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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ЧЛЕНА СІМ’Ї 
ЗАГИБЛОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В ЗОНІ ООС (АТО) ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ЗМЕНШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 
 

30 квітня 2018 р. в Україні офіційно на зміну антитерористичної операції (АТО) була 
введена Операція Об’єднаних сил (ООС). В офіційних роз’ясненнях вказано на те, що це 
жодним чином не вплине на пільги, які отримують учасники АТО. Крім того, особи, які 
братимуть участь у ООС, матимуть право на статус учасника бойових дій, враховуючи 
внесені зміни. Так само вважаємо, що ці зміни будуть стосуватися і членів сімей загиблих 
військовослужбовців в зоні ООС. Проте на сьогодні вказані зміни не внесені, а діючий 
механізм щодо набуття цього статусу для сімей військовослужбовців зони АТО на 
законодавчому рівні є не деталізованим та потребує врегулювання. Адже процес розвитку 
вітчизняного законодавства про соціальний статус учасників АТО та їх сімей «..є 
безсистемним та хаотичним, наслідком чого є його розгалуженість, невпорядкованість, 
колізійність та прощальність» [2, с. 174]. Cама ж процедура надання вказаного статусу 
передбачає збір розширеного переліку документів, що вимагає значних затрат часу та 
зусиль, а результат є не відомим, оскільки  відсутній однаковий підхід соціальних органів 
до даного питання. 

Після смерті близької людини особі необхідно не тільки самостійно збирати і подавати 
документи в різні органи, а й на практиці ще і захищати свої порушені права в судових 
органах. Тому вважаємо за необхідне перекласти обов’язок збирання документів на 
командира військової частини, де проходив службу померлий, загиблий (той, що пропав 
безвісти). Це у свою чергу дозволить забезпечити належний рівень соціального захисту та 
гарантій вказаних осіб. Саме такі командири повинні здійснювати збір і підготовку 
матеріалів, що будуть слугувати основою для отримання статусу сім’ї померлого, загиблого 
(того, що пропав безвісті) при участі в АТО. З цією метою буде доцільним доповнити Закон 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зазначеним додатковим 
положенням. Саму процедуру та алгоритм дій буде доцільно деталізувати в новій редакції 
Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб. 

На основі дослідження судової практики визначена доцільність закріплення на 
офіційному рівні або застосування по аналогії на практиці соціальними органами положень 
Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 р. № 5-рп/99 «У справі за 
конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, 
газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо 
офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» … (справа про офіційне 
тлумачення терміна «член сім’ї»)» [1]. Згідно з даним Рішенням, під членом сім’ї 
військовослужбовця за змістом пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», треба розуміти особу, що 
перебуває з суб’єктом права на пільги щодо оплати користування житлом і комунальними 
послугами у правовідносинах, природа яких визначається: кровними (родинними) зв’язками 
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або шлюбними відносинами; постійним проживанням з військовослужбовцем, веденням з 
ним спільного господарства. Такі ознаки (вимоги) застосовуються диференційовано при 
конкретному визначенні членів сім’ї, які мають право на названі пільги. Членами сім’ї 
військовослужбовця можуть бути визнані й інші особи за умов постійного проживання 
разом з суб’єктом права на пільги і ведення з ним спільного господарства, тобто не лише 
його (її) близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба), але й інші родичі або особи, 
які не перебувають з військовослужбовцем у безпосередніх родинних зв’язках 
(неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, 
пасинки, падчерки та інші). Відповідне положення щодо цього буде доцільним передбачити 
в зазначеному вище Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Вважаємо за доцільне закріпити на законодавчому рівні таку процедуру набуття 
особою статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця в АТО. Командир військової 
частини протягом відповідного періоду (наприклад, до 20 днів) здійснює збір наступних 
документів, що направляє до військових комісаріатів областей за місцем обліку померлого, 
загиблого (того, що пропав безвісти): свідоцтво про смерть або повідомлення про загибель 
особи; висновок судово-медичної експертизи (штатної військово-лікарської комісії) (у разі 
можливості його складення); матеріали службового розслідування; документи про 
безпосередню участь в АТО загиблого військовослужбовця. Таким чином, буде 
передбачено чіткий і вичерпний перелік документів, що повинен буде зібрати командир 
військової частини протягом вказаного строку. У наступному, військові комісаріати 
протягом певного строку (наприклад, 3 днів з моменту отримання від командирів 
військових частин зазначених вище документів) перенаправляють матеріали до підрозділів 
соціального захисту населення місцевої державної адміністрації за зареєстрованим місцем 
проживання особи загиблого військовослужбовця. Такий соціальний підрозділ у строк до 
7 днів приймає рішення про надання особі статусу члена сім’ї померлого, загиблого (того, 
що пропав безвісти). При цьому, від особи, стосовно якої розглядається питання про 
надання статусу, отримується лише дозвіл на обробку її персональних даних, а також згоду 
на отримання вказаного статусу. Саме на цьому етапі соціальним органом збираються 
матеріали (отримується інформація) щодо «сімейного» зв’язку між загиблим та вказаною 
особою. За результатами прийняття рішення про надання особі зазначеного статусу, 
підрозділи соціального захисту населення місцевої державної адміністрації інформують 
власне особу, якій вказаний статус надано, обласні військові комісаріати, які перенаправили 
документи, а також Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників АТО. 
Таким чином, буде здійснюватись двосторонній контроль прийняття кінцевого рішення про 
надання особі статусу члена сім’ї загиблого як обласними військовими комісаріатами, так і 
Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО. 

Проаналізована практика свідчить про недостатній рівень розробленості механізму 
отримання статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця в зоні АТО. Для того, щоб 
уникнути зростання соціальної напруги серед населення дане питання повинно бути більш 
чітко врегульоване на законодавчому рівні. Запропоновано перелік та порядок подання 
документів для отримання статусу члена сім’ї померлого, загиблого (того, що пропав 
безвісті) при участі в АТО. Наведено рекомендації щодо внесення змін до нормативно-
правових документів для врахування розкритих пропозицій. 
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АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ У СТРАХУВАННІ 
 

Актуарні розрахунки – це розрахунки тарифів для окремих видів страхування. Основи 
теорії ймовірності, отже теорії актуарних розрахунків, заклали Яків і Даніель Бернуллі [1; 
2]. Методи актуарних розрахунків висвітлені в роботах інших авторів [3; 4; 5], а також у 
Методиці, розробленій фахівцями Мінекономіки України [6]. 

Актуарні розрахунки являють собою систему математичних методів і методів страхової 
статистики, за допомогою яких здійснюється обчислення страхових тарифів [3; 4; 5]. Актуарні 
розрахунки також дозволяють визначитися, коли доцільно укладати договори страхування, а 
коли це ризиковано для стійкості страхової компанії. При наявності ризику з великим 
коефіцієнтом кумуляції договір страхування не укладають. Якщо коефіцієнт кумуляції більше 
одиниці, то це означає, що в міру зростання соціальних ризиків зростає число страхових 
випадків, що приходяться на одну страхову подію. Джерелами таких ризиків можуть бути: 

– стихійні лиха; 
– пандемії і панзоотії; 
– економічні кризи; 
– політичні кризи; 
– фінансові кризи («обвали» на фондових і валютних ринках, депозитний ажіотаж); 
– енергетичні кризи (ризьке зменшення видобутку енергетичної сировини); 
– інноваційні кризи (ризька зміна ринкової кон’юнктури, пов’язаної з ефектними 

винаходами). 
В інших випадках соціальні ризики не становлять перешкоди для укладання договорів 

страхування. 
Актуарні розрахунки розрізняють за галузями: особисте страхуванню; майнове 

страхуванню; страхування цивільної відповідальності. 
Основними завданнями актуарних розрахунків є: 
– дослідження і угруповання ризиків в рамках страхової сукупності; 
– визначення ймовірності настання страхового випадку; 
– визначення частоти і ступеня тяжкості шкоди, заподіяної в окремих ризикових групах 

і в цілому по страховій сукупності; 
– математичне обґрунтування необхідних витрат на ведення справ;  
– математичне обґрунтування необхідних резервних фондів. 
Джерелом даних для актуарних розрахунків є страхова статистика, яка займається 

виміром частоти и важкості страхових випадків з подальшим узагальненням страхових 
операцій, вартісних показників, що характеризують страхову справу, тощо. У результаті 
обробки статистичних даних розраховують такі показники, як: частота страхових подій; 
коефіцієнт кумуляції ризику; коефіцієнт збитковості; середня страхова сума на один об’єкт 
страхування; середня страхова сума на один постраждалий об’єкт; тяжкість ризику; 
збитковість страхової суми; норма збитковості; частота збитку; тяжкість шкоди. 

Результатом розрахунків має бути тарифна ставка, яка визначає розмір страхового 
внеску в залежності від розміру страхової суми, – граничної величини, в межах якої 
страховик при настанні страхового випадку зобов’язується виплатити бенефіціару страхове 
відшкодування для покриття його ущербу.  

Тарифну ставку, за якою укладається договір страхування, називають брутто-ставкою. 
Сукупність тарифних ставок називають тарифом. Брутто-ставка, у свою чергу, складається 
із двох доданків: нетто-ставки і навантаження. 

Нетто-ставка – величина, яка є основою для розрахунку страхового відшкодування. 
Вона становить добуток ймовірності настання страхового випадку і коефіцієнта 
кумуляції. Коефіцієнт кумуляції, в свою чергу, є частка від ділення середньої виплати до 
середньої страхової суми, що припадають на один договір страхування. 

Навантаження – величина, яка є основою для розрахунку витрат страховика, пов’язаних 
з ведення страхової справи.  



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» 
 

 

10 

 

Ti = Pi × Kі; 
Ki = Bі / Cі, 

де Ti – нетто-ставка для і-тої категорії страхових випадків; 
Pi – ймовірність страхового випадку для і-тої категорії страхових випадків; 
Kі – коефіцієнт кумуляції для і-тої категорії страхових випадків; 
Bі – середній розмір виплат для і-тої категорії страхових випадків (у існуючій практиці 

страхування); 
Cі – середній розмір страхової суми для і-тої категорії страхових випадків (у існуючій 

практиці страхування). 
У випадку страхування за новими видами ризиків і відсутності фактичних даних про 

результати проведення страхових операцій показники страхової статистики оцінюють 
експертним шляхом. При цьому рекомендується приймати такі коефіцієнти кумуляції: 

0,3 – при страхуванні від нещасних випадків і хвороб у медичному страхуванні; 
0,4 – при страхуванні засобів наземного транспорту; 
0,5 – при страхуванні вантажів і майна, крім транспортних засобів; 
0,6 – при страхуванні засобів повітряного і водного транспорту; 
0,7 – при страхуванні відповідальності власників автотранспортних засобів, інших 

видів відповідальності і страхування фінансових ризиків. 
Як ми казали, залишки суми страхових внесків використовуються страховиком як інвестиції, 

які приносять йому певний дохід. Розмір річного доходу, принесеного вкладеним капіталом, 
називають процентною ставкою, або нормою відсотка. Загальна величина доходу залежить від 
величини вкладеного капіталу, процентної ставки і часу, протягом якого він перебуває в обороті, 
або числа обертів капіталу за певний час. Це також є предметом актуарних розрахунків. 

Актуарні розрахунки провадять фахівці-актуарії. Правильне ведення актуарних розрахунків 
має забезпечити економічну стійкість страхових фондів (як державних, так і приватних). 

Тут були розглянуті кількісні методи визначення тарифів для страхових внесків, що є 
необхідним моментом стійкості страхової системи і можливості її існування як такої. На 
цьому закінчується загальнотеоретична система дослідження. Надалі перейдемо до 
вивчення системи страхування в деталях. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ 
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ 

 

Процеси глобалізації економічного простору вимагають від країн світу трансформувати 
наявні процеси та системи для організації ефективної та гармонічної роботи та взаємодії 
між суб’єктами даних країн. Фінансова система не є виключенням. Завдяки цьому, під час 
впровадження стратегії глобалізації економіки, виникнення дестабілізаційних чинників має 
системний характер, адже країни не є ізольованими та ризики, притаманні одній країні, 
стають актуальними для іншої. Відповідно до даних процесів, банками країн світу 
розробляються системи контролю за фінансовою стійкістю банку та контролю рівня впливу 

http://stud.com.ua/19193/strahova_sprava/metodiki_rozrahunku_tarifn
http://www.consultant.ru/
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дестабілізаційних чинників. Враховуючи стрімкий розвиток інформаційних технологій, 
системи оцінки рівня фінансової стійкості, що використовуються центральними банками 
країн світу, є здебільшого уніфікованими та стандартизованими, але, не зважаючи на країну 
в якій система функціонує, призначення даних систем є єдиним – виявити тенденції, або 
прояви щодо схильності установи до втрати стійкості функціонування. Дані системи 
«раннього реагування» дають можливість регулятору ринку індикативно виявити проблемні 
установи, та акцентувати увагу на необхідності початку дій направлених на збереження 
фінансового стану установи на необхідному рівні. 

Більшість країн з розвинутою фінансовою системою для оцінки стану фінансової 
стійкості банків використовують рейтингові моделі на основі індексних показників. Дані 
методи – методи «раннього реагування» розроблені для проведення оцінки зміни 
фінансового стану банків. Так, наприклад в Аргентині та Італії, розроблені схожі одна з 
одною системи показників рейтингової оцінки стану фінансової установи, в яких за основу 
взяті основи комплексної системи банківського нагляду Федеральної резервної системи 
США. Тобто, процес уніфікації механізмів аналізу фінансової стійкості серед країн зі 
схожою архітектурою та рівнем розвитку економіки постійно відбувається. 

Поряд з цим, рейтингові системи оцінки дозволяють в повній мірі оцінити стан 
установи у випадку повного розкриття інформації банками, також у випадку наявності 
жорсткої системи контролю якості даної інформації. В іншому випадку, під час проведення 
комплексної оцінки діяльності банків, інформація від правоохоронних органів, 
статистичних видань, засобів масової інформації може бути не точною або викривленою. 
Відповідно, використання публічної інформації, повинно бути обмежено інформацією 
спеціалізованих та акредитованих видавництв. 

Поряд з рейтинговими системами існує велика кількість інших систем оцінки 
фінансової стійкості банків, зокрема: 

1. Системи коефіцієнтного аналізу. 
2. Комплексні системи оцінки банківського ризику. 
3. Системи статистичного аналізу (системи розрахунку рейтингів та рейтингової 

міграції, системи розрахунку ризику банкрутства та схильності до банкрутства, системи 
розрахунку можливих збитків). 

4. Системи пруденційного аналізу. 
Майже всі без виключення системи аналізу та діагностики містять елементи коефіцієнтного 

аналізу та застосовують під час розрахунку стану банків фіксовані нормативні значення. 
Основною проблемою застосування елементів коефіцієнтного аналізу є те, що для банків 

із різною спеціалізацією чи з індивідуальною специфікою нормативні діапазони значень 
деяких коефіцієнтів можуть суттєво відрізнятись, і зрозуміло, що результати такого аналізу за 
всією сукупністю банків будуть неточними. Для розв’язання даної проблеми необхідним є 
проведення розподілу банків на декілька однорідних груп за одним чи кількома критеріями 
(розмір активів, регіональне розміщення). Для кожної з груп доцільним є проведення 
визначення оптимальних значень при цьому оцінку фінансової стійкості необхідно 
здійснювати у межах однієї групи.  Тобто, під час аналізу фінансової стійкості, необхідним є 
прийняття факту динамічної зміни тренду ринку, отже, описаний вище кластерний підхід 
доцільно застосовувати в кожному окремому періоді, що аналізується. 
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SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Для розуміння можливостей подальшого розвитку краудфандингу як альтернативного 
джерела фінансування варто провести SWOT-аналіз, та визначити сильні та слабкі сторони, 
можливості та загрози (табл. 1). 

Краудфандинг в Україні має як сильні так і слабкі сторони, але при цьому він має широкий 
спектр можливостей, особливо в сфері малого та середнього бізнесу. Сильними сторонами 
цього виду фінансування є простота взаємодії з інвесторами, яка передбачає фактично пряму 
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взаємодію між виробниками продукції та її споживачами. Крім того такий спосіб фінансування 
дає змогу в досить короткий термін отримати необхідний обсяг фінансування. 

Таблиця 1 
Результати SWOT-аналізу для краудфандингу в Україні 
Сильні сторони Слабі сторони 

– Простота взаємодії з інвесторами; 
– Отримання необхідного обсягу фінансування; 
– Залучення інвесторів без географічних обмежень; 
– Швидкість залучення коштів; 
– Транспарентність проекту; 
– Підзвітність та відповідальність перед інвесторами;  
– Гарантований споживач продукції в особі інвестора 
через прямий контакт. 

– Відсутність нормативного забезпечення; 
– Неузгодженість питань оподаткування коштів, 
залучених через краудфандингові платформи; 
– Може бути використаний лише на рівні підприємств 
малого та середнього бізнесу; 
– Низька інвестиційна активність населення в Україні; 
– Низька поінформованість населення про даний 
метод фінансового забезпечення. 

Можливості Загрози 
– Отримання попереднього замовлення; 
– Відстеження рівня зацікавленості проектом; 
– Зростання вартості компанії; 
– Розвиток інноваційного потенціалу; 
– Надходження додаткових коштів з різних джерел 
фінансування; 
– Спрощений механізм інвестування коштів; 
– Створення додаткових робочих місць; 
– Зниження трансакційних витрат на організацію 
фінансування проекту. 

