую роль инноваций в жизни
современного общества, в последнее время стала
интенсивно развиваться теория инновационной экономики.
Рецензируемая монография «Инновационная
экология как перспективное научное направление»
включает пять глав [4]. Структура книги следующая. В первой главе «Инновационное развитие
эколого-экономических систем» исследуются вопросы создания условий и определения факторов
инновационного развития эколого-экономических
систем в условиях модернизации российского общества. Здесь особое внимание уделяется классификации и выделению инвестиций и инноваций интенсивного и экстенсивного типа, оценке социальноэкономической эффективности и оценке последствий влияния процесса интенсификации общественного производства на функционирование и
развитие природно-антропогенных систем с учётом
региональных особенностей и территориальных
различий. Кроме этого, в этой главе обосновывается
необходимость и целесообразность становления и
развития инновационной экологии как новой
научно-учебной дисциплины.
Во второй главе «Системный подход к модернизации российской экономики» с комплексных, системных позиций анализируются эколого-экономические проблемы осуществления модернизации российского общества, особенно реализации импортозамещающей модели модернизации. В этой главе
также определяются институциональные особенности, факторы и источники модернизации отечественной экономики, оценивается влияние патоинститутов на процессы развития эколого-экономиче-

*

Рецензия на монографию: Павлов К.В. Инновационная экология как перспективное научное направление /
К.В. Павлов. – Ижевск: Изд-во «Шелест», 2016. – 360 с.
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ских систем, а также приводится система показателей, позволяющая оценить уровень и темпы развития наноэкономики (наноиндустрии) – прорывного
направления современного НТП, в значительной
мере определяющего перспективы развития материально-технологической базы передовых стран в обозримом будущем. Кроме этого, здесь выявляются
социально-экономические и экологические особенности модернизации старопромышленных регионов
России, а также условия формирования эффективных региональных эколого-экономических кластеров.
Третья глава книги «Теоретические основы разработки эффективной эколого-экономической политики» посвящена многообразным проблемам разработки на разных уровнях управленческой иерархии
оптимальной стратегии развития и эффективной
эколого-экономической политики. В этой связи особое внимание профессором К.В. Павловым уделяется исследованию процесса управления воспроизводственными системами с учётом оценки имеющихся эколого-экономических диспропорций, использованию основных положений развиваемой автором монографии концепции об эколого-экономическом ядре в процессе разработки эффективной хозяйственной политики, использованию объектнофункционального подхода к экологической оценке
территорий и ряду других актуальных аспектов разработки вышеуказанной проблематики, связанной с
поиском эффективных вариантов хозяйственной политики.
В четвёртой главе «Развитие эколого-экономических отношений в условиях рыночной реформы»
разрабатываются показатели и методы оценки эколого-экономической устойчивости осуществляемой
рыночной реформы, исследуются малоизученные и
весьма актуальные вопросы оценки инерционности
экологических систем, определяются особенности,
методы и формы управления эколого-экономическими процессами в условиях неопределённости и
изменчивости внешней среды, а также рассматриваются финансовые аспекты механизма управления
процессом экологизации экономики и моделирования экологических затрат в системе общественного
воспроизводства.
И, наконец, в пятой главе «Особенности стратегии эколого-экономического развития различных
регионов России» определяются основные направления модернизации в региональных хозяйственных
комплексах, выявляются особенности разработки
рыночной стратегии в разных регионах зоны Севера
России, определяются направления и формы государственной поддержки развития экономики Белгородской области, процесса экологизации экономики
Удмуртской республики и ряда других регионов
страны.
В рамках научно-учебной дисциплины «Инновационная экономика» содержится описание теоретических основ инновационной экономики и пракЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016

тических подходов к организации инновационной
деятельности в рыночных условиях. К наиболее
важным аспектам исследования инвестиционной деятельности следует отнести разработку методологических и методических основ анализа инновационной деятельности и определение специфических характеристик инновационного процесса, эффективное применение механизмов государственной социально-экономической политики, в том числе в отношении процессов формирования национальной и региональных инновационных систем, а также разработку методов продвижения различных инноваций
на всевозможных рынках. Большие возможности и
перспективы, на наш взгляд, также имеет разработка
теоретико-методологических основ научно-учебной
дисциплины «Инновационная экология». В рамках
этой дисциплины целесообразно рассмотреть вопросы использования инноваций в природоохранной деятельности и в процессе создания условий
равновесия с окружающей средой, определения эффективности инновационной деятельности в экологической сфере.
Как правильно отмечает в своей монографии
профессор К.В. Павлов, «Инновационная экология»
как научно-учебная дисциплина самым тесным образом связана с инновационной экономикой. Более
того, в национальной и региональных инновационных системах обязательно должны быть экологические подсистемы. Кроме этого, финансово-экономические методы и механизмы широко используются
в системе государственного и муниципального регулирования экологических процессов [6]. Инновационная экология тесно связана также и с такой
научно-учебной дисциплиной, как экономика и экология природопользования. Однако инновационная
экология существенно отличается от этой научноучебной дисциплины, так как в ней акцентируется
внимание на возможности и перспективы использования НТП и современной системы управления, особенно эффективных инноваций технического, технологического и организационно-управленческого
характера в природоохранной, экологической
сфере. В практическом аспекте развитие инновационной экологии позволит разработать систему эффективных мер и мероприятий, нацеленных на модернизацию и инновационное развитие экологических систем, особенно природоохранных систем интенсивного типа. Это обусловлено тем обстоятельством, что инновационная экология может стать
теоретической основой осуществления экологической модернизации, что крайне актуально в настоящее время для оптимального развития российского
общества. Все это определяет самостоятельность
инновационной экологии и целесообразность ее выделения в качестве отдельной научно-учебной дисциплины.
В современных условиях инновационный процесс имеет особое значение, т.к. традиционные
формы использования хозяйственных ресурсов
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весьма ограничены, в связи с чем обеспечение роста
экономики уже в обозримом будущем в прежнем режиме является весьма проблематичным [7]. Расширенное воспроизводство на основе использования
инновационных факторов требует решения сложнейших социально-экономических проблем, таких,
как:
использование интенсивных методов хозяйствования в системе национальной экономики;
серийное и массовое использование достижений НТП, в том числе в сфере наноиндустрии;
повышение социально-экономической эффективности системы общественного воспроизводства
на основе обеспечения ускорения использования
инновационных процессов;
реализация рыночных методов и принципов хозяйствования на основе действия законов спроса и
предложения во всех сферах народнохозяйственного комплекса [8];
обострение экологических проблем и усложнение осуществления природоохранной деятельности.
Важнейшей задачей инновационной экологии в
обозримом будущем должна стать разработка технологий, позволяющих сделать антропогенный круговорот веществ как можно более замкнутым, тем
самым приблизив его в идеале к природному круговороту веществ. Причём в условиях усиления степени интенсивного использования природных ресурсов осуществить замкнутый цикл при прочих
равных условиях становится всё более сложным
процессом, в связи с чем ещё актуальнее становится
необходимость ускоренной реализации процесса
экологической модернизации, на что справедливо
указывает К.В. Павлов.
Достижение полной безотходности нереально,
так как все это противоречит второму началу термодинамики и поэтому речь идет в основном о создании и использовании малоотходных технологий,
под которыми понимается такой способ производства, который обеспечивает максимально эффективное использование сырья и энергии, с минимумом
отходов и потерь энергии [10]. При этом одним из
важнейших условий малоотходной технологии является рециркуляция, сущность которой заключается в повторном использовании материальных ресурсов, что позволит экономить сырье и энергию и,
тем самым, уменьшить образование отходов.
Малоотходная технология основывается на использовании комплекса мероприятий по сокращению до минимума количества вредных отходов и
уменьшения их воздействия на окружающую среду.
К этим мероприятиям относятся следующие:
создание принципиально новых производственных процессов, позволяющих исключить или
сократить технологические стадии, на которых происходит образование отходов;
разработка бессточных технологических систем и водооборотных циклов на основе очистки
сточных вод;

создание и выпуск новых видов продукции с
учетом требований повторного ее использования;
разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные ресурсы.
Разработка малоотходных технологий должна
осуществляться с учетом региональных особенностей. Учитывая, что около 70% территории России
относится к зоне Севера, исключительно актуальна
проблема разработки малоотходных технологий в
разных сферах горной промышленности (например,
в процессе добычи апатито-нефелинового концентрата), в которых бы учитывались социально-экономические и экологические особенности северных
регионов страны [9]. Профессор К.В. Павлов в своей
книге «Инновационная экология как перспективное
научное направление» верно указывает, что еще одним важнейшим аспектом развития инновационной
экологии является разработка и использование интенсивных методов ведения хозяйственной деятельности (очевидно, что при прочих равных условиях
чем интенсивнее используются различные природные ресурсы, тем сложнее экологическая обстановка в этом регионе).
Развитие российской экономики (также как и
экономики стран СНГ в целом) до последнего времени преимущественно было связано с использованием экстенсивных факторов (недозагруженными
мощностями и незанятой рабочей силой, а также
внешней конъюнктурой). Однако ускорение социально-экономического развития, намечаемое на
ближайшее десятилетие, не может основываться на
весьма ограниченных по своим возможностям экстенсивных факторах. Необходимо использовать качественно новый физический и человеческий капитал, а также результаты благоприятных условий хозяйствования. Чтобы ускорить экономический рост,
необходим поиск новых, устойчивых источников
развития и активизация процесса интенсификации
производства.
Актуальность перехода на интенсивный способ
хозяйствования определяется также и тем, что в
трудные годы экономического спада проблемам интенсификации не придавалось должного значения.
В настоящее время, когда возникли благоприятные
предпосылки развития, интенсификация предполагает вовлечение в общественное производство всего
имеющегося потенциала страны и все более рационального его использования.
Процесс интенсификации является материальной
основой роста эффективности общественного производства. Низкий уровень и незначительные темпы
интенсификации производства являются одними из
важнейших причин глубокого кризиса, в котором
сравнительно недавно оказалась российская экономика. Если вспомнить начало перестройки советского
общества, то необходимость реформ тогда обусловливалась потребностью резкого увеличения эффективности общественного производства на основе внедрения наиболее прогрессивных форм научно-техниче188
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ского прогресса (НТП), являющегося, как известно,
важнейшим фактором интенсификации, тогда как в
действительности темпы НТП были весьма низкими и
не соответствовали потребностям практики. Однако, при переходе к рыночным отношениям темпы
процесса интенсификации значительно снизились.
Иначе говоря, результат получился прямо противоположный: в последнее время, в условиях переходного
периода не только не произошло дальнейшего усиления интенсивного характера производства, но и без
того невысокий уровень интенсификации существенно снизился (хотя уровень интенсивной
нагрузки производства на природную экосистему,
напротив, возрос [2] – в этом заключается определённый эколого-экономический парадокс). Это обстоятельство со всей очевидностью свидетельствует
об увеличении отставания технического уровня предприятий российской экономики от технооснащенности аналогичных предприятий в развитых капиталистических странах, т.е. об увеличении отставания
технолого-технического уровня российских предприятий от мирового уровня.
Как известно, в последнее время всё больше
внимания уделяется вопросам формирования в России инновационной экономики, что совершенно
справедливо, т.к. это позволит уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономического
развития страны от получаемых доходов вследствие
экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и то, что
в результате этого улучшится имидж России, которую пока ещё нередко отождествляют с сырьевым
придатком капиталистического мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно свидетельствует о том, что рост инвестиций в инновационные сферы экономики способствует ускоренному
развитию
народнохозяйственного
комплекса
страны и повышению среднего уровня жизни.
Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение инвестиций в инновационные
сектора далеко не всегда способствует росту прибыли и доходов – так, в фундаментальной науке известно немало случаев, когда вложение средств не
только не окупалось, но и приводило к негативным
результатам. Кстати, руководство России в последнее время нередко критикует различные ведомства
и организации в связи с тем, что существенные инвестиции в создание нанотехнологий пока ещё не
дают ожидаемого результата. В этой связи совершенно справедлива постановка вопроса о том,
насколько эффективны те или иные инвестиции и
инновации.
Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого не достаточно и кроме осуществления социально-экономической оценки эффективности инвестиций и инноваций необходимо осуществлять
оценку последствий внедрения инвестиций и инноваций с точки зрения их влияния на усиление процессов интенсификации общественного воспроизводства. В этой связи нами предлагается выделять
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инвестиции и инновации интенсивного или экстенсивного типов в зависимости от того, способствуют
ли результаты их внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, процессу экстенсификации. Важно также в общей структуре инвестиций и
инноваций выделять удельный вес, долю каждой из
этих двух групп. Целесообразность осуществления
такого рода классификации инвестиций и инноваций во многом объясняется тем обстоятельством,
что в последнее время существенно возросла актуальность использования интенсивных методов хозяйствования [5]. Прежде всего, это связано с демографическим кризисом последних лет. В этой связи
осуществление мероприятий трудосберегающего
направления
интенсификации
представляется
весьма своевременным и эффективным.
В других странах могут быть актуальными и
иные направления интенсификации. Так, например,
в среднеазиатских странах СНГ – Узбекистане,
Туркмении, Таджикистане, Киргизии исключительно важным являются водосберегающее направление интенсификации общественного производства. В Японии, где сравнительно немного крупных
месторождений природных ресурсов, весьма актуально материалосберегающее направление интенсификации, здесь же в связи с крайне ограниченным
характером земельных ресурсов большое значение
имеет также землесберегающее направление интенсификации. В большинстве стран мира весьма актуально энерго- и фондосберегающее направления.
Более того, даже в разных регионах одной и той
же страны актуальными могут быть разные направления интенсификации: на Дальнем Востоке и на
Севере России большое значение по-прежнему (т.е.
как и во времена социалистической экономики)
имеет трудосберегающее направление, в старопромышленных регионах Урала – в Свердловской области, Удмуртской Республике, Челябинской области – крайне актуально фондосберегающее направление интенсификации. В Белгородской области,
где на высоком уровне развиты металлургическая и
горнодобывающая отрасли промышленности очень
эффективно осуществление мероприятий материалосберегающего направления. Таким образом,
кроме выделения двух групп инвестиций и инноваций, способствующих интенсификации или экстенсификации, в первой группе целесообразно выделить несколько подгрупп, соответствующих разным
направлениям интенсификации – трудо-, фондо-,
материалосберегающему и т.д. в соответствии с региональной, отраслевой и структурной спецификой
экономики той или иной страны. Напомним, что говоря о процессах экстенсификации и интенсификации, имеются в виду два принципиально различающихся способа достижения производственной
цели. При одном происходит количественное увеличение использования ресурса, при втором на единицу выпуска продукции при решении производственной задачи экономится ресурс. Целесообразно
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определять поэтому интенсификацию производства
как реализацию мероприятий, имеющих своим результатом экономию стоимости совокупности применяемых ресурсов. Ресурсосберегающим направлением интенсификации производства является реализация мероприятий, в результате которых экономится ресурс, например, живой труд. Таким образом, предложенный подход понимания процесса интенсификации позволяет говорить и об интенсификации производства, и об интенсификации использования отдельных факторов производства, не отождествляя эти понятия.
Таким образом, если существующую функциональную зависимость между экономическим результатом (обозначим его Э) от использования какого-либо ресурса (обозначим Р) представить в виде
Э = f (Р),
то в случае экстенсивного использования ресурса
его увеличение приведёт к пропорциональному
росту экономического эффекта, тогда как при интенсивном использовании ресурса его увеличение
приведёт к большему росту эффекта. Иначе говоря,
если имеем два значения ресурса Р1 и Р2 , причём
Р2 = n × Р1 ,
где n – коэффициент пропорциональности.
В случае экстенсивного использования ресурса
Э2 = n × Э1, а в случае интенсивного использования
Э2 > (n × Э1). Как можно видеть, интенсивное использование ресурса (труда, фондов, материалов,
воды и пр.) обусловлено ростом ресурсоотдачи
(производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи и т.д.), правда в вышеозначенной функциональной зависимости следует учитывать также
временной лаг.
Оценить, относится ли тот или иной инвестиционный ресурс к экстенсивному и интенсивному типу
также можно на основе использования таких показателей, как капиталоотдача (капиталоёмкость) и
фондоотдача (фондоемкость), но не только с их помощью. Для этого, в частности, можно также использовать мультипликатор. В этой связи напомним, что в соответствии с макроэкономическим подходом объём национального дохода страны находится в определённой количественной зависимости
от общей суммы инвестиций и эту связь выражает
особый коэффициент – мультипликатор, причём
увеличение национального дохода равно приращению общей суммы инвестиций, помноженному на
мультипликатор (обычно мультипликатор обозначают буквой К).
Для количественной оценки экстенсивных и
интенсивных инвестиций мультипликатор следует
представить в виде суммы двух слагаемых:

доход. Обычно в реальной хозяйственной практике
используют как экстенсивные, так и интенсивные
К
К
инвестиции, поэтому, как правило, и экст , и инт
К
К
больше нуля, но меньше единицы. В маргинальных
случаях, когда имеет место использование либо
только экстенсивных, либо только интенсивных инвестиций (что соответствует классическому экстенсивному или интенсивному способам общественК
К
ного воспроизводства), экст либо инт соответК
К
ственно равны 1, тогда как второе соотношение
равно 0.
Учитывая, что в соответствии с макроэкономической теорией величина мультипликатора связана
с предельной склонностью к потреблению и сбережению, выделение в мультипликаторе двух вышеозначенных слагаемых позволит также количественно оценить влияние экстенсивных и интенсивных инвестиций на показатели предельной склонности к потреблению и сбережению, а, соответственно
и определению оптимальных параметров доли потребления и сбережения в национальном доходе,
что имеет большое значение при разработке эффективной стратегии социально-экономического развития, т.к. от этого зависит и средний уровень жизни
населения, и темпы технического перевооружения
экономики.
Целесообразно, на наш взгляд, кроме общего
показателя мультипликатора, характеризующего
связь объёма национального дохода с общей суммой
инвестиций, выделять и так называемые частные показатели мультипликатора в соответствии с различными направлениями интенсификации общественного воспроизводства. Иначе говоря, это означает,
что в общем объёме инвестиций следует выделять
те, реализация которых приведёт к более интенсивному использованию определённого вида ресурсовэнергетических, материальных, водных, трудовых и
т.д., причём в частных показателях мультипликатора также необходимо выделять два слагаемых, т.е.
Кpi = Кpiэкст+ Кpiинт,
где Кpi – частный мультипликатор для i-го вида ресурсов;
Кpiэкст – показатель, характеризующий влияние
на национальный доход инвестиций, реализующих
экстенсивный вариант использования i-го вида ресурсов;
Кpiинт – показатель, характеризующий влияние на
национальный доход инвестиций, реализующих интенсивный вариант использования i-го вида ресурсов.
Как и в случае общего мультипликатора, для
частных показателей мультипликатора величины