– Підвищені ризики як для інвесторів, так і для 
платформи; 
– Відсутність процедур due diligence при відборі 
проектів; 
– Низький рівень фінансової грамотності населення; 
– Використання краудфандингових площадок для 
створення фінансових пірамід. 

Джерело: складено автором 

 
Не менш важливою перевагою є можливість залучити інвесторів не маючи прив’язки 

до їх географічної приналежності. Для того, щоб залучити інвесторів під реалізацію проекту 
важливим є підзвітність власників проекту інвесторам, оскільки в таких видах фінансування 
найбільш значимим є наявність довіри. Так, в законодавчих актах Великобританії, Франції 
та Іспанії виписані правила для краудфандингових платформ за принципом «знай свого 
клієнта», та які передбачають, що представники платформи перш ніж розміщувати проект 
повинні вивчити інформацію, щодо власників проекту та переконатись, що вони здатні 
адекватно оцінювати власні фінансові ризики, а також що проект не буде використано для 
відмивання брудних коштів [1]. 

З точки зору власників проекту краудфандинг надає значні можливості, зокрема 
отримати попереднє замовлення, оскільки досить часто фінансування проектів відбувається 
через власну зацікавленість інвесторів у виробництві конкретних видів продукції. З позиції 
інвесторів є можливості захистити свої кошти, відстежуючи інформацію, яка подається на 
сайті платформи, що знижує ризик інвестування.  

Як для власників так і для інвесторів суттєвими можливостями є потенційне 
зростання вартості компанії, особливо у випадку краудінвестингу, крім того це також 
можливості для зростання інноваційного потенціалу підприємства. Краудфандинг також 
сприяє зниженню трансакційних витрат на організацію фінансування проекту, що 
дозволяє знизити вартість залучення коштів. Суттєвими перевагами є диверсифікація 
джерел фінансування, та відсутність ризику залежності від функціонування одного 
кредитора. Як свідчить досвід, однією із суттєвих переваг краудфандингу є можливість 
створення додаткових робочих місць.  

Водночас використання краудфандингу має слабкі сторони та несе певні загрози. 
Наразі невирішеним є питання щодо законодавчого забезпечення проведення цих операцій 
а також нормативної бази щодо оподаткування коштів, які акумулюються у такий спосіб 
господарствами. Ця проблема існує не лише в Україні, а і в більшості країн світу, оскільки 
це новий метод фінансування діяльності, і більшою мірою це стосується таких видів 
краудфандингу, які здійснюються із зворотним грошовим потоком.  

В окремих країнах Європи та світу прийнято пілотні законодавчі акти, які регламентують 
операції альтернативного фінансування. Однією із слабких позицій краудфандингу науковці 
зазначають використання цієї форми лише для підприємств малого та середнього бізнесу. 
Так, у Франції визначено, що максимальна сума інвестицій, яка може бути вкладеною 
інвестором в один проект становить до 1000 євро, якщо фінансування здійснюється у вигляді 
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кредиту з відсотками і до 4000 євро в проект без зворотного грошового потоку. В Іспанії 
вимоги встановлюються в залежності від статусу інвестора – акредитований чи 
неакредитований. Якщо інвестор є неакредитованим, то він має право вкласти в один проект 
максимум 3000 євро і не більше 10000 євро на рік, стосовно акредитованих інвесторів, то 
вони не мають обмежень щодо фінансування таких проектів [1].  

Досить слабкою позицією краудфандингу є низька інвестиційна активність населення, яке в 
першу чергу є рушієм даної форми фінансування. Водночас саме краудфандинг може стати 
цікавим для інвестицій, враховуючи, що в Україні наразі практично відсутня альтернатива 
розміщення коштів населення в банках. Для посилення інвестиційної активності населення 
вагомого значення набуває фінансова грамотність, яка повинна розповсюджуватись серед різних 
вікових груп, яка в тому числі визначена як загроза для існування даної форми фінансування.  

Стосовно загроз, які пов’язані з краудфандингом, то найбільшою з них є підвищені 
ризики як для інвесторів, так і для платформи. Для їх зниження платформи розміщують 
максимально можливу за обсягами інформацію щодо потенційних ризиків, а також досить 
детально описують основні властивості проекту, його ризики з метою допомогти клієнту 
прийняти як позитивне інвестиційне рішення так і відмову від інвестування. Платформи 
також інформують інвесторів, надсилаючи їм інформацію щодо всіх здійснених інвестицій та 
грошових коштів інвестора, які знаходяться в їх розпорядженні на поточну дату. Крім того у 
більшості країн, де існує відповідна законодавча база встановлені вимоги щодо кадрового 
складу, який повинен мати гарну репутацію, відповідну професійну кваліфікацію, а також 
повинен бути фінансово вмотивований для якісного виконання своїх функцій.  

Відсутність процедур due diligence при відборі проектів є також загрозою у тому 
випадку, коли краудфандингова платформа не бере на себе зобов’язань щодо проведення 
даної процедури з проектами. Водночас  в країнах, де є нормативне регулювання процесу, 
зокрема в Іспанії та Франції передбачено обов’язкову вимогу щодо процедури due diligence, 
яка встановлюється для краудфандингової платформи, що розміщує проект та передбачає 
повне розкриття інформації для інвестора.   

Чергова загроза – це використання краудфандингових площадок для створення 
фінансових пірамід, в даному контексті варто зазначити, що важливим при виборі платформи 
є дотримання останньою вимоги неперервності бізнесу, яка передбачає розробку механізмів 
підтримки започаткованих проектів у випадку, якщо відбуваються технічні перебої 
функціонування платформи, або з інших причин платформа припинила свою діяльність. 

Таким чином у випадку формування позитивних тенденцій подальшого розвитку 
краудфандингу в Україні, особливо в частині використання моделей із зворотним грошовим 
потоком виникне потреба у формуванні адекватного нормативного забезпечення, яке, 
враховуючи досвід європейських країн може сприяти зниженню загроз та зростанню 
можливостей використання даної форми як альтернативи традиційним формам фінансового 
забезпечення функціонування підприємств малого та середнього бізнесу.  
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РОЗВИТОК БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА ПЕВНОГО РІВНЯ ЇХ ЛІКВІДНОСТІ 
 

Управління ліквідністю банків на сучасному етапі функціонування банківської системи має 
велике значення. Українські банки опинилися в складних умовах через масштабну ескалацію 
політичної кризи, котра переросла у геополітичну. Результатом ситуації, що склалася стало 
виведення з банківського ринку багатьох банків. За результатами діяльності усієї банківської 
системи на 1 січня 2017 року зафіксовано збиток у розмірі 160,1 млрд грн [1]. Загалом відбувся 
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значний відтік коштів у національній валюті, що в свою чергу призвело до виникнення значних 
проблем з ліквідністю як окремих банків так і банківської системи в цілому. 

З метою контролю за станом ліквідності банків НБУ установлює нормативи 
ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової 
ліквідності (Н6) [2]. Так, з даних табл. 1 видно, що показник миттєвої ліквідності 
банківської системи України суттєво перевищує нормативне значення. На 1 січня 2018 року 
його значення дорівнювало 55,55 %, що в 2,8 рази більше мінімально необхідного 
значення – 20 %. Це означає, що банки не можуть ефективно розміщувати свої ресурси, а 
змушені їх накопичувати. Дана ситуація свідчить про надмірне перевищення ліквідних 
активів над ліквідними зобов’язаннями із відповідними термінами. 

Таблиця 1 
Динаміка виконання нормативів ліквідності банками України за 2009 – 2016 рр. 

Період 

Нормативи ліквідності 
Н4 – норматив миттєвої 

ліквідності 
Н5 – норматив поточної 

ліквідності 
Н6 – норматив 

короткострокової ліквідності 
Фактичне 
значення 

Нормативне 
значення 

Фактичне 
значення 

Нормативне 
значення 

Фактичне 
значення 

Нормативне 
значення 

01.01.2008 53,6 

Не менше 20% 

75,31 

Не менше 40% 

39,93 
Не менше 20% 

01.01.2009 62,38 75,16 32,99 
01.01.2010 64,45 72,90 35,88 

Не менше 60% 

01.01.2011 58,8 77,33 91,19 
01.01.2012 58,48 70,53 94,73 
01.01.2013 69,26 79,09 90,28 
01.01.2014 56,99 80,86 89,11 
01.01.2015 57,13 79,91 86,14 
01.01.2016 78,73 79,98 92,87 
01.01.2017 60,79 102,14 92,09 
01.01.2018 55,55 108,08 98,38 

Джерело: сформовано за даними [1] 
 

Причиною даної ситуації є обережне ставлення банків до комерційного та 
міжбанківського кредитування, а також довгострокових активних операцій в період світової 
кризи задля забезпечення високої ліквідності, що є чи не головним чинником надійності та 
стабільності. Також спостерігається позитивна тенденція до зменшення фактичного значення 
нормативу Н4, що свідчить про вивільнення високоліквідних коштів із резервів банків та 
вкладення їх у дохідні активи, які приносять прибуток банку та розвивають економіку країни. 

Аналогічна ситуація спостерігається у співвідношенні активів до зобов’язань із 
відповідними термінами повернення до 31 дня (включно), тобто  за даними по нормативу 
поточної ліквідності (Н5). Так, фактичне середнє значення нормативу поточної ліквідності 
загалом по банківській (40 %). За показником Н5 на 01.01.2018 року фактичне його 
значення перевищувало нормативне значення в 2,7 рази. Причиною даної надмірної 
ліквідності є накопичення великої кількості високоліквідних активів, а також спрямованість 
банківських установ на отримання швидкого прибутку, що досягається за допомогою 
вкладення коштів у короткострокові активи. 

Третім економічним нормативом НБУ є норматив короткострокової ліквідність банку, 
тобто норматив Н6. Як бачимо з таблиці 1 фактичне значення даного показника також значно 
перевищує нормативне значення, яке становить 60 %. Також варто звернути увагу на стрімке 
зростання фактичного значення Н6 у 2010 році. Так, на 01.01.2011 року фактичне значення 
нормативу короткострокової ліквідності становило 91,19, що на 55,31 більше від попереднього 
року. Головним фактором стрімкого зросту цього показника є збільшення нормативного 
значення Н6 з 20 % до 60 %. Метою такого заходу було стримування банківського 
кредитування за для забезпечення платоспроможності та ліквідності банків. Однак, зауважимо, 
що за 2011 – 2017 роки фактичного значення даного нормативу значно перевищувало 
встановлений нормативний розмір. Тож на 01.01.2018 року фактичне Н6 становило 98,38, що в 
1,64 рази перевищує нормативне значення цього показника ліквідності банку. 

Результати проведеного аналізу свідчать про дотримання по банківській системі 
України нормативів ліквідності. При цьому виникає ситуація за якої комерційні банки, 
підвищуючи свою ліквідність, залучають на свої рахунки значні обсяги грошових коштів, 
але цим самим зменшують свій прибуток. Це призводить до створення так  званої  
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фінансової піраміди, яка є ліквідною, але неплатоспроможною. При цьому якщо 
припиняється надходження грошових коштів, то з часом подібна структура стає 
неліквідною [3]. Також варто зазначити, що через надмірне перевищення фактичних 
значень показників над нормативними складається неоднозначна ситуація: 

– висока ліквідність банків є основою їхньої стабільності, що особливо важливо у 
період кризи; 

– висока ліквідність відображає зменшення банківського кредитування, адже кошти 
замість того, щоб направлятися в економіку осідають в резервах, що зумовлює зменшення 
прибутку банку та створює дефіцит кредитних ресурсів на грошовому ринку. Також 
негативним явищем надмірно високої ліквідності банківської установи є те, що банки 
залучаючи гроші на депозити просто перестають заробляти на них, тобто вкладають їх 
короткострокові активи, дохід за якими не є великий. Дана ситуація в майбутньому може 
привести до неплатоспроможності  будь-якого банку. 

Крім того, у трансформаційні періоди економічного розвитку центральні банки мало 
коли поглинають усю надлишкову ліквідність, щоб досягнути ринкового балансу. 
Поглинаючи надлишкову банківську ліквідність, НБУ обмежує грошову пропозицію з боку 
комерційних банків у вигляді позичок і інших інвестицій, що запобігає зростанню грошової 
маси, як наслідок, обмежує попит на товари й послуги, стримує зростання цін [4]. 

Таким чином, надлишкова ліквідність провокує підвищення процентних ставок по 
кредитах. Враховуючи вище викладене можна припустити, що існує зворотний зв’язок між 
показниками ліквідності та величиною кредитів фізичних та юридичних осіб. Припускається, що 
чим більша ліквідність банківської системи, тим більші процентні ставки по кредитах та менші 
обсяги кредитування. Отже, дотримання встановлених НБУ нормативів ліквідності дозволяє 
банківським установам забезпечити необхідний рівень ліквідності, що є основою їх стабільності 
та розвитку. Однак дані показники повністю не забезпечують ефективне управління 
банківською ліквідністю. Причиною недостатньої ефективності даних показників є їхня 
статичність і ретроспективність, що не завжди відображає дійсну ситуацію з ліквідністю банку. 
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ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ 
 

Зниження вартості національної валюти (під якою слід розуміти грошову одиницю 
певної країни, що використовується у внутрішніх розрахунках, зовнішньоекономічних 
зв’язках та розрахунках з іншими державами [1, c. 77]) приводить до таких економічних 
ефектів (або результатів економічної діяльності): 

1) збільшує обсяги національного експорту (далі – NEx); 
2) збільшує валютні доходи від NEx, якщо попит нерезидентів на нього еластичний, і 

знижує ці доходи, якщо попит нееластичний; 
3) знижує фізичну величину (обсяг) імпорту тощо [2, c. 120]. 
Еластичність попиту та пропозиції на валюту – це конкретне співвідношення зміни в обсягах 

попиту та пропозиції валюти з процентною зміною валютного курсу [2, c. 120]. Валютний курс –
ціна національної грошової одиниці, виражена в грошовій одиниці іншої країни [3; 4]. 

В практичних цілях для вимірювання еластичності використовують аркову 
еластичність – зміну показників в проміжку між 2-ма усередненими показниками 
(параметрами) обсягів валюти та її курсу – формула (1) [2, c. 120]: 
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Тут варто зауважити, що якщо не враховувати міжнародного руху капіталу, то 
найбільше значення для еластичності попиту та пропозиції валюти мають такі види 
еластичності [2, c. 120; 4; 5]: 

1) з боку попиту: 
– еластичність національного попиту на імпорт з-за кордону; 
– еластичність попиту з боку іноземних країн на NEx. 
2) з боку пропозиції: 
– еластичність пропозиції NEx іноземними країнам; 
– еластичність іноземної пропозиції імпорту з боку іноземних країн. 
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 
 

Дослідницький підхід до класифікації видатків бюджету об’єднує в собі точки зору 
науковців, яких поділено на дві групи: перша з них повністю погоджуються із законодавчим 
підходом, а друга – мають на увазі власне бачення класифікації цих видатків. Розглянемо 
останню групу більш детально. 

В. Федосов, В. Опарін і Л. Сафонова виокремлюють такі класифікаційні ознаки видатків 
бюджету – за роллю у відтворенні виробництва; за суспільним призначенням; за галузями 
економіки і соціальної сфери; за цільовим призначенням і рівнями бюджетної системи [4].  

На думку С. Котової, до бюджетної класифікації слід додати ще 6 ознак: за джерелами 
покриття (видатки загального фонду; видатки спеціального фонду); за етапом руху коштів 
(касові видатки; фактичні видатки); за предметною ознакою (народне господарство; 
соціально-культурні заходи; наука і освіта; обороноздатність країни); за цільовим 
призначенням (заробітна плата, нарахування на заробітну плату, господарські витрати, 
поточний та капітальний ремонт, платежі та позики, дотації тощо); за впливом на процес 
діяльності (поточні видатки і видатки розвитку); за характером оцінки (кількісна та якісна) 
[5, с. 446]. На її думку, це значно підвищить ефективність використання бюджетних коштів.  

У свою чергу В. Федосов і С. Юрій пропонують класифікувати бюджетні видатки за 
формами їх фінансування: кошторисне фінансування; бюджетне інвестування; державні 
трансферти. Кошторисне фінансування являє собою виділення державою бюджетних 
коштів відповідно до затверджених бюджетів і бюджетних розписів суб’єктам 
господарювання (бюджетним установам) на цілі, передбачені їх основними фінансовими 
планами – кошторисами. Бюджетне інвестування пов’язане з виділенням бюджетних коштів 
на інвестиційну або інноваційну діяльність. Третя форма бюджетного фінансування полягає 
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у наданні державних трансфертів шляхом державного субсидування (державні субсидії, 
державні субвенції, державні дотації) та державної допомоги населенню [8].  

В. Савка виокремлює такі класифікаційні ознаки видатків бюджету: за роллю у 
відтворенні ВВП; за суспільним призначенням і участю в суспільному виробництві; за 
галузевим розрізом; за цільовим призначенням і рівнем бюджетної системи; за економічними 
результатами і характером споживання [6, с. 28]. С. Юрій та Й. Бескид пропонують 
класифікувати видатки бюджету за такими категоріями: за їх значенням у процесі 
виробництва (на витрати, пов’язані з фінансуванням матеріального виробництва, і на 
утримання невиробничої сфери); за суспільним призначенням (на витрати з фінансування 
народного господарства, соціально-культурних заходів, оборони держави; утримання апарату 
управління); за галузевою структурою (на розвиток промисловості, сільського господарства, 
транспорту, торгівлі тощо [1, с. 100]. Також у науковій літературі існує думка, що видатки 
бюджету потрібно класифікувати за їх критерієм, видом і напрямом використання [2, с. 368].  

Згідно з підходом Е. Ровинського, видатки бюджету та фінансування доцільно 
об’єднати в 4 групи: народне господарство; соціально-культурні заходи; оборона країни; 
утримання апарату управління [7, c. 235]. У свою чергу, Г. Старостенко та Ю. Булгаков 
пропонують здійснювати класифікацію видатків за такими ознаками, як роль у відтворенні 
виробництва; суспільне призначення; галузі економіки і соціальної сфери; цільове 
призначення; рівні бюджетної системи [3, c. 141]. 

Отже, дослідницький підхід до класифікації видатків бюджету відображає різні наукові 
погляди, що заслуговують на своє місце у науковому контексті. Але їх спільною рисою є 
виокремлення класифікаційних ознак відповідно до змісту видатків. 
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ФІСКАЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ: ІНСТРУМЕНТИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛІМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

В умовах хронічного бюджетного дефіциту та нагромадження значного обсягу 
державного боргу в Україні особливої актуальності набуває питання впровадження заходів, 
спрямованих на відновлення збалансованості системи публічних фінансів та 
макроекономічної стабілізації.  

У даному контексті ключовим елементом системи регулювання фінансових диспропорцій 
має стати фіскальна консолідація. Термін «консолідація» походить від латинського слова 
«consolidatio», що в перекладі означає «укріплювати, зрощувати, нарощувати». Дж. Сакс 
зазначає, що основною метою фіскальної консолідації є ліквідація фіскального та квазі-
фіскального дефіцитів, що, на переконання вченого, є причинами інфляції [1]. 

Р. Прайс стверджує, що «фіскальна консолідація – це підтримання бюджетного балансу, 
який стабілізує бюджетні дефіцити та державний борг на певному специфічному рівні» [2, c. 5]. 
Тобто дослідник акцентує увагу на тому, що існує певний рівень боргового навантаження, що є 
прийнятним для економіки, а його досягнення та підтримка гарантуватимуть забезпечення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670173
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nz_2013_1_6
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добробуту суспільства. Крім того, Р. Прайс наголошує саме на стабілізації бюджетних дефіцитів, 
на відміну від інших визначень, де фіскальна консолідація передбачає лише скорочення 
дефіциту, що, на наше переконання, розширює зазначену дефініцію. Вчений дотримується 
думки, що «у широкому розумінні та виходячи із нормативного погляду, фіскальна 
консолідація може бути визначена як політичний процес, що вживається для досягнення 
стійкості бюджетного балансу, де стійкість розуміється як випуск боргових зобов’язань для 
фінансування урядових видатків в обсягах, які не впливають на досягнення макроекономічних 
цілей щодо запобігання інфляційним наслідкам надмірних урядових запозичень, викривлення 
алокації ресурсів та несправедливого міжгенераційного перерозподілу» [2, c. 5]. 

Вітчизняна економічна наука також приділяє значну увагу вивченню аспектів 
фіскальної консолідації та оцінці її наслідків для економіки. На думку А. Крисоватого, 
фіскальна консолідація передбачає оптимізацію доходів і видатків бюджету для зменшення 
бюджетного дефіциту та державного боргу [3, c. 156]. Таке трактування в цілому 
узагальнює погляди зарубіжних дослідників. 

А. Соколовська та Л. Райнова вважають, що політику фіскальної консолідації у вузькому 
значенні можна визначити як політику використання податкових і бюджетних інструментів для 
безпосереднього зміцнення бюджету й державних фінансів загалом, а в широкому значенні – як 
політику використання цих інструментів для безпосереднього стимулювання економічного 
зростання та, на цій основі, оздоровлення державних фінансів [4, c. 64]. Отже, вчені залишають 
поза увагою боргову проблему, однак влучно підкреслюють необхідність оздоровлення державних 
фінансів і стимулювання економічного зростання при реалізації політики фіскальної консолідації. 

Отже, принциповим моментом фіскальної консолідації щодо забезпечення стабілізації 
публічних фінансів є зменшення рівня державного боргу, який зазвичай визначається як 
співвідношення його обсягу до ВВП. Тобто у макроекономічному контексті до зниження 
боргового навантаження на економіку країни призводитимуть не тільки фіскальні заходи, 
адже величина ВВП може змінюватися під дією монетарних, структурних та інших чинників 
[5, c. 104]. Узагальнюючи науковий доробок вітчизняної та зарубіжної економічної думки, ми 
пропонуємо розглядати фіскальну консолідацію як цілеспрямовані заходи уряду щодо 
оптимізації бюджетного дефіциту та державного боргу, за умов використання коінтегрованих 
інструментів у вигляді бюджетних ресурсів, бюджетних видатків, дефіциту бюджету та 
державного боргу у середньостроковій перспективі, для досягнення збалансованості системи 
публічних фінансів, забезпечення макроекономічної стабільності та максимізації суспільного 
добробуту. На відміну від існуючих підходів, ми не обмежуємо сферу дії фіскальної 
консолідації лише скороченням бюджетного дефіциту і державного боргу та наголошуємо на 
ключовій ролі фіскальної консолідації у забезпеченні фінансової стабільності.  

Таким чином, результатом застосування інструментів фіскальної консолідації має стати 
відповідне скорочення бюджетного дефіциту або циклічно зваженого дефіциту. Водночас 
імплементація прискорених програм фіскальної консолідації здатна посилити негативний 
вплив на соціально-економічні процеси. 

У практиці зарубіжних країн в останнє десятиріччя встановлюються так звані 
«фіскальні правила» для збалансування бюджетних дефіцитів та врегулювання проблеми 
державного боргу. Зазвичай фіскальні правила є довгостроковими обмеженнями фіскальної 
політики у вигляді граничних значень бюджетних агрегатів. Їх застосування розширює 
можливості бюджетного планування та обмежує зростання видатків бюджетів. Усю 
сукупність фіскальних правил варто розділити на 4 групи: боргові правила; правила 
збалансованого (циклічно збалансованого) бюджету; правила видатків;  правила доходів. 

На сьогодні в Україні діє лише правило стосовно обмеження рівня боргу. Так, статтею 
18 Бюджетного кодексу України (БКУ) передбачено, що: загальний обсяг державного боргу 
та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 
60 % річного номінального обсягу ВВП України; загальний обсяг місцевого боргу та 
гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу 
(без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від 
міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може 
перевищувати 200 % (для м. Києва – 400 %) середньорічного індикативного прогнозного 
обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та 
капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів). 

Водночас, рівень державного та гарантованого державою боргу в Україні є значно 
вищим за встановлений БКУ – на кінець 2017 року його величина становила понад 70 % 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» 
 

 

19 

 

ВВП. А тому доцільним є додаткове запровадження бюджетних правил (обмеження 
бюджетного дефіциту – не більше 0,5 % на рік, річне зростання бюджетних видатків не 
може перевищувати довгострокове номінальне зростання ВВП). Однак процес фiскальної 
консолiдацiї не повинен супроводжуватися посиленням негативних впливiв на ключові 
показники макроекономічної динаміки (темпи зростання ВВП, рiвень споживання, 
величину платоспроможного попиту, рiвень iнфляцiї та iн.), оскільки радикальні заходи 
політики фіскальної консолідації можуть призвести до подальшого розбалансування 
бюджетних агрегатів та матимуть зворотній вплив на макрофінансову стабільність. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПРИСКОРЕННОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Необхідність технічного переозброєння підприємств і гострота екологічних і соціальних 
проблем роблять досвід розвинутих країн щодо фінансування та стимулювання корпоративного 
сталого розвитку за допомогою методів прискореної амортизації надзвичайно актуальним для 
України. Інвестиційні стимули амортизаційної політики у багатьох європейських країнах, США 
та Австралії якісно відрізняються від визначених Податковим кодексом України, як за змістом, 
так і за цільовою спрямованістю [1; 2; 3]. Передусім, варто звернути увагу на максимальні 
норми річної амортизації. Так у Болгарії, Угорщині, Румунії, Фінляндії та Франції, вони 
становлять 40 – 50 % від первісної вартості нового високотехнологічного обладнання, а на 
острові Мен, та в окремих кантонах Швейцарії – до 100 %. 

Податкове законодавство США передбачає альтернативне, а для нових машин та 
обладнання великої вартості – комплексне, застосування двох методів прискореної 
амортизації [2]. Перший метод обмежує лише вартість матеріальних активів, яку можна 
включити у витрати в перший рік введення їх в експлуатацію. Другий бонусний метод 
регламентує амортизаційні нарахування на нове обладнання в перший рік його 
застосування у відсотках до первісної вартості ( 40 % у 2018 році, 30 % у 2019 році). 

Слід підкреслити, що у міжнародній практиці прискорена амортизація часто 
використовується як стимул збалансованого корпоративного розвитку [1; 3]. Так податкове 
законодавство Великої Британії та Ірландії передбачає можливість одноразового списання 
на витрати капітальних інвестицій у придбання або виготовлення екологічних, 
енергоефективних машин і обладнання. В Австралії аналогічна пільга застосовується для 
капітальних витрат, здійснених для попередження або ліквідації забруднення довкілля, та 
для удосконалення процесів поводження з відходами. У Нідерландах надається можливість 
прискореного нарахування амортизації в розмірі до 75 % вартості матеріальних активів, які 
сприяють захисту навколишнього природного середовища.  

Ці стимули амортизаційної політики сприяють забезпеченню корпоративного сталого 
розвитку не лише в екологічному, але також в економічному і соціальному вимірі, адже 
проекти екологічної модернізації виробництва і запровадження енергозберігаючих 
технологій, як правило, супроводжуються підвищенням оплати праці персоналу 
підприємств, збігаються з інтересами місцевих громад і реалізуються за умови їх 
позитивного впливу на фінансові результати суб’єктів господарювання. Проте в деяких 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» 
 

 

20 

 

країнах амортизаційна політика містить спеціальні стимули корпоративного сталого 
розвитку в соціальному вимірі. Наприклад, в Люксембурзі підвищення річної норми 
амортизації до 80 % передбачено як для екологічних, енергоефективних основних засобів, 
так і для машин та обладнання, призначених для використання особами з обмеженими 
фізичними можливостями. Слід зазначити, що прискорена амортизація може мати негативні 
наслідки для доходної частини державного бюджету, принаймні в тактичній перспективі. 
Це потребує запровадження механізму компенсації бюджетних втрат. У країнах ЄС роль 
такого механізму виконує оподаткування доходів фізичних осіб за прогресивною шкалою.  

Разом з тим запозичення стимулів, які довели свою ефективність у тих чи інших країнах, 
без урахування особливостей стадії розвитку вітчизняної економіки є невиправданим. 
Авторське дослідження даних офіційної звітності підприємств в системі розкриття інформації 
НКЦПФР за 2015 та 2016 роки, проведене на основі невипадкової вибірки публічних 
акціонерних товариств (ПАТ) металургії, машинобудування та хімічної промисловості, які 
включені до Реєстру великих платників податків Державної фіскальної служби України [4], 
надав можливість визначити наступні особливості функціонування інвестиційного механізму 
в сучасних умовах економічного розвитку. По перше, привертає увагу значна частка 
збиткових підприємств у вибірці. З 52 публічних акціонерних товариств 19 ПАТ показали 
збитки в річній фінансовій звітності за 2 роки та ще 11 ПАТ – за один рік. Частка 
прибуткових ПАТ серед досліджених підприємств становить лише 42,3 %. Така цифра дещо 
менше даних Державної служби статистики України щодо кількості прибуткових 
підприємств у процентах до загальної кількості підприємств у середньому в промисловості 
(68,3 % у 2016 році). В площині проблеми, що досліджується, це має важливе значення, адже 
збиткові підприємства не можуть в повній мірі використовувати суми нарахованої 
амортизації основних засобів за цільовим призначенням. Прискорена амортизація для таких 
підприємств втрачає свою стимулюючу функцію. Вона лише збільшує різницю між сумами 
нарахованої амортизації та фактичними надходженнями амортизаційних коштів. 

По друге, українські підприємства не використовують можливості існуючого 
інвестиційного механізму в частині застосування методів прискореної амортизації основних 
засобів, відповідно до вимог Податкового кодексу (підпункт 138.3.1 пункту 138.3 статті 138). З 
51 ПАТ, що розкрили в офіційній звітності інформацію про методи нарахування амортизації 
основних засобів, 48 підприємств, або 94,1 % від загальної кількості, застосовують лише 
прямолінійний метод, 1 підприємство – виробничий та 2 – обидва зазначених методи. З огляду 
на те, що виробничий метод в Україні не може використовуватися в податковому обліку, він не 
виконує функції стимулювання інвестицій у корпоративний сталий розвиток. 

На решті, не можна залишити поза увагою співвідношення сум річної амортизації 
основних засобів та річних капітальних інвестицій прибуткових підприємств. З 
28 прибуткових ПАТ у вибірці, 12 підприємств, або 42,9 %, інвестували в основні засоби 
менше, деякі навіть значно менше, сум амортизаційних надходжень. Разом з тим, ступень 
зносу основних засобів цих суб’єктів господарювання коливалась в інтервалі 31 % – 91 %. 
Додаткові можливості прискореної амортизації для таких підприємств в умовах відсутності 
контролю за цільовим використанням амортизаційного фонду, радше за все, не сприятимуть 
активізації інвестиційної діяльності.   

Зважаючи на викладене вище, можна констатувати, що використання прискореної 
амортизації основних засобів для фінансування і стимулювання корпоративного сталого 
розвитку, потребує певних передумов, зокрема, подолання кризових явищ в економіці та 
нормалізації інвестиційного клімату, і має відбуватися в рамках комплексної трансформації 
інвестиційного механізму. Умовою її використання має бути цільове інвестування в 
екологічну модернізацію підприємств і підвищення корпоративних соціальних стандартів.  
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БІЗНЕС-ІНФОРМАТИКА – ДИСЦИПЛІНА СУЧАСНОСТІ 
 

Бізнес-інформатика (БІ) – це область науки, яка поєднує в собі сфери менеджменту, ІТ 
(інформаційні технології) і бізнес операцій. У наш час усе всюди базується суто на 
технологіях і автоматизованих процесах. Тому є необхідним йти в ногу з нашим розвитком і 
бути обізнаним  щодо всіх модернізацій. Особливо підприємства цікавляться проблемою 
технологічних інновацій. Зараз навряд чи знайдеться фірма, де будь-яке бізнес-завдання або 
операція не потребує залучення комп’ютерних технологій. Бізнес-інформатика займається 
саме цими проблемами. У сучасному світі ця дисципліна включена в багато освітніх систем 
в таких країнах, як Німеччина, Франція, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Австрія, Україна та 
інші. Уперше бізнес-інформатика була створена в Німеччині як Wirtschaftsinformatik [2]. 
Головними завданнями досліджень бізнес-інформатики є проблеми ефективної системи 
менеджменту, бізнес процесів, які забезпечують досягнення стратегічних цілей і підтримку 
інформаційних технологій. 

Перший період в історії бізнес-інформатики характеризується виключно 
знайомством з проблематикою даної сфери. У 1950-их і 1960-их з’явилися комп’ютерні 
системи, які були введені в експлуатацію в компаніях. Таким чином, корпорації були 
змушені адаптуватися до комп’ютеризованих завдань і налаштувати комп’ютерні системи 
згідно з відповідними вимогами. Користувачі і постачальники комп’ютерів 
координувалися для забезпечення ефективних прикладних систем. В кінці 1960-их, 
німецькі університети організували курси з навчання комп’ютерної науки. У 1959 р 
з’явився журнал «elektronische datenverarbeitungen» (електронна обробка даних), метою 
якого було інформування фірм про комп’ютерні системи і методології щодо їх 
використання. Попит підприємств на комп’ютерних фахівців стрімко зростав, і ні 
факультет бізнес адміністрування, ні факультети комп’ютерної науки не могли 
задовольнити цей попит. Другий період в історії БІ мав місце в 1970-их та 
характеризувався «становленням незалежною дисципліною і її поширенням». 
Усвідомлення проблеми привело до створення перших університетських курсів для БІ в 
таких країнах, як Австрія, Німеччина та Швейцарія. Вони комбінували сфери бізнес 
адміністрування та комп’ютерної науки. У свою чергу, журнал був перейменований в 
«Angewandte Informatik» (застосована інформатика), головною метою якого вже було  не 
просто інформування компаній, а застосування рішень, прийнятих за допомогою 
комп’ютерної науки та інформаційних технологій, до проблем в сферах бізнесу і 
економіки підприємств. Третій період відбувався у 1980-их і 1990-их і саме тоді БІ 
переходила до стадії «становлення брендом». Його головною відмінністю було 
поширення використання комп’ютерних технологій в компанії. А його головним 
наслідком, відповідно, було збільшення попиту на фахівців. Таким чином, все більше і 
більше університетів організовували спеціальні курси для цієї області. Наприклад, в 
1989 р. близько десяти німецьких університетів мали курси з БІ. У 1990 р. журнал знову 
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був перейменований в «Wirtschaftsinformatik». Більш того, в 1993 р. вперше була 
проведена міжнародна конференція по БІ. Нарешті, останній період, який почався в 2000 
році, є періодом глобалізації. БІ широко поширена в приблизно 50 німецьких 
університетах, де на даній дисципліні навчаються як бакалаврату, так і магістратурі  [1]. 