К = Кэкст + Кинт,

Крiэкст

где Кэкст – характеризует влияние экстенсивных, а
Кинт – интенсивных инвестиций на национальный

Крi
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интервале от нуля до единицы, причём крайние значения этого интервала (т.е. 0 или 1) они принимают,
также как и для общего мультипликатора, лишь в
случае исключительно экстенсивного (т.е. когда используются только экстенсивные инвестиции), либо
исключительно интенсивного (т.е. когда используются только интенсивные инвестиции) способа воспроизводства. Для смешанного же способа воспроизводства (т.е. когда используются как экстенсивные, так и интенсивные инвестиции – случая, наиболее часто встречающегося в хозяйственной практике) рассмотренные выше соотношения обязательно будут принимать значения, больше нуля, но
меньше единицы.
Говоря о смешанном способе воспроизводства,
следует уточнять, идёт ли речь о преимущественно
экстенсивном (т.е. когда преобладают экстенсивные
инвестиции) или же о преимущественно интенсивном (т.е. когда преобладают интенсивные инвестиции) способе воспроизводства. Важно учитывать
также то, что говоря об экстенсивном, интенсивном
и смешанном типах воспроизводства, всегда следует
уточнять, идёт ли речь о воспроизводстве с учётом
использования всех ресурсов в целом (и лишь
только в этом случае, на наш взгляд, имеет смысл
использовать термин «общественное воспроизводство»), либо же речь идёт об экстенсивном, интенсивном и смешанном типах воспроизводства, основанных на использовании лишь определённого вида
ресурсов (или же совокупности некоторых, но не
всех видов ресурсов). Например, рассматривают же
в специальной литературе только воспроизводство
населения или воспроизводство основного капитала – всё это подтверждает справедливость предложенного нами подхода.
Таким образом, учитывая, что инвестиционные
ресурсы – особый вид ресурсов, которые используются в процессе воспроизводства любого другого
вида ресурсов – трудовых, капитальных, материальных, водных, энергетических, природных и т.д., для
определения экстенсивных и интенсивных инвестиций наряду с показателями фондоотдачи и капиталоотдачи целесообразно использовать также показатель мультипликатора и его две составляющих. Что
касается инноваций, то и здесь, на наш взгляд, целесообразно учитывать те социально-экономические
последствия, к которым приводит их внедрение в
реальную хозяйственную практику и поэтому, подобно инвестициям, выделять инновации интенсивного или экстенсивного типов в зависимости от
того, способствуют ли результаты их внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, процессу экстенсификации. Кроме этого, целесообразно выделить несколько групп инноваций, соответствующих разным направлениям интенсификации общественного воспроизводства.
Выделять разные виды и типы инноваций особенно важно в связи с тем обстоятельством, что инновации считаются формой реализации НТП, тогда
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как сам НТП считается важнейшим фактором интенсификации общественного воспроизводства. Поэтому получается, что инновации вроде как всегда
соответствуют процессу интенсификации производства, что, однако, не соответствует действительности – на самом деле инновации могут способствовать как усилению интенсивного характера общественного воспроизводства, так и процессу экстенсификации (например, когда внедряются недостаточно новые инновации или инновации, внедрение
которых не способствует экономии какого-либо ресурса).
Выделение инвестиций и инноваций экстенсивного и интенсивного типов важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Дело в
том, что процесс интенсификации является важнейшим условием повышения конкурентоспособности
национальной экономики, причём в обозримом будущем роль и значение этого процесса в связи с исчерпанием и усложнением условий добычи и эксплуатации ряда важных природных ресурсов ещё
более возрастут. В связи с этим внедрение инвестиций и инноваций интенсивного типа будет способствовать также повышению экономической безопасности страны.
Рассматривая различные формы и направления
инвестиций с точки зрения их влияния на процесс
интенсификации общественного производства в
России, следует отметить, что доля интенсивных инвестиций в общей структуре иностранных инвестиций существенно меньше по сравнению с аналогичным показателем в структуре внутренних инвестиций, что, на наш взгляд, в значительной степени
объясняется нежеланием Запада технологически
усиливать российскую экономику. Сравнивая прямые и портфельные инвестиции, можно констатировать, что в первом случае возможности реализации
интенсивных инвестиций существенно выше, чем
во втором.
Как известно, в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии субъекта хозяйствования
выделяют несколько различных портфелей инвестиций и, в частности, консервативный портфель, когда
предполагается инвестирование в малодоходные, но
стабильные объекты; доходный портфель, в соответствие с которым инвестиции осуществляются в
объекты, гарантированно приносящие высокие доходы и рисковый портфель, формирование которого
связано с осуществлением инвестирования в объекты, приносящие наибольший, но не гарантированный доход. Целесообразность выбора конкретного
портфеля инвестиций с точки зрения максимального
использования имеющихся потенциальных возможностей в отношении внедрения интенсивных инвестиций в значительной мере определяется отраслевой и региональной спецификой, однако можно
констатировать, что в будущем в связи с усложнением условий осуществления общественного воспроизводства значение рискового портфеля как
191

В. С. Селин
предпосылки роста доли интенсивных инвестиций
существенно возрастёт. Таким образом, можно видеть, что лишь создание системы эффективных и
взаимосвязанных мер и условий хозяйствования на
разных уровнях иерархии макро-, мезо- и микроуровне позволит существенно увеличить использование в обозримом будущем в российской экономике интенсивных инноваций и инвестиций, однако
наибольшее значение в этой системе всё же имеет
использование комплекса мер государственного регулирования развития народнохозяйственного комплекса страны.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о
том, что монография профессора К.В. Павлова «Инновационная экология как перспективное научное
направление» указывает на необходимость интенсивной разработки различных проблем новой
научно-учебной дисциплины «Инновационная экология», формирование и развитие которой крайне
актуально и имеет большое значение для создания
теоретико-методологической основы эффективного
развития экологических природно-антропогенных
систем. Кроме этого, в этой книге содержится немало положений, отличающихся несомненной научной новизной и имеющих большое практическое
значение. Особенно это справедливо в отношении
исследования интенсификации общественного производства, являющейся одной из главных тенденций
развития современной мировой экономики, важнейшим фактором которой является научно-технический прогресс.
Действительно, впервые именно К.В. Павлов
выделил инвестиции и инновации интенсивного и
экстенсивного типа в зависимости от того, способствует ли их использование осуществлению процесса интенсификации общественного производства или же процесса экстенсификации. Это не
только привело к дальнейшему исследованию теоретико–методологических основ интенсификации и
способствовало расширению уже действующей системы классификации инвестиций и инноваций, но и
позволило на практике рассчитывать объёмы и
структуру инвестиций и инноваций в зависимости
от того, к какой из двух групп они относятся. Всё это
имеет также и большое практическое значение, особенно в современных условиях существенного возрастания производственных нагрузок на окружающую природную среду (т.е. в условиях усиления
интенсивного воздействия производственных процессов на экосистему).
Важно также, что в данной монографии автор
впервые обосновывает необходимость и целесообразность формирования и развития инновационной
экологии как новой научно-учебной дисциплины.
Правда, справедливости ради следует добавить, что
ряд известных учёных, таких, как профессора В.К.
Донченко, О.П. Литовка, Н.М. Межевич и некоторые другие в своих научных трудах исследовали

проблемы эколого-экономической эффективности
используемой техники и технологий, но нигде в их
работах не встречается идея о необходимости формирования новой научно-учебной дисциплины «Инновационная экология», в которой анализировался
бы не только техногенный аспект, но и другие аспекты экологической модернизации – такие, как организационно-управленческий, социальный, этический, эстетический аспекты.
Таким образом, в монографии исследуется широкий спектр проблем формирования и развития инновационной экологии как новой научно-учебной
дисциплины. Решение этих вопросов взаимоувязано
с процессом развития рациональной системы эколого-экономических отношений. В книге рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты
функционирования эффективной системы инновационных отношений в эколого-экономической
сфере, что представляется крайне актуальным в
условиях модернизации российской экономики.
Кроме этого, в монографии определяются институциональные особенности, факторы и источники модернизации отечественной экономики, в том числе
такого важного аспекта, как экологическая модернизация российского общества.
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ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ
Ів. Ан. Ті. Сталкер,
м. Хацапетівка

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НА ТЛІ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
«Сучасна цивілізація поїдає своїх дітей. Вона вмирає, і це очевидно. Якби це була
одна людина, її варто було б замкнути в божевільні – за патологічну брехню, за
консумеризм, за ненаситність, за фанатизм. У світі різко поменшало розумних
людей. Ніхто не знає, як впоратися з цим абсурдом. Такі основні цінності, як
освіта, здоров'я, духовні потреби, набрали звироднілих форм. А вікна Овертона
відчиняються щораз нові й нові».
Галина Пагутяк

«Нещодавно міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» оприлюднила інтерактивну карту пошкоджень заповідних територій у
зоні АТО. Через супутникові карти активісти провели моніторинг окупованої зони та визначили головні проблеми, з якими стикнулися заповідники за
останні два роки. «Ми почали збирати матеріали у
2014-му, – розповідає еколог організації Катерина
Норенко. – Тоді через «Google Earth» були помітні
згарища, воронки, руйнування ландшафтів. Саме
тоді до нас почали надходити скарги від працівників
природно-заповідних установ про те, що їхній діяльності перешкоджають. Нам надсилали фото пожеж,
танків, які проїжджають цілинним степом, тому ми
вирішили провести повний моніторинг і створити
карту». За даними досліджень, на окупованих та
прифронтових територіях опинилися 55 об’єктів
природно-заповідного фонду. Найвідоміші з
них – відділення Українського степового заповідника «Хомутовський степ» і «Кальміуське», регіональні ландшафтні парки «Донецький кряж» та «Зуївський», частина національного природного парку
«Меотида». Як стверджують екологи, адміністрації
закладів захоплені бойовиками, а природоохоронна
діяльність у них не проводиться. «Більшість заповідників не функціонують, – стверджує Катерина
Норенко. – На деяких природоохоронних територіях
не було адміністрації та персоналу, бо це не передбачено законом. Але в Луганському природному заповіднику, заповіднику «Меотида», «Хомутовський
степ» бойовики зайняли приміщення і вигнали адміністрацію. Деякі заповідні території, як-от «Донецький кряж», самі перестали функціонувати, бо територія настільки зруйнована, що не несе жодної цінності. У таких випадках втрачені також усі документи та напрацювання за час функціонування заповідників». За словами еколога організації «ЕкологіяПраво-Людина» Олексія Василюка, від бойових дій
безпосередньо постраждали 13 заповідних територій у межах окупованих земель, а також 13 – на
звільнених нині територіях. Багато заповідників пошкоджені фортифікаційними спорудами, але найбільшою проблемою пан Василюк вважає поши-
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рення пожеж, які ще 2014 року охопили чверть окупованої території. «Заповідні зони здебільшого
страждали від вогню, – зазначає Олексій Василюк. –
Через деякі з них проходять фортифікаційні споруди, це не дуже красиво, але займає не так багато
території. Найгірше – все ж пожежі. Якщо розглядати цю проблему детальніше, то треба зважати на
пошкодження лісу та пошкодження степу. Для степу
вогонь нестрашний. Комахи та птахи, які гніздуються на землі, гинуть, але сам степ як екосистема
зможе відновитися. За кілька років він буде таким,
як і був. Але це не стосується лісу. Більшість лісів у
зоні АТО є штучними. Їх створили ще за радянської
епохи. Тоді у насадження вкладалися значно більші
кошти, ніж можна дозволити зараз. Сьогодні, навіть
якби у нас були гроші, ліс посадити нереально. Змінився клімат і саджанці просто всихають. Тому там,
де згорів ліс, – заповідні об’єкти не відновляться. Лісова екосистема відмінна від степової, після пожежі
вона не відновиться, а почне розростатися бур’ян.
Поки не зміниться хімічний склад ґрунту, щоб там
міг відновитися степ, ця територія буде пустирем».
Щодо механічних пошкоджень ґрунту, то екологи виявили перш за все у заповіднику «Кальміуське», де глибокі окопи вириті у гранітних осипах.
Захисні укриття так званої ДНР також є у кількох інших заказниках та Донецькому ботсаду. Особливо
стривожило дослідників те, що половина всіх заповідних територій Донеччини знаходиться на окупованій частині області, а найцінніші з них розміщені
у прифронтовій зоні. У свою чергу, позиції українських військових виявили у заповідних урочищах та
національному природному парку «Меотида». Серед негативних тенденцій, з якими варто боротися
після повернення окупованої території, Олексій Василюк називає копанки, що за останній час розрослися до небачених розмірів. «Коли ця територія
знову перейде під контроль України, у першу чергу
буде треба звернути увагу на копанки, які тепер виникають всюди, – скаржиться пан Василюк. – Звісно, заказники у цьому плані є дуже привабливою територією. На місці колись охоронюваної зони бульдозерами вириваються відкриті кар’єри для видобу-
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тку вугілля. Ми маємо інформацію, що від цього постраждали вже 13 заказників переважно в Луганській області». Водночас, заповідники на звільнених
територіях наразі продовжують функціонувати,
хоча і з деякими труднощами. Катерина Норенко коментує: «Наразі функціонує філія Українського степового заповідника «Крейдяна флора» поблизу
Слов’янська та національний природний парк
«Святі гори». Здебільшого від обстрілів постраждали дерева, ця територія займає близько тисячі
гектарів. Приблизно така ж площа постраждала від
пожежі. Зараз ці об’єкти успішно функціонують, але
працівники досі натикаються на розтяжки під час
обстеження території». За словами екологів, проблема заповідних територій поки не викликала належного інтересу влади. Активісти мали зустріч у
РНБО, зверталися напряму до Президента та Міністерства екології та природних ресурсів, але жодної
відповіді щодо подальших дій поки не отримали. Як
зазначав «День» у матеріалі «Досі без плану порятунку» (№195 за 28 жовтня 2015 року), наразі Донбас зіткнувся з рядом екологічних проблем. Це –
руйнування очисних споруд, затоплення шахт, забруднення повітря та ґрунтів, знищення ландшафтів
та значних площ лісів. Як відновлювати такі значні
території – влада поки не вирішила» [1].
«Навесні столичні парки опиняються у димовій
завісі: містяни масово влаштовують пікніки на природі з шашликами, юшечкою чи кулішем. З одного
боку, після таких гулянь лишаються купи неприбраного сміття та низка згарищ, а з другого – влада
практично не пропонує місць, де можна зробити це
без шкоди для довкілля. А з початку квітня міська
влада вводить заборону на приготування шашликів
та інших продуктів на багатті в лісопаркових зонах
Києва. За порушення передбачено штраф у розмірі
1500 гривень. Також вводиться штраф за заїзд у ліс
на автомобілі – щоб упередити це, встановлять
шлагбауми. За дотриманням табу стежитимуть поліцейські. Ідею виправдовують добрими намірами:
зменшити кількість пожеж у весняно-літній період.
Натомість пікніки та шашлики дозволяють у спеціально відведених місцях, пояснюють у комунальному підприємстві «Київзеленбуд». Таких точок наразі 38, усі вони розташовані на околицях столиці.
Там є все необхідне для відпочинку: меблі типу
«Грибок», накриття від непогоди, туалети, контейнери для сміття, дитячі майданчики, мангали тощо.
ТРАВА ДЛЯ ОБРАНИХ. Карта цих місць є на
офіційному сайті «Київзеленбуду». Здебільшого це
лісництва на виїзді з міста, наприклад, Голосіївське,
Конча-Заспівське. Чи зможе родина з дітьми і без
власного авто дістатися сюди з усім відпочинковим
приладдям? Може, місто забезпечить додатковий
громадський транспорт? Питання без відповіді. Тож
нова позиція влади декого обурює. Між іншим, у багатьох містах Європи та Азії парки давно облюбовані мешканцями для читання книг чи посиденьок з
друзями просто на траві, також там є спеціально облаштовані території для пікніків та барбекю. І не на
околицях міст, куди хтозна як дістатись, а в самі194