У сучасному суспільстві існують два основних підходи (або дисципліни), які описують 
сферу БІ: німецький – Wirtschaftsinformatik та північноамериканський – Інформаційні 
системи. Різниця між ними полягає в методах вирішення проблем. В основі 
північноамериканського підходу лежить поведінкова наука. Дослідники відводять важливу 
роль методологічній точності та теоретичній базі. Ця модель описана на рис. 1. 

Рис. 1. Поведінкова наука. Модель процесу дослідження 
 

Базою німецького підходу є проектування (англ. designscience). Дослідники 
покладаються на практичну сторону та намагаються впроваджувати та оцінювати продукти 
інформаційних систем для розв’язку певних проблем. Ця модель описується на рис. 2. 

Рис. 2. Проектування. Модель процесу дослідження 
 

Треба врахувати той факт, що БІ – це сфера міждисциплінарна, та підходи до її 
вивчення мають включати інженерію, соціальні науки, інформатику, економіку. 

Два підходи (німецький та північноамериканський) доповнюють один одного як теорія 
та практика. Тому поведінкова наука та проектування мають бути комбіновані [3].  

До того ж, треба зазначити, що на конференції з БІ (CBI-2014) у 2014 р. було 
встановлено два феномени: бізнес, керований інформатикою, та інформатика, керована 
бізнесом. У першому випадку інформатика дає змогу удосконалювати існуючі бізнеси, 
наприклад, шляхом збору даних та інтерпретування в бізнес процесах. У другому ж випадку 
інформатика використовується для створення бізнесу, тому що вона створює нові ринки та 
дає змогу реалізувати нові можливості.  

Незважаючи на той факт, що бізнес-інформатика є досить молодою наукою, 
необхідність в її використанні надзвичайно велика. Багато університетів пропонують 
студентам можливість здобути рівень бакалавра або магістра в цій сфері. Історія показує, 
що Німеччина була засновником цього поняття, хоча існує й північноамериканський підхід 
до вивчення та розуміння цієї дисципліни. Проаналізувавши обидва підходи, можна 
зробити висновок, що є доречним комбінувати німецький підхід, Wirtschaftsinformatik, 
тобто практичну сторону, та північноамериканський, Інформаційні системи, відповідно 
теоретичну форму.  
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СТРУКТУРІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 

 

Ціна є важливим фактором для компанії, які є хмарними провайдерами, оскільки вона 
безпосередньо впливає на клієнтів і на прибуток організації. Конкуренція та справедливість 
ціни впливає на вибір компонентів при розробці хмарних сервісів та хмарних 
інфраструктур. Насправді справедливість ціни балансує вартість хмарних послуг між 
задоволенням вимог користувачів та прибутком постачальника хмарних послуг. Модель 
ціноутворення у хмарних технологій є більш гнучкою, ніж традиційні моделі. Кожен 
хмарний провайдер має свою модель ціноутворення і його основна мета полягає у 
виконанні та гарантування якості рівня обслуговування (QoS) для клієнтів. 

Ціна хмарних сервісів і їх ланцюжок вартості базується на бізнес-моделях та 
структурах. Ланцюг вартості хмарних обчислень змінюється від традиційних ІТ-послуг до 
віртуалізації, інтеграції даних та багаторівневої архітектури хмари. Віртуалізація змінює 
стандартну модель ціноутворення – у хмарі можна легко отримати новий ресурс 
(віртуальну машину, процесорну потужність, місце у сховищі даних) у центрі обробки 
даних, що призводить до необхідності визначати ціни вже на етапі виділення ресурсів 
віртуальних машин для використання під конкретний сервіс. 

Типовими бізнес-цілями провайдера хмари є максимізація своїх доходів за прийнятною 
для нього схемою ціноутворення, тимчасом як основна мета клієнтів хмарних сервісів – це 
отримати найвищий рівень якості обслуговування (QoS) за можливою розумною ціною. 
Саме тому завдання балансування вимог обох сторін потребує вдосконалення методології 
ціноутворення. Адже ціна є одним з найважливіших показників, які постачальник послуг 
може контролювати, щоб заохочувати використання своїх послуг. 

Ціни завжди були критичним фактором для компаній, які пропонують послуги або 
товари [1]. Установлена ціна впливає на поведінку клієнтів, на лояльність до провайдера і 
на прибуток компанії. Тому, забезпечивши розвиток відповідної моделі ціноутворення, 
можна досягти більш високого рівня прибутку. Ціна продукту або послуги має враховувати 
виробничі витрати і витрати на технічне обслуговування, конкуренцію на ринку, а також 
оцінку клієнтом запропонованого продукту або послуги. У своїй праці дослідник Є. Іверотч 
[2] проаналізував можливі набори цінових моделей, що їх використовують різні компанії, і 
довів, що ціна пов’язана з набором багатьох неявних аспектів моделей ціноутворення. Цей 
підхід допомагає у вирішенні багатьох питань, що стосуються ціноутворення між 
замовником і постачальником. 

З економічного погляду хмара є сукупністю інфраструктурних елементів (наприклад, 
устаткування) і нематеріальних активів (ліцензій програмного забезпечення, підтримка та 
розробка ПЗ). Споживач хмарних сервісів використовує ту частину хмари, яка задіяна в 
наданні того чи іншого хмарного сервісу. При цьому для споживача є прозорим процес 
придбання хмарних послуг, він платить за використання ЦП, пам’яті, обсяг сховища, трафік 
та інші одиниці вартості. Для вибору моделей ціноутворення і розрахунку цін на хмарні 
послуги необхідно використовувати фінансово-ресурсну модель. Сервісно-ресурсна модель 
також може враховувати віртуальні сутності (системи, кластери й інші конфігураційні 
одиниці хмари), однак, не може враховувати обладнання, що має велику вартість, але 
функціонально не впливає безпосередньо на сервіси (наприклад, інженерні системи, 
системи охолодження, системи безпеки тощо). Не включає сервісно-ресурсна модель і 
зв’язку з контрактами на обслуговування, а саме вони – це одна з найбільших часток у ціні 
на хмарні послуги. Провайдери хмарних сервісів використовують різні механізми 
ціноутворення, включаючи фіксовані моделі ціноутворення, динамічні моделі, модель 
ціноутворення на основі підписки, контракти на замовлення послуг. 

У наведеній нижче табл. 1 представлені деякі приклади моделі ціноутворення для 
хмарних постачальників на основі принципу «плати за використання», який є найбільш 
розповсюдженим в моделях ціноутворення хмар: 
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Таблиця 1 
Моделі ціноутворення на основі принципу «плати за використання» 

Провайдер Модель ціноутворення 

Amazon Web Services/ Elastic Compute Cloud  

(EC2)  (aws.amazon.com) 

– плата за годину використання оперативної пам’яті, процесора; 

– плата за базовий трансфер даних, Гб. 

Amazon Web Service / Simple Storage Service 

(S3) (aws.amazon.com) 

– плата за збереження даних в сховищі, Гб; 

– плата за трансфер даних, Гб. 

Microsoft (Windows) Azure 

(azure.microsoft.com) 

– плата за годину використання обчислювальних потужностей 

та за зберігання Гб  даних в сховищі. 

AppNexus Cloud (appnexus.com) – плата за годину використання. 

Джерело: аналіз автора 

 
Ціноутворення в хмарних обчисленнях базується на системному дизайні та оптимізації. 

Визначення цін на основі споживання ресурсів є особливо чутливим до того, яку структуру 
має хмарний сервіс, як він налаштовується, оптимізується, контролюється та вимірюється. 
Модель ціноутворення представляє собою процес обміну, коли клієнт/ кінцевий користувач 
платить за послуги, які були запропоновані провайдером хмари. Деякі з найбільш 
поширених факторів, що впливають на ціноутворення у ресурсах хмар, нами представлені в 
табл. 2. Ці фактори можуть бути фіксованими або змінними. 

Таблиця 2 
Фактори, які впливають на визначення ціни хмарних сервісів 

Фактор Вплив на вартість хмарних сервісів 

Якість обслуговування 

Гарантії якості від хмарного провайдера для клієнтів.  Ключовими 

параметрами якості сервісу (QoS) є: цілісність провайдера хмари, доступність 

сервісів, безпека, конфіденційність та масштабованість. 

Вартість обслуговування  Витрати провайдера на обслуговування та систему захисту хмари 

Сума інвестицій Витрати провайдера на створення хмарних сервісів 

Термін оренди / контракту 
Час, протягом якого користувач хмари буде орендувати ресурси від 

провайдера. 

Норма амортизації Амортизаційні відрахування на апаратне обладнання провайдера 

Соціальна категорія клієнтів Справедливість ціни, необхідність розглядати соціальні класифікації клієнтів 

Вартість ЦОД 

Вартість нерухомості, потужність резервного копіювання, витрати на 

обслуговування будівель, на охолодження, підключення до мережі, систему 

безпеки 

Репутація користувачів 
Має важливе значення, враховуючі хакерські атаки, троянські програми, 

несанкціонований збір даних 

Репутація провайдера хмари 
Репутація є складовою довіри з боку спільноти, а також вимірює надійність 

сервісу 

SLA (Угода про рівень 

обслуговування) 

Угода про надання послуг між постачальниками Cloud і хмарними 

споживачами 

Рівні хмарних послуг 
Використання хмарних платформ за моделлю PaaS суб-орендарями може 

впливати на вартість послуг 
Джерело: розроблено автором 

 
Аналіз показав, що більшість моделей ціноутворення в хмарних обчисленнях зміщені в 

бік постачальника послуг і спрямовані на збільшення доходів постачальника послуг та 
зниження його витрат. Найліпші моделі ціноутворення містять атрибути, що стосуються 
кінцевого користувача, такі як рівень задоволеності користувачів, QoS, користувацький 
сервіс тощо. Клієнт, задоволений послугами постачальника, буде використовувати їх у 
майбутньому і рекомендувати їх іншим, що в кінцевому підсумку приводить до більш 
високих доходів і популярності серед клієнтів. 
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ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ПРИ  РЕФОРМУВАННІ  ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ  

 

Реалізація стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» на  2017 – 2021 роки [1] потребує 
удосконалення інформаційного забезпечення процесу управління, підвищення якості та 
об’єктивності статистичної інформації про хід виконання програми перетворень, 
своєчасності збору, обліку, аналізу накопичених даних  щодо економічних явищ та 
зворушень в залізничній галузі.  

В області економіки, статистики, обліку та аналізу виробничо-фінансової діяльності 
підприємств залізничного транспорту в різні часи виникала та вирішувалась значна 
кількість проблемних питань з інформаційного забезпечення процесу управління  
економічними процесами в галузі. Вони знайшли своє відображення в затверджених 
галузевих Положеннях та інструкціях і в значній мірі сприяли вдосконаленню управління 
на транспорті. 

Багато невирішених питань  залишаються актуальними й  сьогодні та  очікують свого 
рішення з урахуванням сучасного рівня наукових знань, накопиченого досвіду і розвитку 
технічної бази  інформаційних процесів. 

До кола найбільш актуальних на сьогодні питань слід віднести вивчення тих, що 
стосуються наукового обґрунтування  перш за все: 

– принципів реального відображення економічних явищ і процесів на залізничному 
транспорті, як єдиних взаємопов’язаних великих систем. Отримана за результатами 
спостережень інформація повинна стати базою для поглибленого аналізу та оцінки 
поточного стану явищ та процесів, що відбуваються в галузі та її підприємствах, при 
здійсненні намічених перетворень;   

– принципів аналізу економічних явищ і процесів на залізничному транспорті для 
отримання всебічної оцінки поведінки об’єктів в нових умовах, виявлення недоліків, 
демонстрування досягнень в діяльності, визначення шляхів підвищення ефективності 
транспортного виробництва та здійснюваних заходів з реформування галузі.  

При усьому різноманітті видів підприємств залізничного транспорту та 
багатопрофільності їх діяльності, методологічні принципи інформаційного забезпечення 
управління повинні ґрунтуватися на певній єдності.  

Система показників, яка покладена в основу інформаційного забезпечення, має бути 
також цілісною єдністю, оскільки вона відбиває економічні явища і процеси, реально 
існуючі як цілісні об’єкти. Якість інформаційного забезпечення в значній мірі  визначається 
складом системи показників. 

Для такої системи характерна наявність: 
– загальних властивостей, коли сутність показника, його місце й функція в системі 

визначається властивостями системи в цілому; 
– показників елементарних і узагальнюючих відносин, що являють собою  зв’язок між 

безпосередньо взаємозалежними елементами й віддаленими елементами, зв’язок між якими 
обумовлений  безліччю залежностей між показниками елементарних відносин; 

– показників часток узагальнюючих відносин різного ступеня укрупнення й одного 
генерального показника узагальнюючих відносин, який з’єднує всі без винятку  зв’язки і 
відносин між елементами реальних об’єктів. 
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На основі такої системи показників можна здійснити опис економічних явищ, які 
відбуваються в галузі, і побудувати: деталізовану модель, в якій використовуються 
показники елементарних відносин; агреговану  інформаційну модель із використанням 
генерального показника й часток узагальнюючих відносин високого ступеня 
узагальнення; змішану модель, у якій використовуються показники елементарних і 
приватних відносин. Вид і структура інформаційної моделі  й, як слідство, системи 
показників, є визначальними у формуванні і реалізації  функцій відповідного 
інформаційного забезпечення залізничної галузі. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 
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В останні десятиріччя відбуваються значні зміни в міжнародній організації праці, і 
більшість досліджень виявили, що неформальна та неповна зайнятість пов’язані із 
погіршенням діяльності в галузі охорони праці [4]. Статистичні дані щодо зайнятості 
населення у неформальному секторі економіки в Україні отримуються за результатами 
вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності на 
основі відповідної методики [1].  

Необхідно усвідомлювати та звернути увагу на важливість вивчення неповної та 
неформальної зайнятості, тому що велика частка робочої сили в Україні є неформально 
зайнятою (табл. 1).  

Таблиця 1 
Зайняте населення України за місцем проживання та статтю в 2015 – 2016 рр. 

Показники 

2015 р. 2016 р. 

Усього 

зайняте 

населення, 

тис. осіб 

з нього, неформально зайняте 

населення 

Усього 

зайняте 

населення, 

тис. осіб 

з нього, неформально зайняте 

населення 

тис. осіб % тис. осіб % 

Усього 16443,2 4303,3 26,17 16276,9 3961,2 24,33 

Міські поселення 11309 2118,3 18,73 11178,5 1891,9 16,92 

Сільська місцевість 5134,2 2185,0 42,55 5098,4 2069,3 40,59 

Жінки 7872,4 1772,2 22,51 7827,4 1669,0 21,32 

Чоловіки 8570,8 2531,1 29,53 8449,5 2292,2 27,13 

Джерело: побудовано автором за даними [1] 

 
У більшості розвинених країн працівники з неповною зайнятістю працюють на 

низькокваліфікованих роботах і часто займаються небезпечними видами економічної 
діяльності [2; 6]. 

Результати міжнародних  досліджень дозволяють виявити більші ризики травмування та 
професійного захворювання у працівників з неформальною та  неповною зайнятістю, ніж у 
традиційних найманих працівників у США, Франції, Іспанії та Австралії; більшість дослідників 
виробничого травматизму згодні з тим, що працівники з нестандартною зайнятістю страждають 
найсильніше [5; 7].  

Працівники з неповною зайнятістю мали більш короткий термін перебування на посаді, 
причому лише 29 % працювали більше, ніж один рік з одним роботодавцем порівняно з 
78 % найманих працівників.  

https://www.uz.gov.ua/files/file/Strategy_Presentation_fin1.pdf
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Їх робочий час також був більш нерегулярним: 27 % працівників з неформальною 
зайнятістю, працювали не нормований робочий час порівняно з 9 % традиційно зайнятих 
працівників.  

У робітників з неповною та неформальною зайнятістю спостерігалась значна 
диференціація та нерегулярність доходів, вони також мали значно менший досвід на робочому 
місці, де вони були травмовані, порівняно з традиційно зайнятими працівниками (в середньому 
8,7 в порівнянні з 62,6 місяцями).  

Досвід працівника також може бути пов’язаний з віком. Чверть працівників з 
неформальною зайнятістю були молодше 25 років, у порівнянні з лише 11 % постраждалих 
найманих працівників. Старші працівники з неформальною зайнятістю, у віці 25 – 34 років, 
були менш вразливими та травмувалися в середньому один раз у 3,39 місяця, а молоді 
працівники – один раз у 5,26 місяця. Що стосується традиційно зайнятих працівників, то вони 
теж мали тісний зв’язок між віком та травмуванням на виробництві, причому молодші 
працівники отримували травми в середньому один раз у 29,66 місяців перебування на посаді, в 
порівнянні з однією травмою протягом 35,15 місяців у віці 25 – 34 років [3]. 

З травмованих працівників 84 % були найняті на погодинній оплачуваній випадковій 
основі, без захисту від безпідставного звільнення, у порівнянні з лише 15% травмованих 
традиційно зайнятих працівників.  