сінькому центрі. Так, у Вінсенському зоопарку у
Франції радять, плануючи там відпочинок, узяти з
собою щось поїсти – тут дозволені пікніки. У Брюсселі, в абатстві де ле Камбре, споглядаючи архітектурні споруди Середньовіччя, так само можете облаштувати перекус на природі. Або ж один з найстаріших парків Італії Гран-Парадізо, створений у ХІХ
столітті, сьогодні відкритий для пікнікового дозвілля. Чи бачили ви щось подібне у нашій «Софіївці» в Умані чи «Олександрії» у Білій Церкві?
ПРИВАТНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Культура
відпочинку в українців справді ще не дотягує до європейської, щоб запроваджувати такі традиції. Та
нічого не змінюючи у цьому напрямі, неможливо
досягти результатів. А для тих, хто сумнівається, що
заборона на шашлики працюватиме, є погані новини. Інспекція та поліція уже тримає це питання під
контролем. Це перевірили на собі еколог Наталя
Вишневська з друзями у парку «Сирецький гай». А
заодно виявили недоліки новації. «Пішли у ту частину парку, де рідко бувають люди. По-перше, лісова дорога була завалена стовбурами дерев, і на машині під’їхати до місця відпочинку було неможливо. По-друге, всі місця, де раніше розкладали багаття, були перекопані, – описує Наталя у соцмережі свій досвід. – Розклавши розбірний столик, ми
почали влаштовувати пікнік, за хвилин 20 до нас підійшов місцевий мешканець з прилеглого приватного сектору та повідомив у ввічливій формі, що з
1 квітня діє заборона на багаття у парках Києва та
озвучив розмір штрафу. Також нам сказали, що здалеку, де розміщується невеличкий приватний сектор, за нами з другого поверху спостерігають, а по
всій території «Сирецького гаю» ходять патрулі».
АЛЬТЕРНАТИВА ПОТРЕБУЄ РОЗГОЛОСУ. Екологи ініціативі столичної влади радіють,
оскільки це хоч якось убезпечує від вогню парки та
сквери. Проте так само очікують від влади хорошої
альтернативи. Інакше порушень не уникнути. Врешті-решт за що чиновники отримують зарплату з наших податків? «В усьому світі у національних парках визначені місця для ночівлі, рідше – для розведення вогнища. Київська міська влада діє цілком цивілізованим шляхом. Проте визначених місць для
відпочинку мало, влада це визнала і заявила, що готова розширювати цей перелік, – коментує Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста». – Питання в іншому –
як спрацює служба з охорони лісів. Бо треба не лише
ці місця знайти, а й позначити, щоб людина, поїхавши у Пущу-Водицю чи Кончу-Заспу, не шукала, де
заїзд-виїзд, а зупинилась обабіч дороги. Щоб були
всі інформативні знаки, а сама галявина – дійсно облаштована для відпочинку. Тому на перший місці –
інформування, щоб люди легко знаходили цю альтернативу. Тоді і люди, і ліс будуть задоволені».
ОГОРОЖА ЗАМІСТЬ ЗОНИ БАРБЕКЮ. У
тому ж «Київзеленбуді» з гордістю звітують, що
цього року будуть реконструювати низку парків.
Може, з’являться і зони барбекю? Адже гроші на це
виділяють немалі. Так, на зелені зони СвятошинЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016
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ського району планують витратити 5,5 мільйона
гривень, а на капітальний ремонт парку «Юність»
майже півтора мільйони гривень. Та основна частина бюджету спрямована на спорудження огорож,
оновлення тротуарного покриття, встановлення лавочок та спорудження дитячого майданчика. Для міської новації щодо пікніків, як бачимо, нічого не передбачається. А хіба сучасні сквери та парки не мають бути безбар’єрними, відкритими та максимально комфортними – у першу чергу для містян?» [2].
«Постанова Кабінету Міністрів про мораторій
на санітарні вирубки у заповідниках і національних
парках здивувала – раніше, виходить, можна було?
Екологи кажуть, що справді можна, але додають: санітарною вирубкою, коли передбачалося спилювання кількох всохлих дерев, прикривали вирубки
на значних територіях. Тож рішення уряду вітають,
оскільки така законодавча шпаринка тепер зникає.
Так, у постанові йдеться, що мораторій діє в заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парках,
природних заповідниках, пам’ятках природи, заповідних урочищах. «Не можна проводити всі види поступових і суцільних вирубок формування й оздоровлення лісів та вирубування дуплястих дерев. Це
забезпечить проходження на територіях природнозаповідного фонду природних процесів, не пов’язаних з втручанням людини», – йдеться у постанові.
44 ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ ЛІСУ ЗНИКАЄ ЩОРОКУ. Дивує, чому уряд тільки зараз прийняв таке
рішення. Узяти хоча б останні новини від СБУ:
Служба безпеки звітує про початок розслідування з
приводу незаконного експорту 25 тисяч кубометрів
пиломатеріалів на суму 40 мільйонів гривень. Виявляється, фіктивні фірми продавали деревину за заниженою вартістю і з підробленими документами, а
насправді зловмисники незаконно вирубували волинські ліси. У соцмережах активісти пишуть про
знищення історичних дубів у Берегівському районі
Закарпаття, а прес-служба поліції Вінниччини заявляє про незаконно вирубані насадження на площі
14 гектарів у Національному природному парку
«Кармелюкове Поділля». Фактів досить для того,
щоб влада реагувала. Схоже, так само, як у боротьбі
з бурштиновою мафією, в лісовій галузі теж є кому
чинити опір. Як розповів директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (організація просувала цю постанову спільно з нардепом
Миколою Томенком, «Громадою рибалок України»
та ГО «Екоправо-Київ»), ці новації мали затвердити
ще в серпні минулого року. Однак три місяці уряд їх
ігнорував, передбачені законом терміни добігли
кінця, і тому екологи подали на Кабмін до суду. «Під
час суду уряд зрозумів, що правда на нашому боці,
й ухвалив ці законодавчі зміни, – продовжує Володимир Борейко. – За нашими підрахунками, щороку
в об’єктах природно-заповідного фонду вирубується 44 тисячі гектарів дерев – це як три з половиною національних парки «Голосіївський», і заготовлюється близько одного мільйона кубометрів дров,
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це 1/17 частина від загальної цифри заготівлі по Україні. Це багато і страшно».
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЕКОАКТИВІСТІВ.
Щоб зупинити нелегальний бізнес на деревах, однієї
постанови замало. Така сама потрібна для заказників, а також господарських і рекреаційних зон нацпарків та заповідників (об’єкти мають своє зонування, а постанова поширюється лише на заповідні
зони). «Звісно, після постанови вирубки не припиняться негайно, але на це не буде офіційних погоджень, які зараз дає Мінекології. Очікуємо, що десь
на третину зменшимо масштаби вирубування лісу, –
зазначив Володимир Борейко. – Взагалі всі суцільні
вирубки треба заборонити, скажімо, як у Польщі –
там можуть лише щось почистити за потреби, а не
заганяти трактори в ліс чи відкривати пилорами».
Для активістів, які борються за збереження зелених
зон у містах, урядовий мораторій може стати ще одним інструментом боротьби. «Відтепер санітарні вирубки заборонені навіть у ландшафтних парках. Наприклад, у Києві для активістів, які захищають зелені зони з природно-заповідного фонду, це є мотивацією зупинити будь-які «зеленбуди», які вирубують дерева в таких місцях, – вважає еколог Наталя
Вишневська. – Далі, як завжди, мусимо не наступити на наші традиційні українські «граблі» під назвою «виконання законодавства». Бо лісова галузь
дуже корумпована й потребує реформування». У нещодавньому інтерв’ю «Дню» політик та громадський діяч Микола Томенко зазначив: у Румунії незаконна вирубка площі лісів, що є більшою, ніж
один гектар, вважається загрозою національній безпеці («Про «тіньовий політичний консенсус» у №55
«Дня» за 30 березня 2016 року). Якщо у нас щороку
знищується 44 тисячі гектарів – який це рівень небезпеки?» [3].
«Нині стає модним вести ощадливий спосіб
життя. Насамперед, йдеться не про економію грошей (цьому «тренду» чимало українців, вимушено
або ні, слідують десятиліттями), а про бережливе
ставлення до екологічних ресурсів. Останні два роки
кияни Анна та Михайло Калиновські живуть за
принципом економії на використанні води, електроенергії, газу і з акцентом на сортуванні побутових
відходів. Мотивація проста: природні ресурси не
безмежні, тому треба використовувати їх вдумливо.
Плюс – це заощаджує сімейний бюджет на 10 – 15%,
у тому числі в оплаті комунальних послуг. А почалося все із... дитячого садочка, який відвідує трирічна донечка Анни та Михайла. Там проходили курси
у рамках проекту «Освіта для сталого розвитку в
дії», ініціатор яких – Посольство Швеції в Україні.
Жінка відвідала перше заняття, отримала на руки
книгу-підказку «Порадники екокоманди. Дружні рецепти для життя» і разом з однодумцями почала змінювати свій побут.
До речі, програма «Освіта для сталого розвитку
в дії» працювала в Україні понад шість років і за цей
час охопила понад 180 тисяч українських родин, більше тисячі шкіл та дитсадків. Для дорослих були
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двомісячні курси (в яких і взяла участь родина Калиновських), у школах та садочках у ході проекту
підготували вчителів, які тепер навчають дітей засадам сталого розвитку, та надрукували необхідні для
цього посібники. Як спрацював проект, «День» побачив на прикладі родини Калиновських.
ВОДА З ГІРЧИЦЕЮ. Спеціально до нашого
візиту Анна завантажила пральну машинку, як кажуть, під зав’язку. «Раніше наша мама полюбляла
прийти з роботи, зняти кофтинку і ввечері її покрутити, але ж це зайві витрати води, – пояснює Анна,
чому змінили режим роботи «пральки». – Також ми
дізналися на курсах, що доцільно віддавати перевагу
душу, а не ванні, встановили розпилювачі на крани –
це роздроблює краплю води, здається, що об’єм більший, а насправді витрати менші». Найбільше вдалося зекономити воду на митті посуду: для цього
жінка користується спеціальним тазиком. Також на
почесному місці у кухні стоять пляшки з гірчицею
та содою – замість поширених миючих засобів. «На
курсах дізналася: щоб повністю змити наліт від миючого засобу, треба хвилин 15 тримати тарілку під
проточною водою», – пояснює свій вибір Анна.
Де ж економія? Її записує у зошит мама Ані. Як
свідчать записи у ньому, раніше родина витрачала
щомісяця по 10 – 13 кубометрів холодної води та
близько 10 – гарячої. Тепер 6 – 8 та 3 – 4 кубометри
відповідно. «Сума комунальних платежів суттєво
зменшилася. Єдине, що піднялися тарифи», – додає
господиня.
ОБМЕЖЕННЯ НА СВІТЛО. Скільки заощаджують на електроенергії, родина ще не знає, але основа економії закладена: замінили лампи розжарювання на енергозберігаючі, у загальному коридорі
встановили лампу з датчиком руху, поставили заглушки на всі розетки, не лишають в електромережі
жодного приладу, яким не користуються. «Раніше
наша сім’я любила всюди вмикати світло: у коридорах, кімнатах. А тепер завели правило: хто останній
виходить з приміщення, той вимикає світло, – продовжує Анна. – Ще почали звертати увагу на клас
енергоефективності побутової техніки. Коли купували морозильну камеру, придбали класу «А», наперед знаючи, скільки електроенергії на рік будемо використовувати».
У зоні уваги ще й утеплення квартири: замінюють старі вікна на пластикові, за радіаторами встановлюють відбиваючу плівку та утеплюють стіни
зовні. Михайло розповів, що спеціально рахував,
якої товщини потрібен утеплювач, щоб відповідав
географічній широті, на якій розташований будинок.
ЕКОТОРБИНКИ – ЗАМІСТЬ ЦЕЛОФАНУ.
До економії природних ресурсів подружжя привчає
свою маленьку донечку. «Дитину вчу змалку чистити зуби з чашечкою, а не під відкритим весь час
краном. Якщо йдемо з нею до магазину, беремо екоторбинки – я спеціально пошила їх для цього. – Анна
показала кілька полотняних мішечків із зав’язками. – У них складаємо фрукти чи овочі. Так привчаю доньку, що користуватися целофановими паке196

тами не варто». Родинний досвід поступово виходить за межі квартири. Анна викладає у Київському
коледжі легкої промисловості. Разом зі студентами
збирають макулатуру та батарейки. Наступний
етап – дійти спільної згоди із сусідами щодо сортування сміття. Поки що самі здають окремо пластик
та скло, уникають одноразового посуду та аерозольних засобів. «Домашня економія вчить нас купувати
лише потрібні речі. Сказати, що я повністю змінила
свій спосіб життя чи що для цього треба вкласти величезні ресурси, – то ні. Не потрібні колосальні зусилля, щоб взяти в магазин екоторбинку, а не пакет», – підсумовує господиня. Тож надзвичайних зусиль справді не треба: варто лише переглянути
звички, уважніше читати упаковку товарів та цікавитись ощадливими технологіями.
КОМЕНТАР. «ТРЕБА ЗМІНИТИ СВОЄ
СТАВЛЕННЯ ДО ПЛАНЕТИ». Андреас фон Бекерат, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні: «Для збереження ресурсів
необхідно змінювати свою поведінку та свої установки. Наш проект «Освіта для сталого розвитку в
дії» охопив тисячу домогосподарств, 450 дитсадків
та кілька десятків тисяч шкіл. Завдяки цій програмі
учні шкіл та члени їхніх родин навчилися жити так,
щоб сприяти збереженню ресурсів нашої планети.
Дуже вдалою була ідея розпочинати роботу саме з
дітьми. Діти впливають на своїх батьків, вони формують у них відповідні навички. Я це дуже добре
знаю, у мене двоє маленьких дітей, і вони, наприклад, нагадують мені, що зробив неправильно, коли
випадково викинув пляшку в загальний смітник.
Крім цього, родини та домогосподарства завдяки
проекту стали суттєво скорочувати обсяги відходів,
споживання води та електроенергії. І є скорочення
витрат бюджету. Таким ініціативам потрібна потужна політична підтримка та фінансові стимули, але
перед цим треба змінити своє ставлення до планети»
[4].
«У контексті агресії Росії увага аналітиків прикута до коливань світових цін на нафту, а терміни
Brent або Urals віднедавна стали звичними і для обивателя. Незважаючи на таку ситуацію, в далекосяжній перспективі цінові котирування нафти визначатимуться тенденціями зниження. З часом перші місця за пріоритетністю посядуть природні ресурси, які
поки що перебувають у «тіні». Одними з таких
можна вважати водні ресурси, які вже тепер розглядаються і як альтернативне джерело енергії, і як
фундамент сталого розвитку загалом. Сучасне використання водної складової за масштабами і темпами
експлуатації перевищує всі найінтенсивніші процеси використання природних ресурсів. Наприклад,
загальне світове споживання прісної води в тисячу
разів перевищує рівень експлуатації всіх видів промислової сировини. Крім того, цей показник кожні
20 років подвоювався й сягнув рівня 3,9-4 тис. км3
на рік. Якщо ситуацію не змінити кардинально, то
вже на 2030 р. планета матиме справу з дефіцитом
водопостачання на рівні 40% (Доповідь ООН про
розвиток світових водних ресурсів , 2015 р.). Своєю
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чергою, такі процеси, згідно з інформацією Стокгольмського інституту екології, формують значні
площі вододефіцитних територій. Нестача ресурсу
прямо впливає і на сектор зайнятості, коли близько
42% робочих місць працездатного населення світу,
можливо, визначатимуться значною водозалежністю (Доповідь ООН про розвиток світових водних
ресурсів, 2016 р.).
Схожа ситуація стосується й України, майже
вся територія якої характеризується значним водним дефіцитом. Хоча, на перший погляд, у нашій
країні вдосталь водних ресурсів (є річки, озера,
море), однак це помилкова думка. При визначенні
рівня водопостачання одного жителя ЄС і України
виявлено, що співвідношення не на користь нашої
країни. Приміром, для України зазначений показник
становить 1 096 м3, тоді як для Франції – 2 956, Греції – 5 246, а Норвегії – 83 735 м3.
Виходячи з цього, для нашої країни важливим є
питання пошуку шляхів та інструментів поліпшення
рівня водозабезпеченості. Поряд із такими консервативними пропозиціями, як економія води, впровадження нових технологічних рішень, розширення
видобутку та підвищення рівня використання підземних вод, необхідно звертати увагу на альтернативні підходи.
Одним із таких підходів є концепція віртуальної води, ідею якої запропонував відомий ученийгеограф із Великої Британії Джон Аллен. Розробки
було оцінено належним чином: у 2008 р. Аллен
отримав Стокгольмську водну премію. Саму ідею
віртуальної води Джону Аллену підказала його спостережливість. Викладаючи в Лондоні, він звертав
увагу на те, що щоранку до супермаркету Sainsbury's
під'їжджають вантажівки, вщерть завантажені продуктами з різних країн світу. Різноманітні овочі, екзотичні фрукти і багато іншого. При цьому більшість товару була привезена з-за кордону, і в місцях
виробництва на нього витрачені чималі природні ресурси. Наприклад, вирощування чаю – водомісткий
процес. Протягом усього сезону фермерські господарства Цейлону обробляють чайні плантації, використовуючи місцеві джерела води. Після збору врожаю листки чаю фасують, і під відомим брендом
(наприклад, Lipton) він займає своє місце на полицях
супермаркетів. Головне питання полягає в тому, що
водні ресурси закладаються в продукцію в межах
однієї території, а кінцевий товар доступний уже
жителям не країн-виробників, а, приміром, Великої
Британії.
Такий факт підштовхнув ученого до розробки
підходів оцінки водної складової в експортно-імпортних операціях. Дослідник розробив свою концепцію, виходячи з того, що для виробництва конкретного товару або послуги використовується певна кількість води з різних джерел. Наприклад, для
продукції АПК – це переважно дощова вода. Потрапляючи в грунт у вигляді опадів, вона концентрується рослинами й формує свій внесок у їх розвиток. Після цього більша частина використовуваної
води просто випаровується, й вона не враховується
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у вартості культури, хоча позитивну роль цей ресурс
уже зіграв, і його обсяги значні. Якщо йти альтернативним шляхом, довелося б задіяти технічні рішення доставки води для культур, а це, з фінансового погляду, не дуже вигідно. Для промисловості
переважно використовуються поверхневі й ґрунтові
води, значна частина яких теж випаровується у процесі виробництва.
Оскільки такі води невраховані, містер Аллен
вирішив назвати їх віртуальними. Згідно з розробленою концепцією, всю віртуальну воду можна розділити на синю (дощова), зелену (поверхнева й ґрунтова) та сіру (забруднена).
Зазначимо, що продукція АПК і промислові товари істотно різняться за вмістом віртуальної води.
Як правило, високі показники характерні для товарів, що самі собою водоємні або проходять тривалий
виробничий процес. Рис, приміром, вирізняється
значним водоспоживанням, тому обсяги віртуальної
води великі. Аналогічна ситуація і з виробництвом
бавовни, до того ж процес отримання та обробки
тканини сам собою водоємний. У підсумку – значне
споживання різних видів води.
Зберігаючись у товарі та його вартості, вода переміщується по ланцюжку від місця виробництва до
кінцевого споживача. В умовах глобальної економіки відстані, які долають товари, становлять тисячі
кілометрів. Якщо врахувати товарообіг між країнами й континентами, то показники торгових операцій дуже високі. Не менш значні і обсяги водних
складових, а також їх грошове вираження.
Потоки віртуальної води формуються на основі
експортно-імпортних операцій. Для забезпечення
конкретною країною високих показників віртуальної води необхідні: достатня залученість синіх, зелених і сірих водних ресурсів у виробництво товару;
прийнятні показники внутрішнього виробництва
(вирощування культур, промисловість); висока активність зовнішньої торгівлі.
Є думка, що на сьогодні потоки віртуальної
води не впливають на показники розвитку економіки, торгівлі або водозабезпеченості країн. Але це
тільки на перший погляд. При аналізі структури
торгівлі віртуальною водою виявлено, що деякі країни вже користуються цими перевагами. Наприклад,
Японія – один зі світових лідерів з імпорту віртуальної води. Попри дефіцит земель для обробки та інших природних ресурсів, її населення забезпечене
всіма необхідними продуктами і товарами для нормального життя завдяки імпорту продукції. Причому імпортується найбільш водоємна продукція,
тим самим покриваючи наявний дефіцит прісної
води. Схожа ситуація і в Саудівській Аравії, де у виробництві імпортованої продукції використовується
багато води як у вигляді опадів, так і поверхневої.
Таким чином, як свідчить досвід, при нестачі
прісної води значну її частину можна просто імпортувати, тим самим покриваючи дефіцит. Причому
вигідно імпортувати товари з високою водною складовою.
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Характеристики формування віртуальної води
значно різняться у розрізі держав. За обсягом експорту віртуальної води та забезпеченістю власними
водними ресурсами, необхідними для вирощування
сільськогосподарських культур або виробництва
промислової продукції, лідирують США, Китай та
Індія; за імпортом – США і Японія. Наприклад,
остання імпортує 127 млрд м3 води, що значно більше, порівняно з європейськими країнами.
Україна, згідно з розрахунками експертів, вирізняється значними обсягами формування віртуальної води. Зокрема, за експортом загальний показник фіксується на рівні 19,5 млрд м3, що перевищує
базові обсяги водокористування по країні в цілому.
За імпортом показник віртуальної води вже не такий
високий і обмежується рівнем 1,84 млрд м3.
У фінансовому аспекті експортні потоки віртуальної води оцінюються у 8,5 млрд грн, за внутрішніми цінами, та 11,5 млрд дол. США – за світовими;
імпортні – 5,5 млрд грн та 1,78 млрд дол. США, відповідно.
Основний вплив на потоки експорту чинить аграрне виробництво (близько 80% від загального по-
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казника), імпорту – промислові товари. Логічно, що
Україна, поставляючи за кордон зерно, тим самим
виводить за свої межі значні обсяги віртуальної
води, якої в імпортних товарах не так уже й багато.
Отже, в Україні спостерігається відчутний
(приблизно десятикратний) дисбаланс за обсягами
експорту та імпорту віртуальної води. Як бачимо,
характеристики зовнішньої торгівлі сприяють надмірному експорту віртуальної води за межі держави,
що значно загрожує національній політиці водоспоживання загалом. Крім того, ситуація ускладнюється і значними ціновими варіаціями для ендо- й
екзогенних потоків віртуальної води.
У зв'язку з цим потребує вирішення проблема
недооціненості національних водних ресурсів України. Вони мають прийнятні характеристики, залучені в економічний оборот, але ціна, яку платить
споживач, не відбиває їхньої реальної економічної
цінності й не відповідає поточним умовам трансформації фінансово-економічних відносин. Своєю
чергою, така недооціненість обмежує можливості
використання інноваційних інструментів залучення
водних ресурсів у сферу економічних відносин.
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У регіональному вимірі, основне навантаження
з віртуальної води лягає переважно на південносхідні регіони країни. Саме вони виступають локомотивами генерації потоків. Проблемою є окупація
територій Донецької і Луганської областей та анексія Криму, оскільки вони формували істотні потоки
віртуальної води. Особливу роль відіграє столиця, в
якій концентруються штаб-квартири підприємств
АПК і промисловості й через яку йдуть фінансові
потоки. Ці лідируючі регіони виступають своєрідними «глобальними ворітьми» для потоків віртуальної води.
Регіони-аутсайдери локалізовані переважно в
західній та північній частинах України. Але слід зазначити, що їхнє відставання від лідируючих значною мірою є наслідком наявних макроекономічних
пропорцій і може бути виправлене зміною економічної кон'юнктури або природних умов (глобальне
потепління для АПК).
Останніми роками наша країна входить до
трійки світових експортерів зернових (після США
та ЄС). Основні компанії, які постачають зерно на
закордонні ринки, – «Нібулон«, «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та «Kернелл».
Їхня сумарна частка в експорті становить близько
25–30%. Згідно з розрахунками, орієнтовний обсяг
віртуальної води в експортованій продукції цих компаній становить близько 5–6 млрд м3. Для порівняння: за даними Держстату України, обсяг використовуваної води для промисловості країни в цілому
становить 4,8 млрд м3, а Києва – 555 млн м3. Характерною особливістю є те, що зернові переважно експортуються в держави Близького Сходу та Азії, які
таким чином покривають наявний дефіцит водних
ресурсів за рахунок України. За експортом продукції металургії наша країна також посідає вагоме
місце у світі. Якщо загальний обсяг віртуальної води
по галузі становить 1 млрд м3, то частка провідних
компаній («Арселор Міттал Кривий Ріг», «Запоріжсталь» та «Азовсталь») оцінюється у 340 млн м3. Таким чином, Україна вирізняється значним потенціалом формування потоків віртуальної води. Питання ось у чому: для України це міф чи, швидше,
реальність? На наш погляд, роль і значення характеристик віртуальної води для сучасної України – такі
ж віртуальні. У цьому плані необхідно трансформувати наявні можливості в реальні підходи з поліпшення водозабезпеченості країни. Основний напрям
передбачає акумуляцію експортних потоків віртуальної води в межах країни та стимуляцію імпорту
водоємної продукції. Такі процеси не можуть бути
прямими, оскільки самі показники віртуальної води
значною мірою опосередковані й похідні. Можливими шляхами є трансформація структури експортно-імпортних операцій і виробничих процесів.
Сьогодні склалася ситуація, коли в експорті переважає сировинна складова, і з України експортуються
товари з низькою доданою вартістю. Саме в цих товарах концентруються значні обсяги віртуальної
води, витрачені на їх виготовлення. Важливим захо-

дом є посилення імпортної спрямованості зовнішньоекономічної діяльності. Необхідна переорієнтація на більш водоємні товари, які містять у своєму
складі істотні обсяги віртуальної води. Це дозволить
заощаджувати дефіцитні водні ресурси для України.
Що стосується галузевих особливостей, то важливо
проводити більш зважену політику в аграрному секторі, коли щорічно з держави експортуються значні
обсяги зернових культур, на вирощування яких потрібно багато віртуальної води. Крім змін у зовнішньоекономічній та виробничій сферах, важливо застосовувати і фінансові стимули для суб'єктів експортно-імпортних операцій. Своєю чергою, для обліку цих позицій необхідне вдосконалювання законодавчих актів та вагома державна підтримка. На
думку багатьох експертів, у тому числі Всесвітнього
економічного форуму у співпраці з Citigroup, Marsh
& McLennan Companies, Swiss Re, Wharton School
Risk Center, однією з ключових проблем розвитку
довкілля в майбутньому буде постачання прісною
водою, оскільки економічний розвиток та глобальне
потепління посилюють навантаження на джерела й
систему забезпечення свіжою водою. Пошук і впровадження шляхів трансформації потоків віртуальної
води в реальні водні ресурси є одними зі способів
вирішення цієї проблеми. Слід зазначити, що результати можливі лише у віддаленій перспективі.
Але вже тепер важливо звертати увагу на ці питання,
щоб у майбутньому країна була забезпечена необхідними водними ресурсами» [5].
«Цього тижня лише один день у Києві видався
сонячним, і команда «Екоцентру» скористалася нагодою, щоб приготувати каву на енергії світила. У
парку імені Тараса Шевченка всі охочі могли випити
чашку такого напою – його громадські активісти варили разом із ведучими Антоном Равицьким та Вікторією Сеник, а також учасницями групи A.R.M.I.A.
Так вони доводили на практиці, що альтернативна
енергетика набагато доступніша та ефективніша,
ніж ми уявляємо.
«МИ – ЗА НОВАТОРСТВО!». «Хочемо поширити ідею використання сонячної енергії серед
населення. Наразі використовуємо сонячний концентратор, який збирає сонячні промені та концентрує їх в одну точку, цей принцип можна порівняти з
дією супутникової тарілки, – розповідає активіст
«Екоцентру» Максим Бабаєв. – Готувати так можна
не лише каву. Наприклад, ми раніше пробували готувати яєчню. Смак кави трішки відрізняється від
звичного, бо процес приготування «на сонці» значно
швидший. Вода, як правило, закипає вже через п’ять
хвилин». Українські артисти готували каву «на сонці» вперше, але швидко освоїли цю справу. «Сонце –
це життєве джерело енергії. Ми підтримуємо розвиток Землі, нашої країни та вирощування екологічно
чистих продуктів, тому погодилися взяти
участь у цій акції, не роздумуючи, – кажуть учасниці
гурту A.R.M.I.A. Анастасія Снадна та Світлана
Сафронова. – Ми завжди за новаторські методи в повсякденному житті. Наприклад, нещодавно пробу200
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вали їздити на електромобілях та електросамокатах – це так цікаво! Тому приємно бачити, що це
розвивається і користується попитом. Звичайно,
люди спочатку налаштовані скептично до таких речей, але все одно цікавляться».
«ЛЮДИ НЕ БАЖАЮТЬ УСВІДОМИТИ,
ЩО ЕНЕРГІЯ – ЦЕ ДОРОГО». Окрім ідеї з «сонячною» кавою, в «Екоцентрі» також шукають
можливості робити вручну паливні брикети з макулатури і відправляти їх у зону проведення АТО. Активісти сподіваються, що так у холодну пору року
люди зможуть бути в теплі, не завдаючи шкоди
довкіллю. За словами експерта Національного екологічного центру України з енергозбереження Анни
Шумейко, мало хто може уявити, звідки береться
електроенергія, адже все зводиться до абстрактних
понять. «Станом на 2015 рік лише 2% електроенергії
в Україні отримували з відновлювальних джерел.
Згідно із затвердженим планом, до 2020 року Україна має виробляти 11% такої енергії. Досягнути таких цілей реально, але спочатку важливо визначитися з пріоритетами», – запевняє Анна Шумейко. На
думку експерта, проблема в тому, що українці неправильно розуміють поняття незалежності в енергетичній сфері. У більшості випадків громадяни вважають, що для енергонезалежності нам треба видобувати і трансформувати всі сировинні ресурси в
Україні. Влада, у свою чергу, виділяє кошти на традиційні засоби виробництва енергії замість того,
щоб вкладати їх у нові проекти, які не шкодитимуть
довкіллю та будуть для споживачів значно дешевшими. «У Німеччині дуже швидко, особливо після
трагедії на японській атомній станції у Фукусімі,
відбувся, можна сказати, «атомний» переворот,
тобто перехід до відновлювальної енергетики. І це
було саме з ініціативи громадськості. Українців можна зрозуміти, бо економічна ситуація є не найкращою. Проте навіть така ситуація не вчить нас заощаджувати енергоресурси. Люди не бажають усвідомити, що енергія сама по собі коштує дорого, бо це –
енергія, – акцентує Анна Шумейко. – Нещодавно в
Україні ухвалили законопроект «Про оцінку впливу
на довкілля». Він передбачає, що будь-які великі
проекти в Україні, які можуть впливати на стан довкілля, мають пройти оцінку можливих наслідків.
Потім у спеціальному документі будуть описані різноманітні можливі впливи проекту на довкілля, і
можна буде визначити, чи варто починати проект».
ПРИКЛАД, ЩО НАДИХАЄ. Киянам сподобалась акція з кавою «на сонці». «Люди мають
знати, що у нас є інші джерела енергії. Саме зараз, у
такий сонячний період, енергія сонця буде найбільш
ефективною. На мою думку, завдяки акції деякі
люди зрозуміють, що світ можна змінити за допомогою сонця», – переконана жителька столиці Діана
Шакірова. «Екоцентр» є програмою Національного
екологічного центру України, що спрямована на
згуртування людей, яких хвилюють проблеми довкілля та які готові їх вирішувати. Активісти «Екоцентру» працюють задля захисту природних територій та біорозмаїття, попередження глобальної зміни
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клімату та негативного впливу енергетичного сектора. Їхня мета в тому, щоб формувати свідоме, відповідальне та дбайливе ставлення українців до природних ресурсів і довкілля через майстерні, лекції,
акції, флешмоби, кінопокази тощо. Для прикладу,
вже цієї осені організація планує провести акцію,
мета якої – звільнити від зайвого навантаження дорожні смуги для громадського транспорту, оскільки
так зменшаться шкідливі викиди в атмосферу» [6].
«Національне антикорупційне бюро України
встановлює, куди зникли 480 мільйонів гривень, наданих країні за Кіотським протоколом. Кошти мали
вкласти в заміну освітлення в бюджетних закладах.
Серед затриманих – Роман Кравченко, секретар
комітету з державних закупівель ДП «Українські
екологічні інвестиції», та Олексій Коваль, екс-директор цього держпідприємства. Затриманих підозрюють у причетності до схеми, за якою тендер на закупівлю світильників на основі LED-технологій виграла фіктивна донецька фірма ТОВ «Агротехбуд».
Ціни цієї фірми були вдвічі вищими, ніж в інших
учасників торгів, вона мала отримати передоплату в
розмірі 70%.
Виникає дежавю. Майже десять мільйонів гривень свого часу отримала Любешівська центральна
райлікарня на Волині для утеплення. Заклад став одним із об’єктів, де мали зробити ремонт за «кіотські» гроші. Його виконали із затримкою, та й тепліше не стало: замінені вікна та двері були зі щілинами та недоробленими відкосами... Цю історію
«День» записав три роки тому від головного лікаря
установи Богдана Іваніва. Такий самий «ремонт»
тоді пережило понад 500 соціальних закладів. Експерти підсумували: Україна нераціонально розпоряджається «зеленими» інвестиціями, тендери проходять непрозоро, а на проектах теплосанації заробляють фіктивні фірми. У Генпрокуратурі з цього приводу відкрили кримінальне провадження. Втім, досі
до відповідальності за зловживання «кіотськими»
грошима не притягнули жодного посадовця. Тож
яким може бути фінал нової справи?
Як заявляв екс-прем’єр Арсеній Яценюк, керував схемою зі світильниками тодішній в. о. міністра
екології Сергій Курикін. За причетність до махінацій уряд звільнив його з посади і доручив НАБУ
відкрити кримінальне провадження. Однак чиновник досі на свободі й заперечує причетність до розкрадання коштів.
Громадські активісти, які постійно стежили за
реалізацією кіотських проектів в Україні, запевняють: це лише верхівка айсберга. Причетних до афер
чиновників значно більше, і слідчі органи мають звітувати про результати всіх кримінальних справ, у
тому числі порушених ще 2013 року.
«У нас є питання щодо розслідувань за чиновниками, які при Януковичі все розікрали (за «зелені»
проекти відповідало розформоване у травні 2015
року Державне агентство екологічних інвестицій, за
останні три роки роботи воно змінило кількох директорів, усім їм експерти приписують зловживання
на «кіотських» грошах. – Авт.). Як нам відомо, через
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недостатність фактичної інформації все зупинилося, – додає експерт з питань зміни клімату Національного екологічного центру України Ірина СТАВЧУК. – Щоразу, коли в Мінекології приходила нова
команда – чи Андрія Мохника, чи Ігоря Шевченка,
ми просили зробити прозорою процедуру щодо кіотських проектів, бо не передбачено надання жодної
інформації про них. А коли все так засекречено, наслідки відповідні».
Найбільше експерти НЕЦУ хочуть знати, як завершилася кримінальна справа проти Юрія Іванющенка. Колишнього народного депутата підозрюють у розкраданні 170 мільйонів гривень, які його
фіктивні фірми отримали для утеплення об’єктів соціальної сфери. Досі не всі проекти завершені, а там,
де роботи виконані, їхня якість погана. Виявляється,
взимку цього року справу проти екс-нардепа закрили. Як пояснював нещодавно Генпрокурор Юрій
Луценко, розслідувати її далі, зокрема перевірити
якість виконання проектів, неможливо, оскільки ці
об’єкти розташовані на окупованих територіях.
«Генпрокуратура звітує, що немає доступу до
окупованих територій для аналізу. Але насправді ті
самі фірми робили проекти по всій Україні, то чому
вони не аналізуються? – дивується експерт з питань
зміни клімату НЕЦУ Андрій ЖЕЛЄЗНИЙ. – Чому
не встановлюються інші співучасники? Адже Іванющенко не сам підписував документи, це цілий ланцюжок посадовців, які працювали в Державному
агентстві екологічних інвестицій. У справі про лампочки, що розслідує НАБУ, розкрутили ж клубок
якихось змов. А справи проти екс-нардепа висять у
повітрі». За словами експерта, проблема з розслідуваннями полягає також у тому, що досі не визначено, чия це пряма компетенція: Генпрокуратури,
Національного антикорупційного бюро чи Міністерства внутрішніх справ. «Відповідно, жоден з органів не робить активних дій, – продовжує Андрій
Желєзний. – Мені здається, що розслідування залежать від політичної волі. Якщо навіть не саджати
Іванющенка, а розслідувати справи про розкрадання
коштів іншими службовими особами, то це абсолютно реально. Адже в Міністерстві екології та природних ресурсів всі документи зберігаються, ми знаємо посадових осіб, які за службовими обов’язками
відповідали за певні завдання в уряді. Нам відомі
імена директорів ДП «Держекоінвест», голів тендерних комісій, голови Державного агентства екологічних інвестицій, його радників, заступників та
начальників департаментів, які займалися оформленням проектів «зелених» інвестицій. Але, на мою
думку, слідчі органи цим абсолютно не цікавляться»
[7].
«За два роки на об'єктах БРСМ загинули 11 людей, більше 10 стали каліками, тисячі людей роками
споживатимуть їжу і воду з бензопіренами та іншими канцерогенами, що утворилися в результаті
згоряння 20 тис. т палива. Але бізнес БРСМ працює
і буде працювати: адже чиновникам потрібні гроші,
а людям – дешевий бензин. Черги на заправках
БРСМ як стояли, так і стоять…
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Рік тому на нафтобазі БРСМ у Василькові сталася пожежа, яку визнано найбільшою в
історії України. У ті спекотні у всіх значеннях дні
здавалося, що цього разу одіозній фірмі екс-міністра
енергетики, втікача Едуарда Ставицького точно настане кінець. Васильківська заграва освітила всі
нутрощі цього бізнесу, розкривши і виробництво
фальсифікату з несплатою акцизів, і порушення всіх
норм промислової та екологічної безпеки, що в результаті призвело до загибелі співробітників нафтобази і рятувальників. У будь-якій цивілізованій країні від такого бізнесу не залишилося б каменя на камені, та тільки не в Україні. Мало того, що БРСМ
продовжує спокійно працювати, нас усіх, схоже, чекає ще важче випробування – відсутність покарання
винних... Загалом історія з аварією на БРСМ – це історія великої української корупції й красномовний
вирок усій правоохоронній системі. Пожежа почалася 8 червня 2015 р., погасити її не вдавалося
майже тиждень. Загинуло шестеро людей і 14 потрапили в лікарню з опіками й ознаками ядухи. Причини аварії встановили практично одразу: тодішній
прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр
внутрішніх справ Арсеній Аваков і голова ДСНС
Микола Чечоткін, які відвідали місце аварії, заявили, що на нафтобазі виробляли паливний фальсифікат, у процесі виготовлення якого й сталося загоряння. Крім того, швидко спливли численні порушення норм будівництва й експлуатації об'єкта, що
і стало основною причиною трагедії. Тоді пообіцяли
швидко покарати винних…
Лихо, якого чекали. Дуже скоро стало очевидним, що справу спробують зам'яти, хоч би яким неймовірним це здавалося на тлі васильківського згарища. Однак це лихо оголило абсолютний параліч
як влади різних рівнів, так і правоохоронців. Окремо
тут стоїть Держслужба з надзвичайних ситуацій.
З'ясувалося, що буквально за місяць до трагедії пожежники склали акт за результатами перевірки бази,
виявивши 52(!) порушення. Сховище взагалі не було
введене в експлуатацію і не мало права працювати,
зазначається у звіті урядової комісії з підсумків розслідування причин аварії. Чому нафтобазу не закрили? Відповіді немає. Причому цей об'єкт функціонував із порушеннями починаючи з 2001 р. Під час
слідства з'ясувалося, що хоч якісь (але не всі) документи у бази є тільки на резервуарний парк у 2000
кубометрів, тобто на початковий склад нафтопродуктів, який придбала БРСМ. Але згодом трейдер розширив її майже в 15 разів, до 28 тис. кубометрів, не
одержавши жодних дозволів. Тим часом за кілька
десятків метрів розташована військова частина,
напхана ракетами й снарядами, а по інший бік стоїть
інша, ще потужніша нафтобаза.
«Обвалування на базі не було, зовнішньої системи гасіння теж, були відсутні піноутворювачі…
Через розташування резервуарів на похилій місцевості паливо лилося в пожежну водойму, її не можна
було використовувати при гасінні», – розповів під
час слухань, які відбулися 24 червня в Київській
облраді, директор департаменту цивільного захисту
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Київської ОДА Ігор Аксьонов. За його словами, першопричиною займання стало використання персоналом незахищеної перекачувальної мотопомпи, яка
під час перекачування палива дала іскру. «На сьогодні територія нафтобази під Васильковом – це
приватна власність. Раніше наше відомство привозило сюди кілька науково-дослідних інститутів.
Земля мала проходити рекультивацію й відновлення. Деякі роботи планували здійснювати абсолютно безплатно. Зокрема, очищали пожежну водойму. Зараз нафтобаза охороняється службою безпеки компанії, що там діється – невідомо. Ми не можемо потрапити на цю територію», – розповів Ігор
Аксьонов. «Я намагався зв'язатися з кимось із власників нафтобази, це нереально. Жоден телефон не
відповідає. Господаря немає. Є тільки юристи
«БРСМ-Нафти». Власників не було навіть на урядовій комісії на чолі з екс-прем'єр-міністром Арсенієм
Яценюком, знову прийшли юристи», – додав Аксьонов. Здавалося б, висновки мали бути зроблені й трагедія не повинна повторитися. Та ба! Річ у тім, що в
Київській області БРСМ має ще одну базу – у Переяславі-Хмельницькому. І там ДСНС виявила такі
самі порушення! «Там (на нафтобазі БРСМ у Переяславі. – С.К.) аналогічні порушення: недостатня
відстань від резервуарів до насосних станцій, не обладнаний пожежний пост, відсутній піноутворювач,
немає замкненого обвалування резервуарів, немає
проїздів для пожежної техніки, немає систем раннього оповіщення про пожежну безпеку», – заявив
представник ДСНС Руслан Буханець у листопаді
2015 р. на галузевій конференції Petroleum Ukraine
2015. Гадаєте, базу закрили? А сховище в Переяславі потужніше за васильківське, там ще й потужна
газонаповнювальна станція в її складі… Виходить,
що самі пожежники почасти винні в трагічній загибелі своїх колег у червні 2015 р., адже вони місяцем
раніше могли закрити цей об'єкт. Що ж стосується
інших силових органів, то тут не менш гнітюча картина. «Найближчим часом результати розслідування будуть оголошені й вони будуть вражаючими!» – пообіцяв на васильківському згарищі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у червні
2015-го. Він додав, що «керівництво нафтобази активно співпрацює з слідством». Минув рік, а ні результатів, ні керівництва нафтобази ніхто не бачив
(про «блискучу» роботу МВС ми поговоримо нижче). «Слідчими Державної фіскальної служби розпочате досудове слідство за фактом несплати
майже 230 млн грн податків ТОВ «Укртрансоіл2009», яке входить до групи компаній «БРСМ», –
повідомили в ті червневі дні інформагентства.
«Встановлено, що службові особи одного з підприємств, що входить у групу компаній «БРСМ», а
саме: ТОВ «Укртрансоіл-2009», у період 20142015 рр. вчинили протиправні дії, наслідком яких
стала несплата до бюджету податків на загальну
суму майже 230 млн грн, у тому числі 188 млн грн
акцизного податку, не сплачених при виробництві й
реалізації моторного палива», – сказано в повідом-
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ленні ДФС. Минув рік, про результати цього розслідування ніхто не чув…
СБУ. Відомство тоді відкрило провадження за
статтею «Екоцид», тому що шкода навколишньому
середовищу й здоров'ю людей у результаті прямого
згоряння 20 тис. т нафтопродуктів не підлягає будьякому сумніву. Але цю справу було закрито відразу
після звільнення голови служби Валентина Наливайченка того ж літа 2015-го…
Місцева влада: не подала жодного позову на
БРСМ. Представник Васильківської РДА на згаданих слуханнях поскаржився, що місцева влада не
має грошей навіть на судовий збір (як з'ясувалося,
становить кілька тисяч гривень). Місцева сільрада
не судиться, тому що чекає результатів слідства й
визнання винних, після чого обіцяє подати позов від
громади на відшкодування збитків, які, до слова, також не пораховані. Про ставлення влади до трагедії
свідчить той факт, що слухання в Київраді ініціювали не депутати від Васильківського району, а депутат Іван Ступак, що представляє Іванківський
район. За його словами, жителями навколишніх сіл,
які найбільше постраждали від пожежі, в Обухівський районний суд подано 570 позовних заяв на
компенсацію тільки моральної шкоди на загальну
суму понад 400 млн грн.
Пекельні віражі слідства. Як уже зазначалося,
замість блискавичного розслідування, обіцяного
Арсеном Аваковим, слідство дуже швидко загрузло.
І тоді, і сьогодні є всі підстави вважати, що відбулося це не через процесуальні труднощі, а щоб розвалити справу з прозаїчною метою – уникнути покарання винних у цій трагедії. Кілька раз розслідування зупинялося, а «розбудити» слідчих вдавалося
лише прес-конференціями та публікаціями в ЗМІ,
говорить адвокат загиблих і покалічених у вогні рятувальників Олександр Мірошник. «Мета усіх маніпуляцій слідчих і прокурорів – відсторонити потерпілих від справи й уникнути компенсації шкоди родинам загиблих і травмованих рятувальників», –
упевнений Мірошник. Проміжний результат річного розслідування це підтверджує. У квітні справу
розділили на дві: в одній потерпілими виступають
родини співробітників нафтобази, а обвинуваченими – четверо керівників нафтобази. У другій
справі, виділеній в окреме провадження, потерпілими виступають постраждалі рятувальники і їхні
родини, а обвинуваченими… керівництво ДСНС.
«Логіка слідчих така: за постраждалих співробітників нафтобази відповідатимуть керівники нафтобази, а в загибелі пожежників винне керівництво
ДСНС, мовляв, не так гасили. Те, що причиною пожежі стало порушення норм безпеки власником нафтобази, до уваги, очевидно, не береться», – говорить адвокат. За його словами, це робиться з метою
відгородити БРСМ від відповідальності й виплат
компенсацій постраждалим пожежникам, а також
постаратися врятувати керівництво бази від покарання. «Оскільки в цьому процесі ми не є постраждалою стороною, то позбавлені доступу до матері203
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алів справи, а отже, не можемо впливати на її перебіг», – пояснює Мірошник тактику слідства, яке, на
його думку, повністю діє на боці БРСМ. Адвокат
уже подав позов про визнання рятувальників постраждалою стороною в цьому процесі. Загалом розслідування васильківської трагедії повністю ідентичне процесу, пов'язаному з іншою аварією на
об'єкті БРСМ – заправній станції в Переяславі-Хмельницькому, яка злетіла в повітря в результаті вибуху скрапленого газу у квітні 2015 р. Там слідство
також тривало рік, обвинувачення були висунуті
якимось клеркам і підрядникам, але в результаті
ніхто так і не відповів за загибель п'яти людей (принаймні про це нічого не відомо). Показово, що
БРСМ не виділила грошей навіть на похорон своїх
співробітників, які загинули в результаті тієї трагедії.
На прикладі бізнесу БРСМ можна писати підручник з історії корупції в Україні та її наслідків для
громадян. Спочатку був Едуард Ставицький, який,
будучи головою компанії «Надра України», відписав державну дачу «Межигір'я» Віктору Януковичу,
одержавши путівку у велике життя. Зростання на держслужбі швидко монетизувалося, що дозволило
взяти під крило непримітну мережу заправок під непоказною назвою БРСМ (абревіатура від не менш
благозвучного «БытРемСтройМатериалы»). Завдяки адмінресурсу й «у поті чола заробленим» грошам
Ставицького, мережа почала зростати як на дріжджах. З 2010-го по 2014 р. вона виросла з 25 до
140 станцій. Потужний «дах» дозволив будувати заправки та нафтобази де і як бажалося, з порушенням
усіх норм безпеки. Ті самі можливості дали змогу
розпочати повномасштабне виробництво паливного
фальсифікату без сплати акцизів, що, знову ж таки,
забезпечило одержання колосальних прибутків. Ці
гроші було використано для того, щоб «повирішувати» з верхівкою, прокуратурою, МВС, податковою всі «питання», які почали виникати після Революції гідності. За два роки на об'єктах БРСМ загинули 11 людей, більше 10 стали каліками, тисячі людей роками споживатимуть їжу і воду з бензопіренами та іншими канцерогенами, що утворилися в результаті згоряння 20 тис. т палива. Але бізнес БРСМ
працює і буде працювати: адже чиновникам потрібні гроші, а людям – дешевий бензин. Черги на
заправках БРСМ як стояли, так і стоять…» [8].
«Жителі села Кодима, що у Бахмутському районі Донецької області, можуть опинитися в центрі
екологічного лиха. Внаслідок обстрілів були пошкоджені очисні споруди місцевої свиноферми, і
нечистоти потрапили у річку Кодимку. Оскільки
очисні споруди розташовані впритул до лінії зіткнення, ремонт наразі неможливий. Місцеві екологи
занепокоєні, бо забруднена вода може потрапити у
криниці. Це точкова ситуація, яка демонструє, що,
крім бойових дій, у зоні АТО чи впритул до неї виникають екологічні біди різного масштабу. Вперше
узагальнити інформацію про вплив АТО на довкілля
Луганщини та Донеччини спробували екологи міжнародної благодійної організації «Екологія –
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Право – Людина» ще два роки тому. Інформацію
збирали по краплях від місцевих волонтерів та через
супутникові знімки, також активісти виїздили до
зони АТО. «За нашими дослідженнями йдеться про
величезне забруднення ресурсів, необхідних для
життя людини: води, повітря та ґрунту, – зазначає
еколог МБО «Екологія – Право – Людина» Катерина
Норенко. – У повітрі зафіксовані окисні сполуки, що
негативно впливають на дихальні шляхи, вода забруднена сульфатами, є бактеріальне забруднення, у
ґрунті містяться важкі метали, котрі потрапляють
туди внаслідок розривів снарядів. Ніхто не стежить
за пошкодженнями зелених зон у містах, не ведеться
моніторинг пошкодження лісів і сільськогосподарських земель. А на місцях нам відповідали, що цього
не роблять через проблеми з обладнанням та відсутність коштів».
ПРОФІЛЬНІ СЛУЖБИ – БЕЗ НОВИН. На
основі моніторингу екологи підготували звіт про
ключові тенденції стосовно пошкоджень та завданих збитків для довкілля. З цією інформацією активісти звертались до Міністерства екології та природних ресурсів, просили робити аналогічні спостереження, щоб потім було легше виправляти наслідки. До останнього часу звернення експертів лишались непочутими. А кілька тижнів тому міністр
екології Остап Семерак зробив сенсаційну заяву: до
25 липня Державна екологічна інспекція, Державна
служба геології та надр і Державне агентство водних
ресурсів мають подати перші звіти про вплив АТО
на довкілля у Донецькій, Луганській та суміжній
Харківській областях. «У результаті воєнних дій на
сході України та незаконної анексії Криму виникла
низка екологічних загроз, пов’язаних із забрудненням довкілля та знищенням заповідників. Оцінити
реальні втрати можливо лише після проведення інвентаризації пошкоджень, спричинених військовими діями. Тільки тоді можна говорити про конкретні заходи зі збереження та відновлення існуючих територій та шукати механізми і джерела фінансування на вирішення екологічних проблем на
цих територіях», – цитує Остапа Семерака пресслужба відомства. Крім цього міністр зазначив, що
підготовлені звіти обов’язково оприлюднять. Наразі
новини з цієї теми на сайтах згаданих служб відсутні.
«ЕКОЛОГІЯ ЗАВАЖАЄ БІЗНЕСУ». Як зауважив міністр, про плани та стратегії подолання
наслідків думати ще зарано, і екологи з цим повністю згодні. «Для України подібні звіти та моніторинги – це перший досвід, – зазначає Катерина Норенко. – Ми вивчали багато закордонних документів, практики інших країн, де були бойові дії чи військові конфлікти, щоб зрозуміти, з чого починати.
Скрізь ішлося, що перед тим, як розробляти плани
дій, проводились повномасштабні натурні обстеження, але для цього обов’язково має бути припинений військовий конфлікт, щоб виїхати та обстежити
все на місці». Та це не заважає збирати інформацію
про вплив АТО на довкілля просто зараз, тим паче,
міністерство і так згаяло два роки. Екологи зауважуЕкономічний вісник Донбасу № 2(44), 2016
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ють, що для цього відомству треба підключати інші
служби, до компетенції яких належить контроль та
моніторинг за землями різного призначення. Втім,
активісти не впевнені у результативності цієї роботи. Так, результати моніторингу екологів зацікавили органи прокуратури та Раду національної безпеки і оборони. Природоохоронців навіть запрошували на закриті засідання з цієї теми, хвалили за проведену роботу й відверто заявляли, що... скористаються їхніми напрацюваннями у власних звітах.
«Якщо РНБО та прокуратура нам прямо говорили,
що використовуватимуть наші дані, сумніваюся, що
міністерство зможе щось більше. Та й складно буде
зібрати інформацію за два роки з початку конфлікту,
бо багато всього втрачено. З іншого боку, намагання
міністерства – це добре, якщо не йдеться про показовість. Екологія – це така галузь, що заважає бізнесу, і коли приходить міністр, котрий чогось хоче
досягти, часто це припиняє хтось згори. Якщо цього
разу все вийде, це буде плюсом», – розмірковує Катерина Норенко. До речі, моніторити ситуацію зі
станом довкілля у зоні АТО профільні служби мали
б без вказівки Остапа Семерака. Як уточнює Катерина Норенко, це їхній прямий обов’язок, бо як
можна уникати досліджень сільськогосподарських
земель, пошкоджених воронками, де є важкі метали? Раптом там висівають пшеницю, а зроблений
з неї хліб потрапляє людям на стіл?» [9].
«Коли «День» у квітні цього року пропонував
«власний» уряд, у ньому, окрім посади міністра, ми
як обов’язковий спеціальний департамент виокремили екологічну поліцію. Про необхідність такого
підрозділу наша газета пише роками, але наразі від
обіцянок до діла чиновники не перейшли (див., наприклад, матеріал Інни Лиховид «Екополіція проти
ековарварства» у «Дні» № 14–15 від 29 січня 2016
року). А тим часом реальність вкотре підтверджує
нагальну потребу в такому підрозділі. Бо виходить,
за словами Лариси Івшиної, у нас замість національної ідеї «країна – квітник» актуальнішою стала інша:
«як не перетворити країну на смітник».
Нині палають пристрасті довкола трагедії на
Грибовицькому сміттєзвалищі (див. «День» №94 від
1 червня), яке теж знову горить. Очільник міста просить оголосити територію «зоною надзвичайної екологічної ситуації», на що Президент відповідає, що
«сміття треба прибирати, а не робити на ньому велику політику». Звичайно, ситуація потребує безстороннього розгляду з чітким визначенням і оцінкою дій/бездіяльності міської влади. Та водночас
потребує розгляду і ширше питання: а чи є в Україні
взагалі регіон/місто/село, яке можна назвати екологічно бездоганним? І чому так? Чому в Україні немає жодної сильної зеленої партії? Чи є на неї запит?
На думку Ірини Бекешкіної, директора фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, екологічна тема не є однією з першочергових для політичного класу, тому що «вона не є першочерговою у
громадській думці». «Поки рак не свисне, нічого не
станеться, – говорить Ірина Ериківна у коментарі
«Дню». – Якщо подивитися на список актуальних
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для людей проблем, це очевидно. Особливо зараз це
передусім матеріальні проблеми, збідніння і, звичайно, війна. Коли економічна криза, людям не до
довкілля. Але якщо вам раптом не буде чим дихати,
тоді це стане проблемою номер один. Отже, зараз це
на периферії громадської думки, тому це не роблять
предметом збирання електорального «врожаю» й
партії. Аж поки воно таки не «вибухне». Соціолог
звертає увагу і на те, що екологічні питання не фігурують і в програмах політиків нижчого рівня. «Довкілля – це глобальна проблема, але вона має вирішуватися на місцях, – говорить Ірина Бекешкіна. –
Якщо це не Чорнобиль, який є справді загальнонаціональною проблемою. Подивіться програми мерів, які йдуть на вибори, програми місцевих депутатів – там узагалі цього розділу немає». І знову виходить розлам: ми хочемо якісної води, чистого повітря і незасміченого середовища, але на словах. На
ділі немає критичної маси українців, яка б ставила
питання руба і тиснула на тих, кого вона привела до
влади. Ми також запитали думку експертів у регіонах, від чого залежить ситуація з екологією: скільки
важелів та політичної волі було (до децентралізації)
і є у місцевого самоврядування? Які важелі й як їх
використовує виконавча влада? Чи є зв’язок із ліквідацією низки природоохоронних інспекцій у регіонах і тою ситуацією, що маємо зараз? Якою має бути
державна програма в цьому напрямі?
Оксана СТАНКЕВИЧ-ВОЛОСЯНЧУК, кандидат біологічних наук, президент РМЕО «ЕКОСФЕРА», Закарпаття: ««Екологічно бездоганного»
населеного пункту в Україні, на жаль, немає. Типові
проблеми ЖКГ, які одночасно спричиняють проблеми довкілля, перейшли нам у спадок ще з радянських часів, і за всі роки незалежності практично
мало якому місту чи селу вдалося хоч трохи просунутись у їхньому вирішенні. Основними з них є:
проблеми поводження з відходами, передусім твердими побутовими, проблеми централізованого водопостачання і водовідведення та очистки каналізаційних стоків.
Сьогодні чільною довкілевою проблемою для
усіх без винятку населених пунктів України є питання поводження з ТПВ. Це те сміття, яке виробляється нами щодня, щохвилини. За чинним законодавством? вирішення цієї проблеми покладено на
органи місцевого самоврядування. Саме місцева
влада повинна забезпечити весь ланцюжок заходів –
починаючи від збирання сміття і закінчуючи його
утилізацією та захороненням. На мою думку, це –
абсурд. Саме в цій нормі закладено той сміттєвий
колапс, який ми сьогодні маємо в Україні. Орган
місцевого самоврядування має відповідати тільки за
перші ланки усього ланцюжка: за налагодження
централізованої системи селективного збору сміття
та організацію вивезення відходів з населеного
пункту. Питання утилізації та захоронення відходів
повинні стати виключно компетенцією обласної
влади. На регіональному рівні слід розробляти Стратегії поводження з відходами на тривалий період (на
Закарпатті, до речі, таку було якісно розроблено із
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залученням закарпатських та іноземних фахівців та
економічно обґрунтовано й затверджено обласною
радою ще 2012 року).
На рівні області, згідно з такою стратегією, мають визначатись і кількість та конкретні місця розміщення сміттєпереробних заводів разом з полігонами ТПВ. Чому? Тому що ми наразі говоримо про
те, що кожен такий об’єкт поводження з відходами
мусить відповідати вимогам Директив ЄС, а отже,
високому європейському стандартові охорони довкілля. Такі об’єкти не можна будувати в кожному
селі чи місті, вони мають бути спільними для кількох районів одразу (для Закарпаття таких має бути
не більше чотирьох-п’яти). І такі об’єкти потребують значних інвестицій, залучення яких під силу винятково обласним виконавчим органам влади. При
цьому слід наголосити, що жоден інвестор не
прийде в регіон вкладати кошти в переробку сміття,
якщо регіон не має Стратегії. По-перше, інвестор
повинен бачити, скільки та якого сміття накопичується в тому чи іншому регіоні, щоб розуміти, якої
потужності може бути його сміттєпереробний завод,
і коли можуть окупитися його інвестиції. По-друге,
інвестор має бути впевненим, що його кошти захищені послідовною політикою обласної влади, яку
прописано в Стратегії. А сьогодні в нас така ситуація: в області є Стратегія, є інвестори, але жодна
громада не дає дозвіл на розміщення сміттєпереробного заводу на своїй території. Це – неправильно.
Вважаю, що обласна виконавча влада не використовує і той небагатий спектр важелів, якими володіє. Наприклад, за чотири роки на Закарпатті не
було зроблено й кроку для виконання Стратегії поводження з відходами у Закарпатській області, яка є
основним стратегічним документом у цій сфері, й де
рік за роком прописано – ким і як повинно бути
зроблено. В реальності ОДА не може навіть
прийняти вольове рішення, де мають бути розміщені ті чотири сміттєпереробні заводи в області, які
вкрай нам необхідні.
Державну екологічну інспекцію не ліквідовано,
однак з 2014 року майже на 1,5 року вона була паралізована забороною уряду проводити будь-які перевірки. Звісно, це стало причиною для численних зловживань у сфері природокористування й дуже сильно нашкодило довкіллю. Однак у випадку з ПТВ,
це не надто вплинуло на ситуацію. Річ у тім, що за
стихійне сміттєзвалище сільський чи міський голова
просто заплатить невеликий штраф. А що робити з
легальними сміттєзвалищами, на кшталт того, що в
Мукачевому, яке насувається на житлову забудову?
Чи в Барвінку під Ужгородом, що регулярно димить? Чи в Грибовичах, яке стало катастрофою для
Львова та навколишніх сіл? Тут потрібні чіткі й грамотні управлінські рішення, підкріплені законодавством, котре треба змінювати.
Якою має бути державна програма в цьому напрямі? Передусім потрібно змінити політику в цій
сфері й негайно гармонізувати вітчизняне законодавство з відповідними директивами ЄС, а також
щорічно виділяти значні кошти з Державного фонду