Статистичне спостереження неформальної та неповної зайнятості має важливе 
значення не лише для вдосконалення політики зайнятості та статистики національних 
рахунків, а й для формування та реалізації програм охорони праці, зменшення виробничого 
травматизму та професійної захворюваності. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ СТАН СФЕРИ ОСВІТИ: СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА 
 

У сучасних умовах розвитку та становлення економіки знань розвинені країни все 
більше уваги приділяють дослідженню ролі освіти як фактору економічного зростання 
держави. Проте, сучасна українська система освіти характеризується наявністю певних 
проблем – наявність застарілої матеріально-технічної бази закладів освіти, повільне 
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впровадження новітніх технологій та методик навчання, невідповідність кваліфікації 
педагогічного складу сучасним реаліям тощо. Це обумовлює необхідність впровадження у 
систему освіти якісних змін – реформування змісту, стандартів та форм національної 
освіти; запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес; розвитку 
системи неперервної освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 
тощо. Проте, для якісно нових змін у системі освіті вкрай необхідне впровадження 
інноваційних факторів розвитку, залучення капітальних інвестицій, збільшення у 
кількісному вимірі якісно нових освітніх послуг, що неможливо без достатнього 
фінансування сфери освіти. 

Державні витрати на освіту у 2016 р. склали 140 млрд. грн. [1], що перевищило 
показник 2007 р. у 2,6 рази. Проте частка державних витрат на освіту у загальному обсязі 
ВВП країни за період 2007 – 2016 рр. характеризувалась скороченням – у 2016 р. склала 
лише 5,01 %, що було менше показника 2007 р. на 0,6 %. Відсутність необхідних сум 
державного фінансування системи освіти призвели до скорочення вартості основних засобів 
у сфері освіти та існуванні досить високих показників зносу основних засобів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка вартості основних засобів у сфері освіти України за 2007 – 2016 рр. 

Роки 
Вартість основних засобів, 

млн грн 

Вартість введених нових 

основних засобів, млн грн 

Ступінь зносу основних фонів, 

% 

2007 56615 2168 57,4 

2008 61933 2481 57,8 

2009 67544 2285 62,4 

2010 72520 2311 62,5 

2011 3010 60 43,7 

2012 3141 162 43,6 

2013 3246 61 44,9 

2014 3117 106 45 

2015 3117 55 45,6 

2016 3596 108 42,7 
Джерело: складено автором на основі [2] 

 
Варто зазначити, що наведені показники неможливо аналізувати в динаміці, бо 

інформація за 2007 – 2010 рр. є неспівставною з інформацією за 2011 – 2016 рр. через те, що 
у 2011 р. відбулася зміна методології обліку основних засобів, згідно з якою вартість 
основних засобів бюджетних установ більше  не розподіляється за видами економічної 
діяльності [2, с. 246]. Відповідно, здійснення аналізу можливо лише за 2011 – 2016 рр. При 
цьому вартість основних засобів у сфері освіти характеризувалась сталістю та незначним 
збільшенням – лише на 117 млн грн в середньому щорічно, ступінь зносу основних 
засобів – скоротилась на 1 % у 2016 р. порівняно з 2011 р. Вартість введених нових 
основних засобів збільшилась у 1,8 рази у 2016 р. порівняно з 2011 р.  

Основні засоби є матеріально-технічною основою для функціонування закладів сфери 
освіти та надання освітніх послуг. Збільшення вартості основних засобів у сфері освіти, 
скорочення рівня їх зносу та зростання вартості введених заново основних засобів 
неможливо за відсутності капітальних вкладень [3]. Згідно з визначенням Держстату, 
капітальні інвестиції – вкладення у придбання нових і тих, які були у використанні, або 
виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних 
активів, витрати на капітальний ремонт та модернізацію [2]. Величина капітальних 
інвестицій у сферу освіти у 2016 р. склала 2,3 млрд грн, що перевищило показник 2007 р. на 
37 %. В середньому щорічно за період 2007 – 2016 рр. обсяги капітальних інвестицій у 
сферу освіти збільшувались на 67 млн грн. Проте такі зміни показують лише абсолютне чи 
відносне зростання обсягів капітальних інвестицій та не дають можливості оцінити  якісні 
зміни у сфері освіти, що відбулися під впливом зростання обсягів інвестування. Основним 
показником, що дозволяє виміряти результат роботи сфери освіти, як і будь-якого  іншого 
виду економічної діяльності в Україні, є валова додана вартість виробництва 
товарів/послуг. ВДВ сфери освіти у 2016 р. склала 89 млрд грн та перевищила показник 
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2007 р. на 56 млрд грн. Проте робити порівняльний аналіз збільшення обсягів ВДВ у сфері 
послуг та обсягів капітальних інвестицій у освіту можливо лише на основі порівняння 
показників зміни у відносному вираженні – темпів зростання (рис. 1). 

Рис. 1. Темпи росту ВДВ та обсягів капітальних інвестицій 
у сфері освіти за 2008 – 2016 рр. 

Джерело: складено автором на основі [1; 2] 

 
Порівняння темпів зміни аналізованих показників свідчить, що тенденція зміни ВДВ 

була більш рівномірною та не характеризувалась стрімкими змінами за 2007 – 2016 рр. У 
свою чергу, обсяги капітальних інвестицій характеризувались тенденцією чергової зміни – 
2008, 2012 – 2014 рр. характеризувались скороченням обсягів капітальних інвестицій у 
сферу освіти порівняно з 2007 р. Загалом у 2016 р. порівняно з 2007 р. обсяги ВДВ сфери 
освіти зросли на 7,5 %, а величина капітальних інвестицій у цю сферу збільшилась на 
46,6 %, що обумовило випереджаюче зростання капітальних інвестицій порівняно з ВДВ на 
36 % у 2016 р. порівняно з 2007 р. 

З метою оцінки ефективності вкладення капітальних інвестицій у сфері освіти були 
визначені показники капіталовіддачі – співвідношення величини ВДВ до обсягів 
капітальних інвестицій [4]. Розрахунки свідчать, що у 2016 р. на кожну 1 грн ВДВ сфери 
освіти припадало 39 грн обсягів капітальних інвестицій. За 2007 – 2016 рр. капіталовіддача 
в середньому щорічно зростала на 2 грн, що свідчить про недостатні суми інвестування 
сфери освіти. 

Таким чином, сучасна сфера освіти потребує збільшення державних та приватних 
асигнувань, капітальних інвестицій задля модернізації матеріально-технічної бази – 
оновлення та ремонту споруд та будівель, оснащення сучасними засобами навчання – 
інтерактивними дошками, комп’ютерами й іншою офісною технікою, сучасним програмним 
забезпеченням й т. п. Застаріла матеріально-технічна база закладів освіти унеможливлює 
надання якісних освітніх послуг та, відповідно, підвищення рівня кваліфікації викладачів, 
вчителів, організаторів навчального процесу, запровадження дієвих схем атестації навичок, 
компетентності тощо.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВЕЙИНГА В МАРКЕТИНГОВОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ КОМПАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
 

Современные условия выдвигают перед субъектами хозяйственной деятельности 

требования соответствия потребностям рынка потребителей, не являются исключением и 

компании по управлению недвижимостью при реализации маркетинговых стратегий. 

Основой более глубокого и эффективного внедрения таких компаний на рынок 

недвижимости, уменьшению рисков управленческих решений при создании и реализации 

эффективных маркетинговых решений, как в государственном, так и в приватном секторах, 

является быстрая, полная и достоверная информация, которую можно обеспечить с 

использованием процесса сервейинга. Он включает в себя комплекс различных экспертиз 

(управленческих, юридических, технических, а также экономических и т. д.) недвижимости, 

благодаря проведению которых обеспечивается достижение максимального эффективного 

набора объективной информации для принятия управленческого решения. 

Основными особенностями процесса сервейинга выступают: интегрированности 

уровней управления и наличии целого комплекса различных экспертиз в своем 

процессе анализа.  

Сервейинг – реализация системного подхода к развитию и управлению 

недвижимостью, которая включает в себя все виды планирования (стратегическое, 

оперативное), а также мероприятия, связанные с проведением комплекса экономических и 

технических экспертиз объектов недвижимости, обеспечивающих получение 

максимального эффекта при управлении [1, с. 1]. 

Хоть сервейинг – довольно новый маркетинговый инструментарий для предприятий 

Украины, оно довольно востребовано мировыми инвесторами и застройщиками крупных 

объектов офисной, торговой и жилой недвижимости как средство оптимизации затрат и 

рисков и максимизации прибыли. В Украине сервейинг первой «опробовала» компания «M 

Consulting Group», которая сейчас активно предлагает свои услуги строительного 

сервейинга, а сам процесс был привлечен и применялся при реализации торговых центров 

Dream Town и Gulliver. 

Многие развитые страны уже давно прибегают к услугам сервейинга, называя это 

эффективным способом оптимизации затрат при уменьшении рисков при работе с 

недвижимостью. Сервейинг использовался разыми странами также для выхода из кризиса 
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несостоятельной недвижимости, для спасения крупных убыточных предприятий и во 

многих других проектах. В государственном секторе сервейинг не очень популярен так как 

этот процесс значительно уменьшает возможность нецелевой эксплуатации денежных 

средств. Однако рынок недвижимости развивается и требует новых решений и инноваций. 

И в этом процессе сервейинг это эффективное, актуальное решение для правильной 

оптимизации расходов в бизнесе. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ 
 

Визначення ефективності маркетингової стратегії підприємства є ключовим кроком до 

розуміння доцільності її використання, який допомагає виявити й усунути недоліки для 

вдосконалення подальших стратегічних рішень. Цей крок є доволі непростим, адже існує 

ряд проблем на шляху його здійснення [1, с. 27]. 

Незважаючи на наявність широкого спектру інструментарію формування 

маркетингових стратегій підприємства, в економічній літературі та науковому середовищі 

відсутнє єдине бачення чітко сформульованого комплексу критеріїв, які визначали б 

їхню ефективність. 

Дж. Грант, на противагу методам, що спираються на числове вимірювання 

ефективності маркетингової стратегії, рекомендує емпіричний підхід,  в якому виділяє вісім 

основних критеріїв  ефективності [2, с. 56, с. 129]: 

1. Зрозумілість, тобто, мета, цінності та товари підприємства повинні бути зрозумілими 

для споживачів і поділятися ними. Маркетингова стратегія повинна спрямовуватись на 

встановлення тісних взаємозв’язків зі споживачами і на розуміння їхніх потреб. 

2. Задоволення потреб. Ефективною є та маркетингова стратегія, яка ґрунтується на 

виборі найбільш універсальної потреби. 

3. Інноваційність: процес безперервної трансформації та змін маркетингової стратегії 

внаслідок постійного впровадження інновацій, тобто ефективні маркетингові рішення 

мають слідувати за динамікою технологічних нововведень. 

4. Стратегічна креативність: відмова від загальноприйнятих шаблонів, винахідливість 

маркетингових стратегічних  рішень. 

5. Автентичність: сучасні ефективні маркетингові стратегії мають бути реальними, 

персоніфікованими та оригінальними.  

6. Довіра споживачів та клієнтів: маркетингова стратегія має бути соціально 

орієнтованою.  
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7. Здатність швидко адаптуватись до змін зовнішнього середовища: ефективна 

маркетингова стратегія повинна забезпечувати випуск актуального товару,  враховуючи 

сучасну динаміку потреб та очікувань споживачів.  

8. Відповідність стратегічній місії та цінностям підприємства. Ефективна 

маркетингова стратегія повинна відповідати чіткому усвідомленню цінностей та ролі 

підприємства на ринку.  

Аналіз наведених  методів показав, що жоден з них не дозволяє зробити переконливий 

висновок, щодо ефективності маркетингової стратегії підприємства. Методи, котрі 

ґрунтується на числових показниках, перевантажені розрахунками, що характеризують 

кожен окремий елемент діяльності підприємства, проте єдиний узагальнюючий показник 

ефективності відсутній. Емпіричний підхід можна вважати ненадійним, адже його основу 

складають експертні оцінки, внаслідок чого виникає пряма залежність результатів від 

суб’єктивності та рівня кваліфікації експертів [3, с. 52 – 53]. 

Узагальнюючи недоліки проаналізованих підходів та методів, можна виділити ряд 

суттєвих проблем визначення ефективності маркетингових стратегій: 

– на сьогоднішній день відсутній єдиний чітко сформульований комплекс показників та 

критеріїв, а також універсальний алгоритм, за якими можна визначити ефективність 

маркетингових стратегій; 

– існуючі методи, що базуються на числовому вимірюванні та вимагають  численних 

розрахунків, характеризують лише окремі показники, не узагальнюючи єдиного значення 

ефективності; 

– підходи, що ґрунтуються на експертних оцінках, є ненадійними за рахунок високої 

суб’єктивності та залежності від рівня кваліфікації спеціалістів; 

– існуючі підходи та методи зорієнтовані переважно на стабільність ринку; 

– найпоширенішими методичними підходами повною мірою не враховуються важливі 

дійсні та прогнозовані параметри динаміки ринку, ринкової частки підприємства та 

відносної прибутковості, а також конкурентоспроможності та інтернаціоналізації ринку. 

Оскільки однією з базових цілей підприємства є підвищення його ринкової частки, ряд 

науковців основними критеріями оцінки ефективності маркетингової стратегії 

підприємства виділяють лише два показника: абсолютна ринкова частка і відносна ринкова 

частка підприємства [4; 5]. 

Враховуючи зазначене, існує очевидна необхідність удосконалення системи показників 

та методів визначення ефективності маркетингової стратегії підприємства. 
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БІОПАЛИВО: ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору 

відновлюваних джерел енергії, оскільки вона має високий рівень залежності від 

імпортованих енергоносіїв, зокрема природного газу [1]. 

Біоенергетика – це галузь енергетики, що як енергоресурс використовує органічні 

речовини рослинного або тваринного походження (біомасу), котрі мають енергетичну 

цінність і можуть бути використані як паливо [2]. 

Нині в Україні біоенергетика інтенсивно розвивається. У західних регіонах країни 

(Волинська та Львівська обл.) розташовані плантації енергетичної верби (компанія 

«SaliсsEnergy»), у Полтавській області – вирощують просо прутоподібне, міскантус, вербу, 

сорго цукрове (компанія «Phytofuels»), а у Київській області компанія «Енерго-Аграр» 

спеціалізується на вирощуванні міскантусу. Є компанії, які займаються вербою, тополею, 

міскантусом та поки що немає суттєвого досвіду вирощування кукурудзи під 

енергетичні потреби.  

Україна володіє достатнім потенціалом біомаси, доступної для виробництва енергії – 

більше 21 млн. т н. е./рік за оцінками 2016 р. (табл. 1). Основними складовими 

енергетичного потенціалу є відходи сільськогосподарського виробництва (солома, стебла 

кукурудзи, стебла соняшнику тощо) – близько 9 млн. т н. е./рік та енергетичні культури – 

близько 8 млн. т н. е./рік (за умови вирощування на 1 млн. га незадіяних 

сільськогосподарських земель) [3]. 

Таблиця 1 

Енергетичний потенціал біомаси в Україні, 2016 р. 

Вид біомаси 
Теоретичний 

потенціал, млн. т 

Частка, доступна для 

енергетики, % 

Економічний 

потенціал, млн. т н.е. 

1 2 3 4 

Солома зернових культур 36,1 30 3,75 

Солома ріпаку 2,1 40 0,29 

Побічна продукція виробництва кукурудзи 

на зерно (стебла, стрижні) 
36,5 40 

2,79 

Побічна продукція виробництва соняшника 

(стебла, корзинки) 
25,9 40 1,48 

Вторинні відходи с/г (лушпиння соняшника) 2,0 86 0,71 

(43%) 
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Продовж. табл. 1 

1 2 3 4 

Деревна біомаса (дрова, порубкові залишки, 

відходи деревообробки) 
6,6 94 1,55 

Деревна біомаса (сухостій, деревина з 

лісосмуг, відходи ОВБСН) 
8,8 44 1,03 

Біодизель (з ріпаку) - - 0,16 

Біоетанол (з кукурудзи і цукрового буряку) - - 0,66 

Біогаз з відходів та побічної продукції АПК 1,6 млрд.м
3 
CH4 50 0,68 

Біогаз з полігонів ТПВ 0,6 млрд.м
3 
CH4 34 0,18 

Біогаз зі стічних вод (промислових та 

комунальних) 
1,0 млрд.м

3 
CH4 23 0,19 

Енергетичні культури: 

– верба, тополя, міскантус (1 млн. га) 

– кукурудза на біогаз (1 млн. га) 

   

11,5 100 4,88 

3,0 млрд.м
3 
CH4 100 2,57 

Торф  - - 0,28 

Всього  - - 21,22 

Джерело: [3] 

 

В Україні з 32 млн га сільськогосподарських земель є близько 4 млн га малородючих, 

які можна задіяти для вирощування енергетичних культур. Ці рослини є джерелом біомаси, 

що використовується з метою заміщення газу. Так, при вирощуванні на 1 млн га 

енергетичних культур та середній їх врожайності 11,5 млн т/рік можна замінити до 

5,5 млрд м куб. газу в рік. Отже, потенційно Україна може заміщувати енергетичними 

культурами близько 20 млрд м куб. газу, що сприятиме досягненню енергонезалежності [4]. 

Окрім цього в нашій країні щорічно збирається понад 50 млн. т зернових культур, що 

дає можливість одержання у значних обсягах соломи і рослинних відходів, як побічних 

продуктів сільськогосподарського рослинництва. Таким чином, можна сказати, що річний 

технічно-досяжний енергетичний потенціал твердої біомаси в  Україні є еквівалентним 

18 млн. т н. е., а його використання дає змогу щорічно заощаджувати  близько 

22 млрд. м. куб. природного газу [5]. 

Україна володіє значним енергетичним потенціалом біомаси, наявними трудовими, 

матеріальними та земельними ресурсами, тобто усім необхідним для розвитку 

біоенергетики та сільського господарства. Перехід до використання ВДЕ, зокрема 

біопалива, дозволить максимально швидко відмовитись від імпортованого природного газу 

і відповідно позитивно вплине на сталий розвиток Аграрного сектору та економіки країни. 
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КАДРОВІ РИЗИКИ КОМПАНІЇ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 
 

Кадрові ризики компанії ПАТ «Укрзалізниця» являють собою сукупність ризиків у 
сфері роботи з персоналом та обумовлені порушеннями в управлінні цією сферою. Кадрові 
ризики можуть привести до виникнення несприятливих процесів у роботі компанії, часто 
неявних, що стають причинами несприятливих подій. 

У відповідності зі Стратегією розвитку ПАТ «Укрзалізниця» [1], можна виділити 
наступні головні внутрішні кадрові ризики компанії: 

– відтік кваліфікованих фахівців, який викликано недостатньою мотивацією персоналу; 
– зниження якості трудових ресурсів за різними спеціалізаціями і категоріями працівників; 
– стрімка змінюваність керівників середньої ланки; 
– відставання рівня заробітної плати в Компанії від рівня зарплати інших 

провідних компаній; 
– щорічне збільшення кількості працівників, що виходять на пенсію за віком; 
– значна кількість працівників передпенсійного віку; 
– недостатня відповідність професійного рівня персоналу потребам компанії; 
– зростання кількості порушень трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку. 
Дані ризики впливають на динаміку досягнення наступних стратегічних цілей. 
Ціль № 1. Навчання персоналу сучасним методам залучення клієнтів, додаткових 

обсягів перевезень і інших послуг.  
Кадрові ризики: недостатня відповідність професійного рівня персоналу потребам компанії. 
Ціль № 2. Стратегія зростання продуктивності праці.  
Кадрові ризики: зниження якості трудових ресурсів за різними спеціалізаціями і 

категоріями працівників; зростання кількості порушень трудової дисципліни й правил 
внутрішнього розпорядку. 

Ціль № 3. Мотивація праці, що спрямована на реалізацію корпоративних завдань.  
Кадрові ризики: відтік кваліфікованих фахівців, який викликано недостатньою 

мотивацією персоналу; відставання рівня заробітної плати в Компанії від рівня зарплати 
інших провідних компаній. 

Ціль № 4. Розвиток кадрового потенціалу компанії.  
Кадрові ризики: відтік кваліфікованих фахівців, викликаний недостатньою мотивацією 

персоналу; зниження якості трудових ресурсів за різними спеціалізаціями і категоріями 
працівників; значна кількість працівників передпенсійного віку. 

Ціль № 5. Реалізація системи зобов’язань менеджменту за забезпечення ефективності 
підвідомчих ділянок роботи.  

Кадрові ризики: стрімка змінюваність керівників середньої ланки; значна кількість 
працівників передпенсійного віку. 

Ціль № 6. Навчання персоналу прийомам безпечної роботи.  
Кадрові ризики: стрімка змінюваність керівників середньої ланки; зростання кількості 

порушень трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку. 
Ціль № 7. Навчання керівників основам системи управління якістю. 
Кадрові ризики: відтік кваліфікованих фахівців, який викликано недостатньою 

мотивацією персоналу. 
Кількісну оцінку кадрового ризику провести практично неможливо. Труднощі у визначенні 

кількісних параметрів кадрових ризиків пов’язані, перш за все, з неможливістю об’єктивної 
кількісної оцінки поведінки людей. Однак, в теорії ризик-менеджменту та інших дослідженнях, 
що присвячені проблемам ризику, зустрічаються певні підходи щодо визначення критеріїв 
кількісної оцінки ризиків, які можна використовувати і для оцінки кадрових ризиків [2]. 
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Оцінка впливу вищевказаних ризиків на стратегічні цілі ПАТ «Укрзалізниця» 
проводиться за допомогою моніторингу динаміки певних ключових показників 
ефективності діяльності ПАТ «Укрзалізниця». Виділимо наступні ключові показники, що 
піддаються впливу ризиків у кадровій сфері (табл. 1). 

Таблиця 1 
Кадрові ризики ПАТ «Укрзалізниця» 

Ризики Показники  
1. Зниження якості трудових ресурсів за різними 
спеціалізаціями і категоріями працівників; зростання 
кількості порушень трудової дисципліни та правил 
внутрішнього розпорядку 

Продуктивність праці на перевезеннях  

3. Відтік кваліфікованих фахівців, який викликано 
недостатньою мотивацією персоналу; стрімка 
змінюваність керівників середньої ланки; щорічне 
збільшення кількості працівників, що виходять на 
пенсію за віком 

Плинність кадрів, питома вага працівників 
передпенсійного віку в загальній кількості 
співробітників Компанії. 

2.Відставання рівня заробітної плати в Компанії від 
рівня зарплати в інших провідних компаніях 

Середньомісячна заробітна плата (по ПАТ 
«Укрзалізниця» у цілому), середньомісячна заробітна 
плата на перевезеннях, питомі соціальні видатки на 
одного працівника 

4. Зростання кількості порушень трудової дисципліни 
та правил внутрішнього розпорядку 

Кількість аварій, катастроф і браків у поїзній роботі 
на 1 млрд. прив. ткм, коефіцієнт частоти травматизму 

Джерело: розроблено авторами 
 

У табл. 2 приведена матриця співвідношення ступеня ризиків і тяжкості їх наслідків 
для кадрових ризиків ПАТ «Укрзалізниця». 

Таблиця 2 
Кадрові ризики компанії  ПАТ «Укрзалізниця»: 

оцінка за матрицею «ступінь ризику – тяжкість наслідків» 

С
ту

п
ін

ь
 р

и
зи

к
у
 

Тяжкість наслідків 
 Низька Середня Висока  

Висока 
ризик щорічного збільшення 
кількості працівників, що 
виходять на пенсію за віком. 

ризик стрімкої змінюваності 
керівників середньої ланки. - 

Середня - 

ризик недостатньої 
відповідності професійного 
рівня персоналу потребам 
компанії; 
ризик відставання рівня 
заробітної плати в компанії 
від рівня зарплати інших 
провідних компаній. 

ризик відтоку кваліфікованих 
фахівців, який викликано 
недостатньою мотивацією 
персоналу; 
ризик зниження якості 
трудових ресурсів за різними 
спеціалізаціями і категоріями 
працівників; 
ризик зростання кількості 
порушень трудової 
дисципліни та правил 
внутрішнього розпорядку. 

Низька - - - 
Джерело: розроблено авторами 

 

У теперішній час на залізничному транспорті не існує чітких відпрацьованих 
рекомендацій щодо способів зменшення та запобігання кадрового ризику. Найбільш 
поширеними в кадровій роботі є методи трансферу (передачі) ризику шляхом проведення 
процедури аутстафінгу, аутсорсингу або лізингу персоналу; страхування (щодо страхування 
персоналу і страхування відповідальності роботодавця); попередження (документально-
адміністративні шляхи, обмеження доступу до інформації, ресурсів, ділова розвідка та ін.); 
прогнозування і планування людських ресурсів організації [2]. 
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2 Смагулов А. М. Воздействие кадровых рисков на стратегию управления персоналом 

железнодорожного транспорта Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science-bsea. 
narod.ru/2009/ekonom_2009/smagulov_vozd.htm. 
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СИСТЕМА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасна теорія та практика ведення бізнесу доводить, що система менеджменту 
підприємства як цілеспрямованого впливу на колектив працівників або окремих працівників 
(виконавців) з метою виконання поставлених (конкретних) завдань та досягнення 
визначених цілей, є різновидом управління і реалізується через його функції (загальні) – 
1) контролювання процесу з метою досягнення результату; 2) планування, виходячи з 
головної мети; 3) дія як форма діяння (базується на таких категоріях (аспектах): 
повноваження, відповідальність, делегування); 4) координація і коректуючі дії (у системі 
організації праці та виробництва). Реалізація поданих функцій можлива тільки за умови 
ефективного інформаційного забезпечення [1, c. 96; 2, с. 6; 3, с. 6 – 7]. 

Поряд з тим, на основі результатів аналізу літературних джерел [1, с. 96 – 98; 2] 
з’ясовано, що: 

1) система інформаційного забезпечення менеджменту підприємства охоплює фінансово-
економічну, нормативно-правову, технологічну, екологічну та інші види інформації; 

2) система фінансово-економічного інформаційного забезпечення менеджменту 
підприємства (як підсистема інформаційного забезпечення менеджменту підприємства) 
включає підсистему (систему) обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства, 
основними елементами якої є: об’єкт управління, діагностика (включає облік та аналіз), 
обліково-аналітична інформація, суб’єкт управління, управлінське рішення, контроль. 

В контексті цього встановлено [1 – 8], що система обліково-аналітичного забезпечення 
менеджменту підприємства повинна включати три підсистеми: 

1) облікового забезпечення (включає господарський облік: оперативний облік, 
статистичний облік, бухгалтерський облік); 

2) аналітичного забезпечення (ґрунтується на об’єднанні таких видів економічного аналізу: 
а) оперативний, поточний та перспективний аналізи; та 
б) фінансовий та управлінський аналізи). 
3) контролю за реалізацією управлінських рішень, виходячи з логічної метрики 

дефініції константи «результату» (у економічних дослідженнях) (рис. 1). 

Рис. 1. Логічна метрика дефініції константи «результату» у економічних дослідженнях 
Джерело: удосконалено на основі [4, c. 25; 5, с. 380; 6 – 8] 
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«УПРАВЛІННЯ» ТА «УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ» В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 
ОБ’ЄКТАМИ НЕРУХОМОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Реалізація стратегії розвитку залізничного транспорту є можливою за умов утворення 
та впровадження ефективних інструментів управління. Одним із них є розвиток сучасних 
форм управління нерухомим майном  підприємств галузі. 

Однак багато теоретичних і методичних питань з управління й ефективності 
використання нерухомого майна підприємств транспорту ще не знайшли достатньо повного 
відображення ні в економічній літературі, ні в законодавчих актах, ні в інструктивно–
методичних матеріалах, що використовуються на практиці.   

Враховуючи цей факт і важливість для галузі визначеної проблеми,  актуальним є 
розроблення науково обґрунтованих теоретико-методичних підходів до утворення 
ефективної системи управління нерухомим майном залізничного транспорту. Перш за все 
це стосується  визначення  сутності таких важливих понять  як «управління нерухомим 
майном» та ««управлінське рішення» в сфері управління нерухомим майном. 

В спеціальній економічній літературі з менеджменту [1, с. 24; 2, с. 6; 3, с. 51; 4, с. 34; 
5, с. 14] найбільше поширено використання шістьох підходів до визначення поняття 
«управління»: управління як мистецтво; управління як наука; управління як функція; 
управління як процес; управління як люди, які управляють організацією; управління як 
орган управління. 

Особливої уваги заслуговує підхід до управління як науки, що в свою чергу 
складається з ряду вчень і підходів. Так, на сучасному етапі розвитку теорії управління 
поширення набули процесний, системний і ситуаційний підходи  до  управління.  

Для обґрунтування вибору підходу, який найбільше відповідає вирішенню завдання з 
оцінки ефективності управління нерухомим майном, проаналізовано сутність кожного з 
визначених підходів.  

Так, при процесному підході управління – це «сукупність управлінських дій, пов’язаних 
з виявленням проблем, пошуком та організацією виконання прийнятих рішень, що логічно 
поєднуються одна з одною, щоб забезпечити досягнення поставлених цілей шляхом 
перетворення ресурсів на «вході» у продукцію чи послуги на «виході» системи» [5, с. 77]. 

При системному підхолі управління – «не  є процес, а система управління,  механізм, що 
забезпечує цей процес. Системна методологія є найбільш упорядкованою, надійною основою 

http://nati.org.ua/media/foto/nevs/nevs_2016_028.pdf
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для управління складними сферами взаємозалежної діяльності, що дозволяє розкривати й 
аналізувати складові компоненти системи та послідовно поєднувати їх одна з одною. При 
даному підході виходять з того, що будь-яке підприємство є відкритою системою, кожен з 
елементів якої має свої визначені й обмежені цілі. Відповідно до цього завдання управління 
зводиться до інтеграції системоутворюючих елементів, що мають властивість утворювати та 
підтримувати цілісність власного існування у зовнішньому середовищі [3, с. 41]. 

При ситуаційному підході управління – «це система, яка забезпечує процес управління у 
конкретній ситуації за певних індивідуальних умов функціонування підприємства» [5, с. 20]. 

Проведений аналіз переваг та недоліків розглянутих підходів показав: єдиним підходом 
до визначення поняття управління, що дозволить вирішити завдання з управління 
нерухомим майном, є системний підхід, який передбачає пошук найбільш ефективних 
способів досягнення поставлених цілей і прийняття обґрунтованих рішень. 

Конкретизуючи загальне визначення управління, можна  розвинути його в такі 
елементи по відношенню до діяльності з управління  нерухомістю: управління – комплекс 
заходів, які повинні бути реалізовані для досягнення поставленої мети; управління – 
цілеспрямований перехід об’єкта з початкового стану до заданого в умовах, що змінюються, 
здійснюваний деяким кращим способом; управління – вибір найкращого варіанта з 
можливих (найкращого варіанта використовування об’єкта, найкращої організаційної 
структури, найкращої організації управління та ін.). 

Управління нерухомістю підлегле загальним законам управлінської діяльності і в  той 
же час має свої особливості – є одним із різновидів власності, тому покликане забезпечити 
максимальну ефективність використовування нерухомості відповідно до інтересів власника. 

Виділимо особливості управлінських рішень у сфері управління нерухомістю.  
В економічній літературі зустрічаються різні визначення терміну «управлінське рішення». 

Виходячи з того, що «рішення – це один з необхідних моментів вольової дії і способів її 
виконання. Вольова дія припускає попереднє усвідомлення мети і засобів дії, уявне здійснення 
дії, передування фактичній дії уявне обговорення підстав, що говорять за або проти його 
виконання. Цей процес закінчується прийняттям рішення» [6, с. 12]. Далі автор визначає  
управлінські рішення як «рішення, прийняті  людиною як елементом певної ієрархії, ланкою 
організації в рамках його компетенції і спрямовані на досягнення цілей цієї організації [6, с. 13]. 
При цьому підкреслює, що «специфікою управлінських рішень є те, що всі ознаки рішень 
взагалі (цілі, методи їх досягнення, наслідки) носять не особистий, а громадський характер, і 
тим самим змінюються умови їх прийняття і вимоги до суб’єкту, який приймає рішення» 
[6, с. 15]. Крім того, Л. Бірман  констатує: «Управлінське рішення – це комплексне явище, що 
включає психологічний, інформаційний, юридичний та організаційний аспекти» [6, с. 16]. 

Синтезуючи різні аспекти, можна дати таке визначення управлінського рішення у сфері 
управління нерухомістю: управлінське рішення у сфері управління нерухомим майном – це 
вибір найкращого, з економічної точки зору, варіанта дій управляючого конкретним об’єктом 
нерухомого майна, який забезпечує максимальну ефективність управлінських дій відповідно до 
поставленої мети та певних завдань управління, заснований на їх економічному обґрунтуванні 
за результатами використання сучасних методів аналізу, прогнозування, моделювання та 
оптимізації з урахуванням комплексного взаємозв’язку правового, інформаційного, 
організаційного, психологічного, технічного та інших аспектів цього рішення. 

Від того, наскільки продумано і ґрунтовно підготовлено управлінське рішення, 
залежить ефективність діяльності управляючої компанії та ефективне використовування 
об’єкта управління. 
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СЕКЦІЯ 20 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
SECTION 20 PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 

 

УДК 351/354:378 
Василенко О. В. 

здобувач кафедри публічного управління 
та митного адміністрування, 

Університет митної справи та фінансів 
 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ 
 

Сучасний світ, як ніколи, став відкритим для нових можливостей, а кордони між 
країнами та відповідні культурні, мовні, соціально-економічні бар’єри для міграції та руху 
інтелектуального потенціалу – все більше формальними. Відповідні суспільні 
трансформації, особливо активізовані процесами глобалізації, зумовили стрімке 
пожвавлення руху інтелектуального потенціалу та, як наслідок, академічної мобільності, що 
є основною рушійною силою інтернаціоналізації вищої освіти. 

Утім, в умовах стрімкого поглиблення глобалізаційних процесів та пов’язаної з цим 
інтернаціоналізації вищої освіти, Україна критично відстала від сучасного прогресивного 
світу, залишаючись у замкненій пострадянській моделі вищої освіти, що не має 
конкурентних переваг перед провідними академічними системами. Як наслідок, наразі 
Україна переважно втрачає власний інтелектуальний потенціал від активізації академічної 
мобільності та пов’язаної з цим інтернаціоналізації вищої освіти. 

Глобалізація стала фундаментальним викликом для вищої освіти [1, с. 4], в тому числі 
вітчизняної. Внаслідок пожвавлення академічної мобільності та становлення якісно нового 
глобального освітнього простору з’являється поняття інтернаціоналізації вищої освіти. Так, 
ставши рефлексією академічної мобільності, інтернаціоналізація сьогодні сама виступає 
каталізатором освітніх трансформацій. Таким чином, інтернаціоналізація вищої освіти є 
зумовленим глобалізаційними процесами сучасним академічним трендом. 