регіонального розвитку на будівництво сучасних
сміттєпереробних заводів по Україні та усіляко
сприяти входженню іноземних інвестицій.
Петро НАГОРНИЙ, голова Любешівської
районної ради (Волинська область): «На Волині
саме наш Любешівський район можна вважати якщо
не екологічно бездоганним, то найчистішим, бо
значна частина території – це землі національного
природного парку «Прип’ять – Стохід». У нас збереглися куточки такої унікальної природи, якої вже
давно нема в Європі. Цьому сприяє й малий потік
туристів і відпочивальників, бо вони, звісно, могли
б суттєво поповнювати місцевий бюджет, а з другого боку, ми бачимо, що коїться з природою у регіоні знаменитих Шацьких озер, де немає каналізації
та проблеми зі сміттям. Ми працюємо над тим, щоб
до нас приїжджав турист і відпочивальник, але маємо насамперед потурбуватися про відповідну інфраструктуру. Якби ми мали бюджет, наприклад,
Луцького району, де зареєстровано багато потужних
виробничих підприємств, і вони платять податки в
бюджет району, то багато проблем перед нами просто б не стояло. Відомо, що невдовзі не має бути
сміттєзвалищ, а повинні бути полігони зі складування та утилізації побутових відходів. Ми готуємо
документацію, щоб узаконити такі полігони, але
водночас маємо вирішувати й питання збору відходів по району та їхнього підвозу на полігон, плюс
питання роздільного складування. Бачимо, що ідея
є, а як вирішувати на місцях – не продумано. Проблема захисту екології – це проблема державної ваги,
вважаю, вона повинна за значимістю бути на другому місці після питання національної безпеки. Екологія – це також безпека держави і людей, які є її
громадянами. А в останні років 15 екологія в Україні
значно змінилася, і я так бачу, що ми мало що залишимо своїм нащадкам... Безконтрольне вирубування лісів, видобуток бурштину, пробивання свердловин для власних потреб і не тільки, копання приватних ставків, випалювання сухої трави, бо ліньки її
викосити, а спалити – значно легше і нічого тобі за
те не буде... Влада на місцях могла б на те впливати,
але не має політичної волі на те, аби виконувалося
екологічне законодавство. Останніми роками ми не
маємо права на перевірки, нас сварять за штрафи,
бо, мовляв, це б’є по кишені людям і штрафів має
бути менше (?). А штрафів і не має бути багато, але
вони мають бути не по 14 гривень, як маємо сьогодні, а по 14 тисяч. Досить покарати кількох осіб за
подібне шкідництво, потім, звісно, поширити це через пресу, і до людей дуже швидко дійде. Наразі маємо в районі одного екологічного інспектора, одного рибінспектора, і я не скажу, що це багато чи
мало, але однозначно вони мало впливають на ситуацію. Можливо, коли з’являться у нас об’єднані територіальні громади і вони самі зможуть визначати,
чого і кого потрібно громаді, ситуація зміниться. На
це маємо надію».
Ігор ПИЛИПЕНКО, доктор географічних
наук, декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету: «До
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територій з відносно кращою екологічною ситуацією можна віднести гірські й передгірські регіони
Карпатського економічного району, Полісся, крім
районів, які постраждалі від катастрофи на ЧАЕС та
видобутку корисних копалин. На півдні України –
приморські регіони, крім великих та середніх міст.
Україна ратифікувала базові принципи Декларації
Ріо-92. Хочу акцентувати увагу на принципі 5, який
сформульовано наступним чином: «Всі держави та
всі народи співпрацюють у виконанні найважливішого завдання викорінення бідності – необхідної
умови сталого розвитку...» Безумовно, наш рівень
життя кращий за більшість країн Африки та Азії, але
ми повинні зрозуміти, що в переліку життєвих
проблем екологічні проблеми для пересічного українця стоять не в пріоритетах. Не можуть бідні народи вирішувати екологічні проблеми, доки населення не задоволено якостями базових людських потреб. Стосовно гостроти екологічних проблем, то
слід відзначити, що вони прямо залежать від характеру виробничої діяльності. До речі, саме регіони,
які мають безумовні екологічні проблеми (великі міста, промислові регіони тощо), мають найефективніший інструментарій вирішення цих проблем –
кошти, які формуються за рахунок видатків на використання ресурсів. Екологічні збори, штрафні санкції. Дотаційні регіони не мають ні за умов децентралізації, ні за інших власних механізмів для вирішення екологічних проблем, у тому числі з полігонами твердих побутових відходів. Проблема ТПВ
лежить у такій площині: Відсутність територіальних
ресурсів для подальшого збільшення полігонів. З
точки зору екологічних вимог щодо проектування
таких полігонів, найпридатнішими для цього є плакорні (вододільні) простори, які є одночасно найкращими сільськогосподарськими угіддями. Окремий
аспект цієї проблеми – адміністративно-територіальний устрій. Дуже часто полігони великих міст
розташовані за межами адміністративної одиниці,
що створює масив юридичних проблем. Баланс відходів. Безумовно, ми виробляємо відходів більше за
природну здатність переробляти. Нові якісні характеристики відходів (скло, полімерні матеріали
тощо) або не переробляються природними механізмами, або переробка дуже повільна. Яким чином
можна змінити ситуацію? Найефективнішими є економічні підходи. Гострота проблеми знижується,
коли відходи стають сировиною або мають ринкову
вартість, наприклад вторинний поліетилен. Збирання та переробка таких відходів стає прибутковим
бізнесом і допомагає у вирішенні екологічних проблем. Саме тут місцеве самоврядування може сприяти розвитку такого бізнесу шляхом запровадження
роздільного збирання побутових відходів тощо».
Леся НАЙЧУК, координатор вінницького
проекту «Екологічне місто», керівник грантового відділу та програм БФ «Подільська громада»: «Екологічна ситуація у Вінниці, може, й не
зразкова (зразкова вона у Швейцарії, Швеції, Данії),
але для України не найгірша. Якщо говорити про
Стадницький полігон, куди звозять сміття з усього
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міста, то можу сказати, що він в абсолютно нормальному стані. Ми навіть екскурсії для дітей і волонтерів туди влаштовуємо. Хоча полігону вже багато
років, він добре впорядкований, використовуються
передові технології: видобуток полігонного газу та
перетворення його на електроенергію; сміття, що
підлягає утилізації, постійно пересипається шарами
землі, щоб запобігти його загорянню, функціонує
сортувальна лінія для твердих побутових відходів.
Проблема не в політичній волі, фінансових вкладеннях чи бажанні органів місцевого самоврядування.
На жаль, населення не розуміє важливості екологічного питання. Навіть після того, як у Вінниці запровадили роздільний збір сміття і створили всі умови
для сортування – все одно надто мало вінничан почали дотримуватися правил сортування. Вінничани
просто ігнорують впроваджену систему. Все скидають в один пакет – органічні відходи та «улюблені»
пластикові пляшечки й баночки, які століттями лежатимуть на полігоні і переживуть ще й наших правнуків.
До речі, тарифу на вивезення сміття у Вінниці
не підвищують, бо відсортовані відходи надають
можливість комунальному підприємству, яке обслуговує полігон та місто, не підвищувати вартості
своїх послуг. Також збут відходів надає можливість
закуповувати нове обладнання й утримувати в належному стані техніку. Зі сміття можна зробити
гроші, але за умови якщо його розділити і перетворити на вторинну сировину. А бонуси та вигоди від
цього процесу отримують усі: і мешканці, і підприємства, а головне – наші нащадки. Коли ж говорити
про ліквідацію природоохоронних інспекцій, то вважаю, що цей процес пора зупинити. В українців не
настільки високий рівень екологічної свідомості,
щоб сподіватися, що люди не перестануть забруднювати навколишнє середовище через власні переконання. Система контролю повинна існувати. А
державна програма захисту навколишнього середовища має бути всебічною і добре фінансуватися.
Вона має включати впровадження всіх можливих
технологій і засобів задля поліпшення екологічної
ситуації. Надзвичайно важливою складовою програми має бути інформаційна кампанія, а також поряд з ефективною системою контролю має бути
впроваджено систему мотивації для населення, оскільки основною ланкою в процесі збереження природного середовища й досягнення сталого розвитку
є люди, мешканці того чи іншого міста, містечка, селища чи села. І доки у більшості не сформується
звичка дбати про природу, політична воля виглядатиме – як один воїн у полі. Маємо зрозуміти, що
природа – це не те, що ми отримали в спадщину від
батьків та дідів, а те, що ми взяли в борг у своїх дітей».
Олег ПЕРЕГОН, голова природоохоронної
організації «Зелений Фронт», Харків: «На сьогодні зрозуміло, що така сама ситуація, як у Грибовичах, спостерігається у всіх містах України. Зокрема,
й у Харкові. Наш Дергачівський полігон мав бути
закритий десятиліття тому. Ще на початку 90-х ро207
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ків було видано розпорядження відводити або видобувати полігонний газ. Оскільки цей газ – суміш метану і сірководню – накопичується і створює небезпеку вибуху. Але директива не виконується, і під
Харковом постійно горять звалища то в Ізюмському,
то в Дергачівському районах. Що означає – горить
звалище? Даремно виділяється та енергія, яку ми
могли використовувати. І в повітря надходить уся
таблиця Менделєєва. Хто винен в екологічній катастрофі у Грибовичах? Я говорю, що винен кожен,
хто скидав туди сміття. І починати треба із себе, з
громад, ми самі повинні окремо збирати сміття, окремо утилізувати, здавати макулатуру, пластик. У
Харкові є чудовий приклад волонтера Ганни Геращенко, яка в окремо взятому селі Тернова за своєю
ініціативою впровадила роздільний збір сміття. Ці
відходи населення вони продають заготівельним організаціям як сировину й отримують прибуток! І так
має зробити кожен район, кожен будинок. При
цьому мафіозні організації ЖКГ, які перешкоджають роздільному збору сміття, мають бути повністю
люстровані. Пострадянські сміттєві господарства,
які заробляють на старих сміттєвих схемах, треба
знищити і на їх місці побудувати нові підприємства
з новою психологією, новою технікою. У нас є і державна програма, і договір про асоціацію з ЄС, за
яким повинні запрацювати закони, пов’язані з екологією. Але вони не працюють. І тут потрібна й особиста ініціатива, і допомога силових структур. Наприклад, у місті-побратимі Харкова, американському Цинциннаті, є окрема «сміттєва» поліція з
десяти осіб, яка займається проблемами вивозу й
утилізації відходів. Потрібно вводити нові інспекції,
екологічну поліцію. І якщо по-новому вирішити
проблему з утилізацією, то, окрім здоров’я громадян, ми отримаємо прибутки і нові робочі місця»
[10].
«Рівень техногенного навантаження на природне середовище в Україні в чотири-п’ять разів перевищує аналогічний показник в Європі. Щорічно в
нашій державі виникає понад 100 техногенних аварій і катастроф державного та регіонального масштабу. При цьому в кожному великому промисловому центрі – Києві, Дніпрі, Донецьку, Одесі, Запоріжжі, Луганську та інших великих містах – міститься понад десяток потенційно небезпечних
об’єктів.
Про це йдеться в дослідженні вчених Інституту
географії Національної академії наук України, які
протягом п’яти останніх років вивчали ситуацію з
розміщенням та функціонуванням небезпечних
об’єктів на території держави. Нещодавно науковці
інституту представили «Атлас природних, техногенних, соціальних небезпек та ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій в Україні» і передали його
для вивчення Державній службі України з надзвичайних ситуацій. До видання увійшли всі місця, небезпечні для людини та природи – загалом 15 тисяч
одиниць на 143 картах з пояснювальними текстами.
Також фахівці створили електронний динамічний
«Атлас техногенних небезпек України», де можна

змінювати контент і тематичні карти в реальному
часі.
Одна п’ята частина території держави – стільки, за оцінками фахівців, становить територія потенційної загрози для життя і здоров’я українців.
Найнебезпечніші об’єкти переважно сконцентровані в межах Придніпров’я, Донбасу, а також Одеської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської,
Кіровоградської областей. Разом із сейсмонебезпечними зонами цей ареал може сягати третини всієї території країни. За даними дослідження, найнебезпечнішою є ситуація на радіаційно та хімічно небезпечних, пожежо- та вибухонебезпечних об’єктах,
а також у сейсмонебезпечних зонах і зонах можливого катастрофічного затоплення. Лише вибухо- та
пожежонебезпечних об’єктів в Україні налічується
понад 1200. Найвищий показник небезпеки – у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській,
Донецькій та Запорізькій областях. Найнижчі коефіцієнти – на Тернопільщині. У науково-аналітичному
звіті розглянуто й природні особливості, які можуть
зумовлювати катастрофи: сейсмічність, землетруси,
повені, паводки, сильні дощі.
КОМЕНТАР
Катерина ПОЛИВАЧ, старший науковий
співробітник відділу картографії Iнституту географії НАН України:
– Україна за насиченістю різними небезпечними промисловими об’єктами значно випереджає
європейські держави. Багато з цих об’єктів є потенційно небезпечними, бо там виробляються і накопичуються різноманітні небезпечні відходи. Власне, в
нашому атласі ми намагалися проаналізувати наявність цих об’єктів на території України в територіальному розрізі. Використовували паспорти небезпечних об’єктів, найновішу інформацію з державного реєстру таких об’єктів, відомості Державної
служби статистики тощо – дуже багато джерел. Також в атласі ми розглянули природні особливості
України, які можуть стати причиною надзвичайних
ситуацій, а ще – соціальні небезпеки та ризики, оскільки часто причиною небезпеки є людський фактор.
Тож ми проаналізували склад і консолідацію населення, захворюваність, алкоголізм, рівень злочинності тощо – намагалися підійти до проблеми з багатьох сторін.
Є цікавий розділ про запобігання надзвичайним
ситуаціям – ми дослідили дислокацію різноманітних
структур ДСНС на території держави, провели ретроспективний аналіз всіх надзвичайних ситуацій,
які відбулися з 1997 по 2013 рік: в атласі є розгорнуті пояснювальні таблиці, в яких наведено їхні
причини й наслідки, матеріальні та людські збитки
тощо. Також у цій роботі ми реалізували ідею можливості зіставляти мапи: наприклад, сталася надзвичайна ситуація, і ми швидко можемо переглянути у
блоці соціальних небезпек, скільки там населення,
кого вивозити, куди... Якщо аналізувати за видами
небезпек, то саме техногенних найбільше у промислово розвинутих східних та південно-східних регіонах країни, там через це і найбільші людські втрати.
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У західних областях найбільше потерпають від природних небезпек, там маємо найбільші матеріальні
збитки, насамперед внаслідок повеней. Власне, серед небезпечних природних ризиків повені ми виокремили як основний природний фактор, бо від них
практично щороку страждає захід України. Головна
проблема Києва – це відходи (побутові, токсичні), а
крім цього – становище житлово-комунальних господарств, аварійні будинки. Питання в тому, чи
можна робити цей атлас відкритим для громадськості. Адже в ньому є унікальні дані з адресами та описами небезпечних речовин – скільки тонн, скільки
людей може постраждати, яку територію в разі катастрофи може охопити надзвичайна ситуація. У відкритому доступі цього документа зараз немає – щодо
цього питання тривають перемовини» [11].
«Щороку в заповідних зонах країни лісники заготовляють понад 1 млн м3 деревини з площі близько 44 тисяч га, повідомив директор Київського
еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО. Негативні рекорди зафіксовані і в лісових, і в
степових областях, зокрема в Херсонській та Одеській.
Еколог зазначає, що порівняння зйомок із космосу дозволяє відстежувати динаміку лісозаготівлі
та робити довгострокові прогнози. «Якщо теперішня динаміка зберігатиметься, то за 50–70 років у
Карпатах лісу не буде взагалі. А особливо цінні праліси можуть зникнути вже за два-три роки», – акцентує Володимир Борейко. Така варварська вирубка має й інші серйозні наслідки: зміна структури
екосистем та водного режиму річок, повені тощо.
На думку Борейка, ситуація має кілька причин.
Перш за все, це – дії влади, яка деекологізувала профільне законодавство, а нині гальмує його реформування. Крім того, уряд додатковими формальностями ускладнив контроль за несанкціонованою вирубкою лісів та оперативну реакцію на неї. Багато
нарікань у природоохоронних організацій викликає
діяльність Державного агентства лісових ресурсів
України та обласних управлінь лісового господарства. Також активісти незадоволені відсутністю незалежних експертів, які могли б консультувати та
підтримувати їх.
«Лісова галузь науки була майже знищена ще
за радянських часів. Тепер залишки наукового
складу фінансуються державою, отже, ні про яку незалежну оцінку дій влади не йдеться», – каже Володимир Борейко. Кадрове поповнення – окрема болюча тема лісозаготівельної галузі. Директор КЕКЦ
скептично ставиться до якості освіти у профільних
закладах. Він вважає, що їхні випускники зорієнтовані на заробляння грошей та експлуатацію наявних
ресурсів, а не на відновлення лісового господарства
з використанням новітніх технологій.
Екологи з КЕКЦ вважають, що найдієвіший
спосіб збереження українських лісів – радикальні
реформи законодавства та органів управління лісовим господарством. А підкріпити це може введення
довгострокового мораторію на вирубку будь-якої
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деревини, що дасть час на вирощування нових лісів»
[12].
«Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України підрахував, що внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС постраждало близько
п’яти мільйонів громадян. Сьогодні на забруднених
територіях розташовано майже 2,3 тисячі населених
пунктів України. Статус постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи в Україні мають два мільйона осіб. На думку фахівців, за 30 років, що минули після аварії на ЧАЕС, радіаційний стан територій, які зазнали радіоактивного забруднення, поліпшився. Проте заходів з деактивації було недостатньо. Причина – відсутність систематичної програми подолання наслідків забруднення.
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ ПОТРЕБУЄ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ПОСТРАЖДАЛИХ ОСІБ. Раніше
вітчизняні та зарубіжні вчені, на основі дослідження
стану здоров’я постраждалих від ядерних бомбардувань, прогнозували в Україні зростання рівня захворюваності на онкологічні недуги на протязі 50 років
після опромінення. Прогнози, на жаль, справдилися.
Так, за даними Національної академії медичних
наук, останнім часом у постраждалих від аварії на
ЧАЕС виявляють зростання частоти ранніх форм
лейкемії, раку щитовидної та молочної залози, а також зростання частоти пізніх форм «солідних» онкологій – раку легень та сечовидільних шляхів.
Лише кількість випадків раку щитоподібної залози,
зареєстрована у 2000-х роках у постраждалих від
аварії, у 33 рази перевищує дочорнобильський рівень. Особливої уваги сьогодні потребує здоров’я
дітей та підлітків, народжених від постраждалих
осіб – учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих. За даними лікарів,
частка здорових неповнолітніх з кожним роком зменшується (в останні роки – більш-менш стабілізувалася). До того ж, збільшується кількість осіб з хронічними захворюваннями: в основному, це хвороби
органів травлення, нервової системи, органів кровообігу. Також, за даними Інституту гігієни та медичної екології Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця, за останні п’ять років в Україні спостерігається ріст показника захворюваності
дітей за рахунок хвороб органів дихання. Загалом,
протягом 30 років відмічалося зростання рівня захворюваності органів травлення, нервової та ендокринної систем, крові та кровотворних органів у 2–
2,5 рази.
РАДІАЦІЙНЕ ОПРОМІНЕННЯ МЕШКАНЦІВ ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ, ЙМОВІРНО,
ЗРОСТАТИМЕ. Нещодавно міжнародна громадська екологічна організація Greenpeace провела в
Україні дослідження якості продуктів харчування
(визначала наявність у них радіонуклідів). За даними організації, громадяни у постраждалих районах різними способами – через воду, ґрунт, деревину, продукти харчування – стикаються з дією високого рівня радіації. Одна з причин – недостатня
увага держави до проблеми. Згідно дослідження
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Greenpeace, в основному, небезпеку становить цезій-137 та стронцій-90, які більшою мірою залишаються у лісах (у ягодах, грибах, деревині для опалення і для будівництва). Міжнародні фахівці констатують, що нині Україна не має достатніх коштів
для фінансування програм, необхідних для захисту
населення. І що радіаційне опромінення людей, що
живуть на забруднених територіях, ймовірно, зростатиме. А дози радіації, отримані малолітніми
дітьми, впливатимуть на стан їхнього здоров’я ще
десятиліттями. Слід зазначити, що за відсутності загальнодержавної програми подолання наслідків аварії на ЧАЕС, у 2015 році уряд виділив кошти на консервацію сховищ з радіоактивними відходами №29
«Буряківка» та закриття сховищ «ІІІ-я черга ЧАЕС».
Також, згідно з офіційними даними, проводиться робота над поступовим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (об’єкт «Укриття» має стати екологічно безпечною системою), також ведеться будівництво об’єктів поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження» [13].
«Ветлівський сільський голова Любов Павлік
каже, що село уже втомилося добиватися, як тут вважають, «правди» щодо процесу делімітації та демаркації державного кордону між Україною та Білоруссю. Але селяни не тільки не збираються відступати, а настроєні досить радикально, якщо не сказати агресивно. Як сказав присутній на нараді народний депутат Тарас Батенко, «нам чужого не
треба, але і свого не віддамо». Газета «День» уже не
один раз розповідала про суть конфлікту: лише у
2015 році мешканці волинських сіл, котрі межують
з Білоруссю, з подивом дізналися, що ще у 1997 році
було проведено делімітацію, згодом і демаркацію
кордону, і на їхню думку – гектари української землі
дивним чином опинилися у сусідній державі.
Підстав не довіряти офіційним документам та
запевненням чиновників різного рангу у зокрема
ветлівчан більш, ніж достатньо. За співжиття в одному Союзі умовний кордон проходив по середині
Жировського каналу. Там поруч покоління ветлівчан малють сінокоси, котрі тепер відійшли Білорусі.
Колишній голова місцевого колгоспу Яків Ярмолюк
схвильовано каже, що він орав і сіяв на тих землях,
які тепер не українські, а українські лісники обслуговували масиви лісу аж до Білого озера. Тепер же
це те ж стала білоруська територія. Наївно вважати,
що навіть братерська дружба між радянськими республіками допускала використання чужої землі.
Тобто не могли білоруси орати на українській землі
і навпаки. Більше того, у 2007 році ветлівські околиці при самому кордоні були передані у підпорядкування створеного тут національного природного
парку «Прип’ять – Стохід». Парк сплачує сільській
раді податки. А виходить, що стільки літ він сплачує
податки українській сільраді за білоруські землі?!
І якщо під час засідання міжвідомчої наради селяни ще були готові сприйняти запевнення керівника Волинського обласного управління водного
господарства і водних ресурсів Ростислава Кравчука про те, що спірний Жирівський канал ніколи не
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був на балансі України, а тільки Білорусі, то погодитися з тим, що так званий безіменний канал – також
білоруський, вони не хочуть. А саме по південній лінії цього безіменного каналу і проходить нині кордон. Яків Ярмолюк каже, що цей безіменний канал
будували саме українці, зокрема Камінь-Каширський лісгосп. Але як вдалося визначити із даних
того ж Ростислава Кравчука, і цей канал не був на
балансі України. Він був просто нічий. Звісно, люди,
які його будували, у тім не винні, але виходить, що
при демаркації кордону сусіди просто скористалися
безгосподарністю українців? І прибрали безіменний
канал до своїх рук. Нині вони заглибилися на колишню українську територію де на сто метрів, а де і
більше. І навіть «випадково», як пояснили, вирубали
сотні дерев (серед них дуби) на землях Гірківської
сільради. Любов Павлік дивується: якщо волинська
жінка забреде випадково за чорницями у Білорусь і
її зловлять прикордонники, то додому вона повернеться лише з Пінська з штрафом, накладеним судом. А тут зрізали стільки кубів лісу (щось таки повернули), і ні техніка не арештована, ніякого покарання.
Найболючішим же для волинських селян є навіть не втрата землі, а втрата води, а отже, і подальшого життя в регіоні. Здійснена саме так демаркація
дає білорусам доступ до озер Волині. Недалеко від
Ветел білоруси споруджують потужне водосховище
на 700 гектарів. Наповнювати його вони можуть
лише водою із наших озер через систему каналів, діючих і нових, які планують. Нині Полісся вже потерпає від нестачі води, а що буде, коли білоруси «відкриють» Біле озеро поблизу Ветел? Місцеві бачать
це лише у темних тонах.
Міжвідомчу комісію у далекі волинські Ветли
привів запит народного депутата Тараса Батенка.
Він представляє УКРОП, а оскільки волинська організація УКРОПу не має свого представника у парламенті, але до неї звернулися ветлівчани, то Батенко
і подав запити в інстанції щодо питань демаркацїї
кордонів. Бо обласній раді, яка зверталася із запитами до Президента, Уряду та Верховної Ради, відповіді так і не дали. Так само суціль відписки отримує і Ветлівська сільська рада. Міжвідомча комісія
була у складі в.о. начальника відділу правового
оформлення державного кордону МЗС України Сергія Бобошка, помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Вороного, начальника відділу
демаркації та делімітації Департаменту топографогеодезичної і картографічної діяльності Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, заступника директора Науково-дослідного
інституту геодезії і картографії Івана Зайця, начальника відділу енергозбреження, механізації та охорони праці Державного агенства водних ресурсів
України Ігоря Сірого. Участь у нараді взяв голова
Волинської обласної ради Ігор Палиця. Та марно
їхали чиновники зі столиці на край світу. Вони розводили руками, що не мають повноважень щось змінити, а карти та протоколи засідання комісії по демаркації, чого і вимагають уже 9 місяців волиняни,
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просто... не привезли. А Ветли, каже Любов Павлік,
просять одного: представити, як і належить, копії
документів, завірені відповідно, аби люди переконалися, що їх не обдурили, що все по закону. Те, що
документи і карти не показують, найбільше й насторожує.
Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця
запропонував створити комісію, котра вияснятиме
хід проведення делімітації та демаркації кордону на
ділянці Волині. Також сесія обласної ради планує
дати запит фахівцям, аби вияснити: чи мають підстави волиняни боятися нового водосховища у Білорусі, як його діяльність вплине на стан водойм Волині (а отже України). Звісно, міждержавні угоди –
річ серйозна, але правильно каже Любов Павлік: «З
Ветел і нині у так званому АТО – 40 чоловік, а скільки вже відвоювали і повернулися. Що я маю їм
сказати, коли питають: ми там українську землю відстоюємо, а тут що – свою ж віддаємо?»» [14].
«Національні природні парки перетворилися на
механізм розбазарювання земель територіальних
громад. Територіальна громада села Пістинь першою з сіл Івано-Франківщини стала на захист своїх
конституційних прав розпоряджатися своєю землею
та самоврядувати у своїх адміністративних межах. А
без цього всі розмови про демократичний устрій
держави та децентралізацію влади – порожній звук.
Село для нацпарку чи парк для села? Пістинь
здавна був одним із найбільших і найзаможніших
сіл Прикарпаття. Врешті, селом став називатися порівняно недавно. Пістинь мав розвинену промисловість, міську забудову і 1756 р. отримав Магдебурзьке право. Тож відданість принципам самоврядування в нього, як мовиться, в крові. Життя селу перевернув президентський указ 2002 р. Не питаючи
мешканців ані Пістиня, ані інших сіл, ніби їх взагалі
не існує, понад 32 тис. га у Косівському районі (третина його території, причому землі з високим економічним потенціалом, впритул до сільських вулиць)
були оголошені природно-заповідним фондом і передані новоствореному національному природному
парку «Гуцульщина» – разом із пасовищами, державними експлуатаційними лісами, а подекуди – з
дорогами, туристичними садибами та цвинтарями.
До «Гуцульщини», а точніше до Міністерства екології та природних ресурсів, якому парк підпорядкований, щедрим розчерком пера перейшли законсервовані нафтогазові родовища, діючі кар'єри і навіть
засвідчені державними актами приватні земельні ділянки. Президентський указ зобов'язував керівництво парку у 6-місячний термін привести до ладу
землевпорядну документацію. Але статус НПП «Гуцульщина» як законного землекористувача досі під
великим питанням. Уже кілька років він є предметом судових суперечок, що тривають між НПП і
Пістинем. Державної реєстрації права землекористування, як того вимагає Земельний кодекс, у нацпарку немає. Земельне відведення не зроблені, межі
з сусідніми землекористувачами не погоджені. На
підтвердження свого права користування косівськими землями дирекція НПП демонструє акт
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приймання-передачі матеріальних цінностей у
2002 р. від тодішніх землекористувачів. Документ
саме засвідчує, що парку передали лісовий фонд, а
не земельні ділянки відповідно до вимог земельного
законодавства.
Лише у березні 2013 р. дирекція НПП уклала
договір на розробку проекту землеустрою. Але графічний план об'єкта (будь-якого – ділянки під забудову, квартири чи заповідника) аж ніяк не є документом, що посвідчує на нього право власності або
користування. Принаймні рік тому на запит Пістинської сільради, чи є на її адміністративній території
такий землекористувач як НПП «Гуцульщина», з
районного відділу Держгеокадастру надійшла офіційна відповідь: такого користувача немає, офіційними користувачами державних земель лісогосподарського призначення значаться державне підприємство «Кутський лісгосп» та комунальне «Агроліс».
Втім, дирекція парку з перших днів його створення вважала себе мало не повноправним землевласником і взялася регулювати господарську діяльність на Косівщині, обмежуючи розвиток підприємництва, а з ним – розвиток сіл та селищ. Заповідний
статус земель накладає істотні обмеження на їх господарське використання. До речі, згоди законних
землекористувачів і власників земельних ділянок
потрапити у заповідну зону також ніхто не питав.
Пасеш вівці – сплачуй штраф. Все йшло до
скандалу. Він вибухнув на всю країну, коли керівництво НПП вирішило оштрафувати на 35 тис. грн (на
той час нечувані для селян гроші!) фермера з гірського села Космач за те, що випасав отару на орендованій приватній полонині, не відаючи про її заповідність і особливий режим використання. Як свідчать зібрані Косівською райрадою матеріали, у багатьох селах скаржилися також на перекопані співробітниками парку дороги до лісів, якими горяни
здавна ходили по гриби та ягоди, вели маржину на
травостої. Вкрай обурені 13 прикарпатських сіл у
2005 р., за результатами місцевих референдумів, заборонили «Гуцульщині» заходити у свої адміністративні межі. На захист інтересів селян стала Косівська районна рада, звернувшись до Віктора Ющенка
з проханням переглянути межі заповідності або взагалі скасувати указ Леоніда Кучми про створення
НПП «Гуцульщина». «Ми виступаємо не проти
парку, а проти беззаконня його керівництва. Проголошуючи на словах своїм завданням охорону і захист природи, на ділі національний природний парк
почав розпоряджатися нашими землями, ще й розгорнув на них масштабну і протизаконну підприємницьку діяльність», – наголошують косівські активісти у своїх численних зверненнях до владних структур: від Адміністрації президента до Івано-Франківської обласної ради. Але за 14 років ніхто на звернення активістів і територіальних громад Косівщини та її органів влади так і не відреагував по суті.
А суть, врешті, зводиться до відповіді на просте запитання: навіщо було створювати заповідний фонд
в експлуатаційних лісах, на пасовищах, людських
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городах і сільських землях запасу, які є основою соціально-економічного розвитку територіальних громад? Не тільки за житейською логікою, а й за чинним законодавством, національні природні парки не
можуть включати що кому заманеться, а лише природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, історико-культурну та естетичну
цінність.
«Погодьтеся, для того, щоб охороняти квіткові
галявини, дерева з гніздами рідкісних птахів і вподобаними кажанами дуплами, зовсім не обов'язково
перетворювати на заповідник третину території
всього району впритул до населених пунктів і цим
ставити його на межу економічного колапсу, – зазначає голова Косівської райради Павло Ванджурак. – Створюючи природний парк, не врахували
природоохоронних аспектів, а про інтереси місцевих громад взагалі не думали. Обмеження підприємництва призвело до скорочення робочих місць,
збіднення місцевих бюджетів. Своєю чергою, відсутність у людей роботи, а отже і засобів до існування породжує такі ганебні явища, як самовільні
рубки лісу, масова міграція населення за кордон на
заробітки. Тим часом ми бачимо, що НПП «Гуцульщина», прикриваючись режимом заповідності, веде
на наших землях інтенсивну лісозаготівлю. Проте
реалізовує лісоматеріали поза аукціоном, за сумнівними схемами, без сплати земельного податку, реєстрації земельних ділянок…» Косівців також дивує, чому до національного природного парку не
ввійшла, приміром, найвища в районі унікальна гора
Грегіт вулканічного походження, чому не зацікавили екологів давні святилища і гірські ареали червонокнижних рослин. Натомість НПП з розмахом
зайшов на територію косівських сіл. Відповідь знайшлася зовсім недавно. Але про це – перегодом.
Думаємо про пташок – забуваємо про людей.
– Не наша компетенція – обговорювати президентський указ. Конституція зобов'язує нас його виконувати. Територію природо-заповідного фонду
окреслено, особливий режим її функціонування визначено. Крапка. Тому ми мусимо оформити до
кінця документацію на передані нам державою земельні масиви та здійснювати на них наукову, природоохоронну діяльність, – цілком слушно зауважує
незмінний з часів заснування НПП його директор
Василь Пророчук.
– Але ж на цій території покутсько-буковинських Карпат мешкають не лише птахи і звірі. Тут
споконвіку живуть люди. Десятки сіл та хуторів,
яким потрібно розвиватися, забезпечувати людям
житло і роботу, – зазначає у відповідь сільський голова Пістиня Тарас Бейсюк. – Не випадково Конституція України визнає землю та природні ресурси матеріальною і фінансовою базою місцевого самоврядування, а також наділяє сільські ради правом регулювати земельні відносини на своїй адміністративній території. Врешті, земля і люди – це невід'ємне,
це і є село. Наш Пістинь розвивається, має понад чотири тисячі жителів і чи не найбільший в Україні показник приросту населення. У нас багато молодих