Міжнародна мобільність робочої сили, глобалізація економіки та розбудова 
інформаційно-комунікаційних технологій є одними з найважливіших чинників, що 
сприяють інтернаціоналізації вищої освіти. Активна політика інтернаціоналізації 
впроваджується на наддержавному, національному та інституційному рівнях, що формує 
три відповідні тренди [2, с. 65]. Відповідно до цього, має вибудовуватись вітчизняна 
система управління вищою освітою та формуватися державна політика в освітній галузі. 

Вітчизняна система вищої освіти стикається з необхідністю одночасно управляти двома 
типами стратегічних ризиків. По-перше, неспроможністю органічно інтегруватися до 
глобального академічного простору та, по-друге, забезпечити відповідність міжнародним 
вимогам і стандартам вищої освіти. Неспроможність забезпечити таку відповідність та 
належний рівень якості освітніх послуг є ризиком для вітчизняної системи управління 
освітою надалі залишатися поза конкуренцією в боротьбі за іноземного студента. 

Відповідними викликами зумовлена необхідність перегляду державної регуляторної 
політики в освітній галузі. На зміну несистемній, рефлекторній та інертній політиці 
держави має прийти комплексний цільовий підхід з осяжною стратегічною перспективою 
на основі виваженої, послідовної та насамперед державницької політики в галузі вищої 
освіти та управління нею. На нашу думку, якісні зміни можуть відбутися за наявності 
активної протекціоністської політики держави в галузі вищої освіти. 

Водночас державна політика в освітній галузі має бути невід’ємною частиною 
комплексної загальнодержавної стратегії розвитку. Стала демократія з властивою їй 
правовою традицією в умовах капіталістичної моделі, ринкової економіки та конкуренції 
стали сприятливим середовищем для формування і подальшої кристалізації сучасної 
західної моделі вищої освіти, процес імплементації якої в Україні має супроводжуватися 
відповідними суспільно-державними та соціально-економічними трансформаціями. 

Україна має значний потенціал для активізації академічної мобільності та конкуренції 
за іноземного студента. Втім його реалізація можлива виключно за наявності сприятливих 
умов для розвитку власної академічної системи. Міжнародна академічна мобільність при 
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цьому може бути визначена як рух інтелектуального потенціалу між різними академічними 
системами. За критерієм суб’єктності вона умовно поділяється на базову чи-то студентську, 
яка спрямована на здобуття вищої освіти, та професійну або наукову. 

Таким чином, якщо Україна не бажає залишатися на узбіччі відповідних процесів, а 
прагне рухатись у світовому тренді інтернаціоналізації вищої освіти, то має чимшвидше 
забезпечити відповідність кращій світовій практиці та міжнародним стандартам вищої 
освіти. Водночас формування і реалізація державної політики в освітній галузі неможливе у 
відриві від академічної системи та передбачає залучення до відповідних процесів 
вітчизняних і міжнародних академічних інститутів та інституцій. 
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ДЕПУТАТ МЕСТНОГО СОВЕТА КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОГЛАСОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА 

 

В Стратегии устойчивого развития «Украина-2020» [1] утверждается, что 
предпосылкой внедрения в Украине европейских стандартов жизни и выход Украины на 
ведущие позиции в мире есть общественный договор между властью, бизнесом и 
гражданским обществом, где каждая сторона имеет свою зону ответственности. При этом, 
ответственность власти среди прочего предусматривает обеспечить баланс интересов 
между гражданским обществом, государством и бизнесом, гарантировать соблюдение прав 
человека. Учитывая это сейчас в Украине реализуется внедрение проверенных в мире и 
временем основ управления обществом, основанного на расширении публичного 
управления направленого на обеспечения интересов человека. 

Мы полностю согласны с А. Оболенским [2], что основополагающей основой 
осуществления публичного управления выступают ценности, интересы и потребности 
личности (индивида), общины и общества, а отношение между субъектами указанного 
процесса имеют характер взаимодействия и регулируются общественно признанными 
институтами и институциями. Поэтому сейчас формирование в Украине системы 
публичного управления должно осуществляться на основе повышения эффективности 
деятельности органов публичного управления на региональном уровне, которые, как на наш 
взгляд, наиболе полным образом могут обеспечить удовлетворение жизненно важных 
потребностей в развитии личности (индивида). При этом, очевидно, что особый акцент 
должен делаться на обеспечении ефективного взаимодействия индивида, общины, 
общества, государства во время всего процесса публичного управления - от идентификации 
интересов лица (индивиду) и определения нужных ресурсов для их удовлетворения до 
надлежащего оценивания результатов практической деятельности субъектов указанного 
управления. 

Безусловно, главенствующая роль в осуществлении указанного процесса принадлежит 
тем субъектам публичного управления, практическая деятельность которых лежит не 
только в плоскости реализации интересов личности (индивида), общины, но и, прежде 
всего, – согласовании интересов личности и государства. Такими субъектами однозначно 
есть депутаты местных советов. Действительно, согласно Закону Украины «О статусе 
депутатов местных советов» [3], депутат местного совета является представителем 
интересов территориальной общины, избирателей своего избирательного округа и обязан 
выражать и защищать интересы соответствующей территориальной общины, выполнять их 
поручения в пределах своих полномочий, активно участвовать в осуществлении местного 
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самоуправления. Таким образом, в процессе публичного управления – от идетификации 
жизненно важных интересов личности (индивида) и к оценке результата их реализации 
важную роль играют депутаты местных советов, поскольку обеспечивают более 
эффективное распределение имеющихся ресурсов в направлении обеспечения реализации 
жизненно важных интересов населения, проживающих на соответствующей территории. 

Вместе с тем сегодня существуют ряд принципиальных противоречий 
институционального характера, которые лежат прежде всего в плоскости организации 
ефективного взаимодействия по линии «центр» – «регіон». Суть указанных противоречий 
(«нестиковок») по мнению исследователей [4] состоит, в частности, в следующем: 
противоречии между официально провозглашенными государством приоритетами 
социально-экономического развития и интересами развития регионов в контексте 
насущных потребностей жизнеобеспечения местного населения; наличии у регионов 
конфликтов с «центром» относительно решения тех или иных вопросов в 
социогуманитарной сфере; достаточно частыми случаями своеобразной экспансии бизнес-
групповых, корпоративных интересов из регионального на центральный уровень, которая, 
как правило, сопровождается жесткой конкуренцией за распределение должностей в 
государственных структурах, как предпосылку, получения дивидендов как для 
политической, так и для бизнес-элиты региона. Очевидно, что устранение этих и других 
противоречий во взаимотношения по линни «центр» – «регіон» требует разработки и 
практической реализации системных организационно-правовых решений доминантой 
которых должен быть поиск оптимального соотношения согласования и обеспечения 
реализации интересов человека (лица), общества и государства, а также осуществление 
соответствующих правовых, организационных и других мероприятий в контексте 
обеспечения надлежащей эффективности публичного управления и администрирования. 

Отдельно нужно акцентировать внимание на том, что определяющую роль в развитых 
странах в процессе поиска и практической реализации рационального соотношения 
интересов человека (индивида) – общества – государства принадлежит политическим 
партиям и институтам гражданского общества. Поэтому обоснование принципов лежащих в 
основе определения функций и ответственности дептутата местного совета целесообразно 
осуществлять на основе предложенной исследователями [5] иерархии уровней 
формирования и согласования социальных интересов. На первом уровне указанной 
иерархии, где происходит формирование социальных интересов человека (индивида), на 
втором уровне – формирование интересов социальной группы, управленческие воздействия 
депутатов местного совета должны осуществляться с учетом контекста национальных 
ценностей, которые и определяют мотивационную составляющую действий лица и 
социальной группы. В конечном итоге, депутаты местного совета должны выполнять 
функции консолидации общества для реализации интересов личности (человека), 
социальной группы, быть посредниками между носителями личных интересов и 
государственными институтами. Вместе с тем, нужно иметь в ввиду, что согласование 
интересов индивида, социальных групп, общества и государства объективно предполагает и 
определенную потерю прав и свобод индивида и социальных групп, что является 
предпосылкой обеспечения реализации общегосударственных интересов, которые должны 
восприниматься обществом как общественно значимые интересы благодаря деятельности 
политических партий и, депутатов местных советов. 
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ПОГІРШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 
ЯК НАСЛІДОК НЕДОЛІКІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

 

На сьогоднішній день в Україні інвестиційний клімат є складним та актуальним 
питанням щодо вирішення багатьох проблем економічного і соціального розвитку, які 
стосуються різних сфер діяльності, основними з яких деякі зарубіжні науковці, зокрема, 
Р. Кейс [1, с. 97], В. М. Хілдебранд [2, с. 204 – 205], Дж. К. Шім [3, с. 75 – 76], вважають 
охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, транспорт, культуру та спорт.  

Так, наприклад, сфера охорони здоров’я стосується проблем з медичним обслуговуванням 
населення, оскільки застаріле обладнання не дає можливість навіть кваліфікованому 
медичному персоналу якісно обслуговувати пацієнтів та, відповідно, надавати об’єктивну 
характеристику стану їхнього здоров’я, що призводить до збільшення рівня захворюваності та 
поширеності тих чи інших хвороб. Сфера житлово-комунального господарства пов’язана з 
проблемами виробничо-технічної бази підприємств комунального господарства, яким 
приділяється недостатньо уваги. Внаслідок цього економія енергоресурсів знаходиться на 
досить низькому рівні, що сприятиме надмірному збільшенню тарифів на споживання води та 
електроенергії без урахування середнього рівня доходів населення. Ряд проблем на сьогодні 
має й сфера транспорту, оскільки неефективне транспортне обслуговування населення відносно 
поточного та/або капітального ремонту доріг, будівництва та/або реконструкції об’єктів 
транспортної інфраструктури з кожним днем збільшує кількість ДТП.  

Враховуючи те, що усе вищезазначене зумовлює зниження рівня життя населення, багато 
можно говорити і про проблеми у сфері культури, пов’язані з недостатнім рівнем роботи 
закладів культури щодо обслуговування населення та організації культурних заходів. Це, в 
свою чергу, формує неправильну свідомість молоді відносно духовних цінностей та поглядів 
до здорового способу життя, що стає значним фактором зменшення кількості запропонованих 
інвестиційних проектів у будівництво/реконструкцію культурно-освітніх, фізкультурно-
оздоровчих, спортивних та інших об’єктів, які сприятимуть стабілізації розвитку суспільства та 
зниженню рівня соціальних дисбалансів, що підвищує інвестиційну привабливість, а отже і 
стає поштовхом поліпшення інвестиційного клімату в країні.  

Ряд науковців, зокрема  А. П. Рачинський [4, с. 12 – 15], О. М. Руденко [5, с. 33 – 42, 
55], Т. А. Соколова [6], Р. Міллс [7, с. 16 – 17] пов’язують вищезазначені проблеми з 
низьким рівнем ефективності регулювання інвестиційного процесу, що неодмінно 
пов’язаний з недоліками в системі державної служби. 

В першу чергу, проблема регулювання інвестиційного процесу в Україні пов’язана 
з бюрократизмом державної служби та повільним переходом до децентралізованої системи 
управління. Це, по-перше, уповільнює проходження стадій погодження інвестиційних 
проектів профільними структурними підрозділами органів державної влади, починаючи з 
рівня на місцях (районні, міські, обласні адміністрації) та закінчуючи центральним рівнем 
(міністерства, відомства), так як потребує величезної кількості документів. По-друге, органи 
місцевого самоврядування відіграють другорядну роль у вирішенні тих чи інших питань 
соціального характеру, що не надає достатньо прав населенню об’єднуватися у територіальні 
громади та проводити спільні засідання з представниками органів державної влади стосовно 
вирішення питань щодо реалізації тих чи інших інвестиційних проектів, які за рішенням 
населення можуть або принести якусь користь, або навпаки зашкодити суспільству. 

Як бачимо, недоліки роботи державних службовців неодмінно пов’язані з недоліками 
забюрократизованої системи державної служби, яка містить у собі пострадянські елементи 
управління, зорієнтованого в першу чергу на задоволення державних потреб правлячого 
класу, а не соціально-культурних потреб населення. В такому разі узгодження сформованих 
державних/місцевих цільових програм у відповідності із Законом України «Про Державний 
бюджет України» на відповідний рік буде здійснюватися перш за все в інтересах верхньої 
ланки уряду, а не місцевого населення. В даному випадку потреби населення щодо вкладення 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» 
 

 

44 

 

коштів за рахунок державного/місцевого бюджетів у реалізацію того чи іншого 
інвестиційного проекту будуть враховуватися в останню чергу, а це, відповідно, слугуватиме 
виникненню недовіри до влади з боку населення і, отже, дисбалансів у суспільстві.  

Таким чином, причинами тут можуть слугувати не лише недостатній обсяг бюджетних 
коштів стосовно вкладення їх у розвиток основних сфер, пов’язаних з соціальним 
обслуговуванням населення, але й надмірний тиск на органи державної влади на місцях з боку 
центрального апарату управління. Все це зумовлює узгодження цільових програм, в план 
реалізації яких входить набір інвестиційних проектів, вигідних у більшості випадків саме 
державі, а не населенню (наприклад, встановлення тимчасових споруд (МАФ, СТО, автомийок і 
т. п.) біля житлових будинків, будівництво багатоповерхових будинків у малонаселених пунктах 
тощо). При цьому не беруться до уваги різні соціальні потреби окремих груп населення, 
наприклад, стосовно споживання гарячої/холодної води та електроенергії, медичного та 
транспортного обслуговування, культурно-етичного та естетичного розвитку тощо.  

Разом з тим, проблема залучення потенційних інвесторів в Україні залишається досить 
невирішеною, оскільки, по-перше, оцінка рівня інвестиційної привабливості проекту є 
досить суб’єктивною та не носить в собі практичного характеру. По-друге, переважна 
більшість інвестиційних пропозицій, розроблених потенційними інвесторами, не 
узгоджуються з представниками органів державного управління через розбіжності інтересів 
із власниками/співвласниками об’єктів реалізації інвестиційних проектів (земельних 
ділянок/будівель). По-третє, інвестиційні пропозиції щодо інвестиційних проектів, 
зініційованих представниками органів державного управління, у більшості випадків 
сформовані з урахуванням рейтингу органу державного управління, в оцінку якого входить 
показник кількості сформованих інвестиційних пропозицій, а також реалізованих 
інвестиційних проектів без урахування оцінки якості їх реалізації з боку населення.  

Враховуючи вищезазначине, не можна залишити без уваги ще таку важливу проблему, 
як низький рівень якості набору професійних кадрів на державну службу та відсутність 
чітких професійних вимог до працівників структурних підрозділів органу державного 
управління. Так, Програма економічного і соціального розвитку району, міста, регіону 
окремо та/або країни в цілому на рік, яка розробляється та затверджується згідно Закону 
України «Про Державний бюджет України», формується з урахуванням звіту про роботу 
органу державного управління за попередній період. Він включає в себе звіт про роботу 
кожного структурного підрозділу та підзвітної установи, до виконання повноважень яких 
входить управління окремою сферою діяльності (освіта, охорона здоров’я, соціальний 
захист тощо). В такому разі виконання плану реалізації Програми економічного і 
соціального розвитку, на базі якої розробляються та затверджуються ті чи інші 
державні/місцеві цільові галузеві програми, неодмінним чином пов’язане з якістю 
виконання працівниками структурних підрозділів своїх повноважень. 

Таким чином, удосконалення системи освіти стосовно підготовки майбутніх фахівців 
органів державної влади/місцевого самоврядування є досить необхідним та потребує внесення 
відповідних змін до українського законодавства, зокрема до Законів України «Про державну 
службу» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Тут величезну роль відіграє, по-перше, 
порядок розробки та затвердження державних/місцевих цільових програм, що містять проекти 
з будівництва/реконструкції закладів вищої освіти, які забезпечуватимуть підготовку майбутніх 
та/або підвищення кваліфікації теперішніх фахівців органів державної влади/місцевого 
самоврядування. По-друге, залучення якомога більшої кількості державних службовців до 
центрів підвищення кваліфікації на базі програм навчання ефективної взаємодії керівників та 
підлеглих, в тому числі представників державних установ на ієрархічному рівні (район => місто 
=> регіон => держава => регіон => місто => район). По-третє, регулярне проведення 
короткострокових семінарів та курсів підвищення кваліфікації стосовно окремих сфер 
діяльності, пов’язаних з виконанням повноважень фахівців органів державної влади/місцевого 
самоврядування, включаючи елементи навчання ефективної взаємодії державних службовців з 
посадовими особами органів місцевого самоврядування. Це слугуватиме засобом поступового 
переходу країни до децентралізованої системи управління. 

Ще одним важливим заходом удосконалення системи освіти є введення в програму 
навчання та/або підвищення кваліфікації органів державної влади/місцевого самоврядування 
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дисципліни «Прикладна економіка». Це дозволить державним службовцям та посадовим особам 
органів місцевого самоврядування на основі застосування RTS-систем (Real Time Systems): 

1) проводити моніторинг ефективності роботи структурних підрозділів (контроль за 
виконанням державних/місцевих цільових програм, реалізацією інвестиційних проектів), 
оперативно формувати звіти про їх діяльність; 

2) здійснювати прогнозну динаміку цільових показників економічного і соціального 
розвитку на державному/місцевому рівнях;  

3) узгоджувати цільові програми, Програму економічного і соціального розвитку та 
Стратегію розвитку на державному/місцевому рівнях. 