сімей, які хочуть будуватися, жити і працювати в
рідному селі, а не їхати світ за очі. Громада вболіває
за своє село, за його соціально-економічний розвиток. Тому ми не дозволимо незаконно захоплювати
і розкрадати наші землі.
– Ми не вороги нашим людям, ми не проти
розвитку сіл, – каже на це Василь Пророчук. – Але
чи піде на користь Карпатам обмеження діяльності
національного природного парку? Я, взагалі, переконаний, що всі Карпати необхідно оголосити природо-заповідним фондом і заборонити там усілякі
рубки лісу. Хоча, з іншого боку, що тоді робити з
десятками тисяч гектарів усохлих смеречників, які
треба терміново рубати? І з чого ж тоді жити місцевим мешканцям?..
Справді, ліси з їхніми полонинами, багатими
природними ресурсами, а відтак з деревопереробною, туристичною галуззю – основа життя в Карпатах. У результаті виконання указу президента, в заповідному фонді, тобто в руках Мінекології та «Гуцульщини», опинилося 75% лісів району. Комунальне підприємство «Агроліс» відписало парку 816 га
колишніх колгоспних лісів, у яких здавна господарювали прилеглі села. Немає жодного пояснення,
тим більше наукового обґрунтування унікальності
цих рукотворних молодих смерекових насаджень.
Інший землекористувач – Кутський держлісгосп – у
добровільно-примусовому порядку віддав НПП у
постійне користування разом зі своїм нерухомим
майном 7,6 тис. га елітних лісів (не земель!), виплеканих не одним поколінням лісівників. Ще 15 тис.
лісових гектарів опинилися в парку без вилучення і
без будь-якого відшкодування. Втративши ліси, у
лісгоспі вимушені були ліквідувати Яблунівське
лісництво, закрити деревопереробні цехи. Це при
тому що у віддалених гірських селах знайти людям
роботу – велика проблема.
Землю громад – у приватну власність.
– Думаєте, в тих лісах парк розгорнув науковозаповідну роботу, розвиває туризм? Почав їх рубати
направо і наліво, без будь-якого контролю. Бо хто ж
контролюватиме екологів? Хіба самі себе, – розповідає громадський активіст Пістиня Андрій Ониськів. – Громада нашого села у квітні 2011 р. ініціювала перевірку діяльності НПП, правоохоронні органи виявили 224 куб. м незаконно зрубаної деревини у заповідних зонах. Це лише невеличкий епізод. Але найбільше обурює те, що керівництво «Гуцульщини», без жодного погодження з сільськими
радами, в адміністративних межах сіл почало захоплювати і роздавати земельні ділянки зелених зон,
придатні для розвитку туризму та рекреації…
Більше половини адміністративної території
Пістиня президентський указ віддав «Гуцульщині».
Проте, оскільки керівництво НПП не мало документів на право користування пістинською землею, частина цих ділянок увійшла в генплан розвитку і забудови села, затверджений у липні 2013 р. Генплан –
задоволення не з дешевих. Необхідні 100 тис. грн зібрали всім селом. (До слова, національному природному парку виготовлення земельної документації,
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а також інші витрати щедро оплачує державний
бюджет). І ось під час його підготовки відкрилися
факти, які жахнули не тільки мешканців Пістиня.
– На публічній кадастровій карті країни ми побачили, що невідомі особи, швидше за все – підставні, вже розібрали у приватну власність 343 га нашої землі, яку НПП узяв під охорону і в користування, – розповідає депутат Пістинської сільради
Петро Пліхтяк. – Виходить, нацпарк створювали,
щоб забрати в нас землю і тишком-нишком роздати
її, розпродати? Співробітники нацпарку про себе також не забули. На приватизованих у лісі земельних
ділянках уже вибудувані розкішні маєтки. А нам тепер проблематично виділити землю учасникам
АТО – нашим односельцям…
Почали дивитися на карті сусіднє село Шешори, перлину карпатського туризму, землі якого
також під «Гуцульщиною». А там 2,7 тис. га приватних ділянок із 15 кадастровими номерами поруч зі
знаменитими Шешорськими сріблястими водоспадами, де чи не найдорожча земля в усіх Карпатах.
До чого тут наш парк? – дивується його незмінний керівник Василь Пророчук. – Так, це наша територія. Але ми не знаємо, хто пороздавав у приватну
власність заповідні землі державного лісфонду. Це
не ми, для нас це також новина. Це самоуправство
сільських рад. Запевняю, якби не «Гуцульщина», тут
уже давно вирубали б увесь ліс і розпродали всю
землю. Вважайте, ми зупинили масштабний земельно-лісовий дерибан. Тому сільські ради й налаштовані проти нас. Тому іде така війна…
Вузли косівського конфлікту затягуються все
тугіше. Навіть суди безпорадно розводять руками,
блукаючи між статтями Земельного, Лісового кодексів та закону «Про природно-заповідний фонд».
Але всі його учасники, включно з районною і
обласною владою, єдині в одному: бардак (іншого
слова не підібрати) із землею в національних природних парках вигідний тим ділкам, котрі, прикриваючись гаслами охорони природи, проводять махінації, ще й за державний кошт, із привласнення загальнонародного ресурсу. Тому й створюють заповідники в багатих на деревину експлуатаційних лісах та поблизу сіл, де сьогодні за сотку правлять не
менше двох тисяч доларів.
– В усьому світі національні природні парки –
ефективний механізм для розвитку громад, збагачення місцевих бюджетів. У нас же, як бачимо, це
зменшення робочих місць, згортання підприємництва, інвестицій. Безліч прикладів покинутих напівдорозі інвестпроектів у сфері туризму, не кажучи
про традиційні для Косівщини галузі лісівництво та
деревопереробку. А головне, заповідний фонд – це
прикриття для афер із землею та бюджетними коштами, – продовжує розмову громадський активіст
Андрій Ониськів. – За свою землю треба боротися.
Ми розповіли про всі виявлені в «Гуцульщини» порушення міністру екології Остапу Семераку. Він
обіцяв громадськості з усім розібратися і призначити іншого директора. Бо це керівництво ідею
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парку сплюндрувало. Куди не кинь – брехня і крадіжки.
– Розібратися з землею у трикутнику «нацпарк – громади – лісгоспи» дуже важко. Порядку
нема, – каже перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Басараб. –
Проводимо землевпорядження між цими суб'єктами. Але при цьому і Києву, і Івано-Франківську
однозначно треба думати про економічні й соціальні
наслідки заповідання значних територій, на яких базується економіка сіл і районів, особливо гірських…
Слідчий відділ Косівського відділу обласного управління Національної поліції саме веде досудове
розслідування у справі щодо посадових осіб НПП
«Гуцульщина» та Шешорської сільради. Правоохоронці вважають, що ці керівники, зловживаючи
службовим становищем, незаконно передали на користь третіх осіб 4,2 га природо-заповідного фонду.
Івано-Франківська обласна прокуратура відкрила
чотири кримінальні провадження за фактами службової недбалості співробітників іншого національного природного парку – Карпатського, що господарює на землях м. Яремче, Микуличинської, Ворохтянської та Татарівської сільських рад. «Разом з чиновниками районних відділів земельних ресурсів
вони погодили та передали у приватну власність ділянки загальною площею 7,4 га, які належать до земель природо-заповідного призначення Карпатського НПП. Внаслідок неправомірних дій державним інтересам завдано збитків майже на 2,6 млн
грн», – повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області.
Спекуляція святими іменами. Тим часом конфлікт наростає. У селах створено громадські комітети. Активісти перекривають дороги, влаштовують
мітинги (почасти аж надто бурхливі) під адмінбудівлями НПП та стінами Мінекології і Верховної
Ради, вимагаючи від екологів враховувати інтереси
територіальних громад, припинити нищити природні ресурси і розбазарювати землі, а від правоохоронців – довести до кінця кримінальні впровадження проти дирекції «Гуцульщини» у справах
нецільового використання бюджетних коштів та незаконних рубок у заповідній зоні. У відповідь екологічна громадськість на чолі з НПП називає ці виступи проплаченими збіговиськами не зовсім тверезих молодиків, звинувачує керівництво Пістиня у
рейдерському захопленні своєї землі, в організації
мало не збройного нападу на адміністративні приміщення, а генеральний план розвитку села і його нові
межі вважає не багато не мало – пограбуванням держави Україна. Але найбільші пристрасті дорослих з
баталіями, взаємними звинуваченнями та образами
вирують довкола Маєтку Святого Миколая – осередку культури, моралі і патріотичного виховання
молоді не лише Прикарпаття, а й усієї країни. До дивовижно гарної гуцульської садиби, збудованої
майже в самому Пістині, у гості до Святого Миколая
діти їдуть звідусіль. Сам маєток з великим подвір'ям, будиночками, відпочинковими майданчиками займає ділянку близько одного гектара. Але в
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березні 2013 р. уряд Азарова, дублюючи президентський указ 2002 р., видає розпорядження окремо вилучити на території Пістинської сільради 116 га і
віддати в розпорядження Мінекології та в постійне
користування «Гуцульщині». Через кілька місяців
з'являється аналогічне розпорядження про вилучення ще 6,6 га. Про Маєток Святого Миколая в них
ані слова. У Пістиня з його генпланом розвитку
ніхто нічого не питає. Кабмін продовжує дивитися
на карпатське село, як європейські колонізатори на
африканські поселення. Пістинь, який уже бачив, як
у заповідних зонах сотні державних гектарів раптом
перетворюються на приватні, постав проти такого
свавілля високопосадовців. Аж тут – Революція Гідності.
– Ми йшли на Майдан з великою надією, що
нова українська влада, крім усього, почує села, повернеться до нас обличчям, – розповідає активіст
Андрій Ониськів. – Але, поки ми стояли на Майдані,
Мінекології, продовжуючи діяння кліки Януковича,
незважаючи на численні звернення громади нашого
села, у січні 2014 р. погодило парку землевпорядну
документацію на виготовлення окремого державного акта на право володіння і користування нашою
землею. В нас є всі підстави вважати, що справа
Януковича з розкрадання державних земель і земель
територіальних громад Прикарпаття живе і процвітає. А національні природні парки залишаються корупційною складовою центральної влади, з допомогою якої можна прибрати до рук ринково привабливі земельні ділянки...
Міністерство екології та природних ресурсів,
яке від імені держави несе відповідальність перед
народом України за використання земель державного заповідного фонду, ще жодного разу не відреагувало на факти появи приватних земель у державних заповідниках, не дало оцінку природокористуванню в них. Навпаки, ініціює значне розширення
меж НПП, у тому числі «Гуцульщини», знову ж таки
попри думку місцевих громад і місцевої влади.
Резервація для карпатських громад? П'ятнадцять років тому задум «Гуцульщини» зводився не
лише до створення національного природного парку. Парк був складовою грандіозного проекту: на
заповідній території Косівщини мало з нуля постати
гуцульське село – штучно створене, але зі справжніми хатами, господарськими обійстями, зі справжніми мешканцями, які б зберігали давні традиції гуцулів, їх побут, ремесла, загалом – життєвий устрій
у будні і свята. Сотні мільйонів гривень на реалізацію проекту планували отримати з державного бюджету, а потім мати фінансування з господарської
діяльності на одержаній землі, а також із туристів,
які б їхали на це диво подивитися, пожити серед
природи, як жили наші предки у сиву давнину.
– Але про живі села з їхньої історією та нагальними проблемами не думали ні тоді, ні тепер, – каже
сільський голова Пістиня Тарас Бейсюк. – За великим рахунком, позбавивши територіальні громади
та сільські ради права контролювати використання і

розпоряджатися землею за межами населених пунктів, сільське населення загнали в резервацію і згадують про нас тільки під час виборів. Хоча Конституція визнає село, разом із селищем і містом, базовою
одиницею адміністративно-територіального устрою
нашої держави…
Конфлікт Пістиня і «Гуцульщини» – значно більший, аніж суперечка «за межу і грушу» між сільрадою та природним національним парком. Це – вирішення найзлободенніших питань: про адміністративно-територіальний устрій країни, повноваження
місцевих рад, врешті – про долю проголошеної реформи з децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. З усіх трибун тільки й чутно про передачу влади на місця та створення економічно і фінансово спроможних територіальних громад. На
ділі – громади відсторонені від свого основного ресурсу – землі, а отже від впливу на дохідну частину
своїх бюджетів. Потім дивуємося – чому в нас такі
бідні села?..
– Виконавча влада завжди прагнула обмежити
на свою користь повноваження місцевого самоврядування, особливо в користуванні землею та природними ресурсами, – зазначає голова підкомітету з
питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою Верховної Ради, народний депутат Микола Федорук (багаторічний мер Чернівців,
до слова). – Правління Януковича довело ситуацію
до абсурду, коли, всупереч Конституції, змінами до
низки законів повноваження сільських, селищних
голів і місцевих рад були замкнені межами населеного пункту. Це дало безмежні можливості центральній владі безконтрольно використовувати ресурси
територіальних громад, прикриваючись інтересами
держави. Тепер точаться палкі дискусії саме з приводу розпоряджання землями за межами населених
пунктів. Переконаний, основою управління в державі мають бути територіальні громади. Через місцеві органи влади вони повинні розпоряджатися
землями всіх категорій в адміністративних межах
своєї ради, а не лише населеного пункту. Це й буде
кроком до реальної децентралізації влади в країні, а
також до реалізації основної мети реформи місцевого самоврядування – створення спроможних, подержавницьки активних територіальних громад.
Проте з боку центральної влади ці пропозиції отримують серйозний спротив. Розпоряджання землею
ніхто не хоче випускати з рук…» [15].
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