Все це зумовить поліпшення інвестиційного клімату в країні за рахунок проведення 
ефективної оцінки інвестиційних пропозицій щодо зініційованих інвестиційних проектів 
представниками приватних установ або населення; надання допомоги представникам 
органів державної влади/місцевого самоврядування у розробці інвестиційних пропозицій 
щодо інвестиційних проектів, реалізація яких не зашкодить інтересам держави та 
населення; сприяння виконанню плану за Програмою економічного і соціального розвитку 
на державному/місцевому рівнях внаслідок ефективного контролю за якісним та 
своєчасним виконанням повноважень фахівців структурних підрозділів органів державної 
влади/місцевого самоврядування, а також за рахунок прискорення проходження стадій 
погодження інвестиційних проектів на основі ефективної взаємодії між представниками 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
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DECENTRALIZATION IN UKRAINE – PROS, CONS AND PERSPECTIVES 
 

Every village or city inhabitant has the right for modern medicine and education, affordable 
and quality administrative, communal and social services, good roads, clean and lighted streets. 
But the people can influence the quality of the said services only in case the persons in charge of 
the said services are located nearby. The local authorities, that is village, town and city councils 
and their executive committees, are the nearest authorities to the people. Therefore, they should 
have broad powers and sufficient funds to be able to solve all the local issues and bear 
responsibility for it [4]. Exactly for this purpose the process of decentralization is taking place in 
Ukraine, that is – the transfer of powers from the state authorities to the local self-government 
ones, meaning – as closer to the people as possible. 

In Ukraine, the process of decentralization was started in 2014 with the adoption of the Concept 
of the Reform of Local Self-Government and Territorial Organization of Government in Ukraine 
(01.04.2014 р), Laws «On Cooperation of Territorial Communities» (17.06.2014) and «On Voluntary 
Association of Territorial Communities» (05.02.2015) as well as the changes to the Budget and Tax 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=191
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Codes concerning financial decentralization. The process mentioned above allowed the people form a 
significant and efficient institution of self-government, that is – united territorial communities, 
functioning in accordance with the provisions of the European Charter on Local Self-Government [2]. 

 The main strategic goal of the reform, that is - to create a comfortable and safe environment 
for a good life of every single person in Ukraine, can be achieved by building an effective system 
of government functioning successfully at all the levels (community – district – region) as well as 
transferring the maximum amount of powers to the level nearest to every citizen, that is – to the 
communities. The reform presupposes the responsibility of the local self-government bodies to the 
voters for the effectiveness of their work, and to the state – for its legitimacy. 

The dynamics of the number of the united territorial communities in Ukraine in 2015 – 2017 
as well as its prognosis made for the years 2018 and 2019 can be followed in Figure 1. 

Figure 1. The Dynamics of the Number of United Territorial Communities in Ukraine 
Source: author’s own elaboration on the basis of 1 

 

The data of the figure given above allow us make the following conclusions – the number of 
the united territorial communities in Ukraine in 2016 was 207 units or 130,2 % higher than in 
2015. The upward tendency continued in the following year as well, showing the increase in the 
number of the said communities of 333 units or 91 % if compared to that of the previous year. The 
general ratio of the number of the united territorial communities in Ukraine in 2017 to that of 2015 
is 540 units or 339,6 % to the upward direction. The prognosis of the number of the united 
territorial communities in Ukraine made by us for the years 2018 and 2019 shows us the 
possibility of the next increase of the number of the communities mentioned above of 249 units or 
35,6 % in 2018 and of 270 units or 28,5 % if compared to that of the previous year. The trend line 
made by us with the use of the linear function is clear upward. 

The communities, that believed in the reform in 2015 and immediately began to use its new 
opportunities, have already implemented thousands of infrastructure projects. Nowadays they are 
moving from the holes patching to the taking up of the complex territories development. With their 
own deeds the united territorial communities prove their capability to change the living standard in 
cities and villages for better. In the communities mentioned above, there already exists the strategic 
vision of their further development, the new jobs are being created as well as their residents are 
being involved into the local issues solution. In the said communities, the changes are taking place 
not due to the decisions and resources given from the upper authorities, as it happened before, but 
thanks to the local leaders’ abilities to attract and effectively use the resources, use their powers as 
well as due to their willingness to bear responsibility for their decisions and actions [3]. And what is 
even more important over here is that the residents of the united territorial communities began to 
realize that most issues depend on their own point of view, choice and initiative. 

But, despite of everything mentioned above, many issues connected with the further 
functioning of the united territorial communities remain unclear and unsettled. For example, it is 
not fully clear how the medical reform should be implemented or how the subventions for medical 
care should be used. The relations with the district and region state administrations are also 
something to worry about. In addition, among the main cons of the reform, the lack of the ability 
of the said communities to dispose the land plots, which are parts of the communities but located 
outside the settlements, are noted. The following cons of the said reform are also necessary to be 
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mentioned – the existence of the «gaps» in legislation and lack of the practical experience and 
skills in the communities management. 

More than that, the people are restrained by the inertia of thinking a lot. They are accustomed 
to consider their authorities as something higher, which should be looked at from the bottom up. 
They are used to wait for their leaders to pay attention to them as their subordinates. Only when 
the people understand, that they should not serve their authorities but actively strive for their 
rights, they’ll feel the reform’s effect. Moreover, the reform mentioned above is a very 
complicated and painful phenomenon as something, that had been functioning for something like a 
hundred of years, should be reformatted. Like any changes, this process is very painful and 
complicated. And, of course, it is not that simple in practice as it is in theory. 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: 
РОЗВИТОК І ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ 

 

Новий вид управління державою – електронний з’явився як наслідок стрімкого 
розвитку сучасних технічних засобів  і інформаційних технологій. Це спричинило 
виникнення  нової категорії – «електронна держава», сутність якої означає здійснення  
управління діяльністю органів виконавчої влади, парламентських і судових органів за 
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

Структура «електронної держави» в Україні охоплює «електронний уряд», 
«електронний парламент» та «електронне  правосуддя». В цих органах влади передача та 
обмін інформацією здійснюється з мінімальними контактами  між державою та заявником 
при максимізації використання сучасних технологій у їх діяльності. Контакти та взаємодія 
між суб’єктами управління розповсюджуються  майже на всі сфери суспільно-політичного 
життя країни – «уряд-уряд», «уряд-бізнес» і «уряд-громадянин». 

На рівні «уряд-уряд» така взаємодія дозволяє поліпшити ефективність роботи 
державного апарату, спрощує кооперацію регіональних управлінь. На рівні «уряд-бізнес» 
взаємодія влади і бізнесу значно спрощується при реєстрації бізнесу, а також з податковою 
адміністрацією. На рівні «уряд-громадянин» «безконтактна» взаємодія між суб’єктами 
допомагає значно спростити як виконання політичних обов’язків (наприклад, виборців), так 
і  процедури надання та використання побутових послуг громадян. 

Розвиток складових елементів електронного врядування розпочато в Україні з середини 
90-х років. Розглянемо динаміку  поетапного становлення е-урядування за останні десять 
років. Умовно, враховуючи основні віхи  інформатизаційних процесів у державі, в роботі [1, 
с. 123],  увесь розглянутий період  поділений  на такі етапи :  

1. Початок 1990-х рр. – 1998 р. (прийняття  Закону  України  «Про звернення громадян» 
від 02.10.1996 [2], Закону України «Про Національну програму інформатизації» від 
04.02.1998 [3], Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції  
адміністративної  реформи в Україні» від 22.07.1998 № 810/98 [4]).  

2. 1998 – 2007 рр. (прийняття Закону України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки»  віл 09.01.2007[5]). 

https://decentralization.gov.ua/%0bmonitoring2018_01_ua#main-info
https://decentralization.gov.ua/%0bmonitoring2018_01_ua#main-info
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3. 2007 – 2010 рр. (Розпорядження КМ України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р «Про 
схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» [6]). 

4. 2011 р. – 2013 р (прийняття Закону України «Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 [7], Розпорядження КМ України «Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 26 вересня 2011 р. 
№ 1014 (втратило чинність), Розпорядження КМ України від 15 травня 2013 р. № 386-р 
«Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» [8]). 

5. 2014 р. – 2016 р (Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020» від 12.01.2015 [9], прийняття  Розпорядження КМ України від 
30 листопада 2016 р. № 909-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016 – 2018 роках» [10]. Розпорядження КМ України 
«Стратегія реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки» від 
24 червня 2016 р. № 474-р [11]). 

6. 2017 р. – донині (прийняття Розпорядження КМ України від 20 вересня 2017 р. 
№ 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» [12] (в 
новій редакції); Розпорядження КМ України «Про затвердження Положення про Державне 
агентство з питань електронного урядування України» від 1 жовтня 2014 р. № 492 Редакція 
від 18.07.2018 [13]). 

Отже, наведена хронологія прийняття в Україні законодавчих актів в  сфері  
електронного урядування свідчить про динамічний розвиток цього виду сучасного 
державного управління. 

Поруч з цим, слід зазначити, що існують проблеми, з якими зіштовхується електронне 
урядування в Україні, і, які слід вирішувати для підвищення його ефективності: недостатність 
висококваліфікованого персоналу, тому, як наслідок, перехід на адміністративному рівні до 
електронного уряду йде не так швидко; недостатність  фінансування для поширення сфери 
адміністративних послуг; наявність наслідків бюрократичної системи в державному 
управлінні; існуюча недовіра громадян до роботи державних інститутів. 

Громадяни  країни та в цілому все суспільство потребують від держави надання якісних 
і швидких послуг, що може забезпечити саме електронне урядування як ефективний вид 
публічного управління в Україні.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

 

У наслідок муніципальних реформ XIX в. почала формуватися сучасна система організації 
місцевого самоврядування у розвинених країнах світу (Великобританія, Франція, Німеччина, 
США). Однак фундамент означеної системи заклався ще у середньовіччі. 

У практиці західних країн прийнято розрізняти три основних типи місцевого 
самоврядування: 

– англосаксонський (США, Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія й ін.); 
– французький або континентальний (Франція, Італія, Бельгія, Іспанія, низка країн 

Латинської Америки, Близького Сходу); 
– змішаний (Німеччина, Японія). 
1. Місцеві органи, що побудовані за англосаксонською моделлю характеризуються своєю 

безпосередньою автономією та відсутністю прямого підпорядкування центральним органам. 
Тут кожен обраний орган є самостійним у межах своїх компетенції. Крім того, англосаксонська 
модель характеризується відсутністю на місцях повноважних представників центральної влади 
передбачає обрання в усіх адміністративно-територіальних одиницях представницьких органів 
на строк, як правило, не більше трьох років [1]. Поняття «місцеве самоврядування», прийняте в 
законодавстві для позначення організації і діяльності муніципальних установ, прямо вказує на 
один з критеріїв їх відмежування від інших державних органів, зокрема, на їх локальний 
характер на противагу центральної влади або регіональної адміністрації. 

Поряд з представленими органами, в країнах з даною системою самоврядування (в 
першу чергу в США) безпосередньо населенням можуть обиратися деякі посадові особи.  
Значними повноваженнями найчастіше наділяються комісії (комітети) місцевих 
представницьких органів, які відіграють істотну роль у підготовці та прийнятті окремих 
рішень. Контроль за діяльністю місцевих органів в англосаксонських країнах здійснюється 
непрямим шляхом: через центральні міністерства, а також через суд. 

2. Французький (або континентальний) тип самоврядування відрізняється насамперед 
розвиненою системою адміністративного контролю центральної влади над місцевими 
органами. Даний тип нагадує ієрархічну піраміду, в якій відбувається передача різних директив 
і інформації зверху вниз – від центру на території, і де на центральну владу активно працює 
система агентських організацій на місцях. У Франції місцеве самоврядування має три рівні: 
регіональний, департаментний і муніципальний. На кожному з них місцеве самоврядування 
існує поряд із державним управлінням [2, с. 129]. У розпорядженні центральної влади 
перебуває широка гама процедур, засобів і методів (анулювання, схвалення, тимчасове 
припинення, заміщення, відкликання, відставка, розпуск і ін.). Влада має єдину мету – 
підпорядкування собі діяльності місцевих громад. В рамках французької моделі 
самоврядування представницькі органи можуть створюватися тільки в адміністративно-
територіальних одиницях, що визнані законодавством в якості територіальних колективів. В 
інших підрозділах влади представницькі органи взагалі відсутні (наприклад, в округах, в 
кантонах). Поряд з виборними органами самоврядування діють призначені чиновники 
(префекти, комісари), що контролюють муніципалітети. Реформою управління 80-х років у 
Франції були істотно посилені управлінські повноваження на регіональному рівні і дещо 
поширені повноваження місцевих територіальних громад, завдяки чому забезпечувалася їхня 
самостійність у вирішенні власних справ та знижався ступінь співпідпорядкованості між 
різними рівнями місцевих органів.  Жодна територіальна громада не може здійснювати опіку 
над іншим, окрім суворо обмежених питань: регіон над департаментом і комуною – у сфері 
освіти та культури; департамент над комунами – в соціальних питаннях, охороні здоров’я, 
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сільського транспорту та сільського забезпечення (оснащення). Крім того, був дещо 
пом’якшений адміністративний контроль центру над місцевими правоохоронними органами. 

3. Місцеве самоврядування в ряді країн (Німеччина, Австрія, Японія) схоже як і з 
англосаксонської так і з французької моделями, що дозволяє говорити про «змішані» форми 
управління на місцях. У Німеччині територіальні органи місцевого самоврядування є 
децентралізованими частинами єдиної держави. Державний нагляд за ними повинен 
забезпечувати відповідність місцевого самоврядування Конституції і законам, як 
федеральним так і земельним.  Інакше кажучи, держава делегує частину своїх повноважень 
органам самоврядування. Федерація в цілому і окремі землі не виступають як єдині 
суб’єкти державного управління у межах покладених на них функцій, тобто громади і 
райони можуть діяти у трьох напрямках: як інститути самоврядування; від імені держави; за 
розпорядженням державного органу в рамках делегованих їм повноважень. Специфічні 
варіанти «змішаної» моделі місцевого самоврядування представляють собою сьогодні 
муніципальні системи в країнах Центральної, Східної Європи та країн колишнього СРСР. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 
 

Для перспективного та успішного розвитку сільського господарства Україна має великі 
можливості, оскільки знаходиться в оптимальних кліматичних умовах, володіє 
ефективними земельними ресурсами, має дуже багато гарних показників, як природного, 
так і економічного характеру. 

Аграрний сектор має величезне значення в економіці України.  
Розвиток сільського господарства для нашої країни завжди був однією із пріоритетних 

сфер як зовнішньоекономічної, так і внутрішньоекономічної стратегії. Адже перспективний 
розвиток цієї галузі має великий вплив на всю національну економіку, на формування засад 
суверенності держави, її продовольчої безпеки, забезпечує розвиток багатьох галузей 
економіки та формує соціально-економічні умови розвитку сільських регіонів [1]. 

Питання розвитку аграрної галузі в Україні в численних наукових працях досліджували, 
аналізували, висвітлювали існуючі проблеми вчені О. М. Бородіна, З. Варналій, М. Долішній, 
П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк  та інші, але питання які виникають і є актуальними на 
сьогодні, ще потребують подальших наукових досліджень та вирішеннях. 

Сучасні підходи до формування стратегії розвитку України відзначені поглибленням 
процесів децентралізації державного управління, формуванням новітньої моделі 
регіонального управління та активізацією сукупного економічного, соціального, ресурсного 
потенціалу регіонів для забезпечення сталого зростання держави [2]. 

Від того, за допомогою яких механізмів та інструментів здійснюватиметься державне 
регулювання регіонального розвитку, залежить якість і швидкість здійснення реформ як у 
регіонах, так і у країні в цілому [3]. 

На території України існує міцна науково-дослідна та учбова-підготовча база, тут 
розташовано багато різних наукових закладів, таких як: науково-дослідні інститути, 
науково-дослідні станції, агроколеджі, агроуніверситети та аграрні учбові заклади різних 
ступенів акредитації, інститути зрошуваного землеробства НААН, які сприяють 
ефективному розвитку аграрної галузі, забезпечують високоякісними спеціалістами та 
кваліфікованими кадрами, створюючи потужне наукове середовище для подальшого для 
подальшого економічного розвитку. 
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Держава приділяє значну увагу перспективам та розвитку аграрного сектору, 
удосконалюється нормативно-правові документи, діють розроблені урядові програми, щодо 
підтримки сільського господарства, основними документами, які формулюють цю підтримку цє: 

– Стратегія розвитку аграрного сектора економіки на період до 2020 року; 
– Закон України «Про державну підтримку сільського господарства» від 24.06.2004 року; 
– Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій 

на 2015 – 2020 роки та інші. 
Так, на 2018 рік діють такі напрямки державної підтримки аграрного сектору країни: 
– Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів, затверджено 

постановою КМУ від 25.04.15 р. № 300; 
– Фінансова підтримка заходів в АПК затверджено постановою КМУ від 13.02.12 р. 

№ 104. До цієї програми увійшли: селекція в рослинництві та тваринництві; часткова 
компенсація вартості складної сільгосптехніки вітчизняного виробника та інше; 

– Фінансова підтримка розвитку ФГ. Постановою КМУ від 25.08.04 р. № 1102 
передбачено підтримку фермерів як на поворотній, так і на безповоротній основі; 

– Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників 
та ягідників, затверджено постановою КМУ від 15.07.05 р. № 587; 

– Державна підтримка тваринництва затверджено постановою КМУ від 28.10.15 р. № 884; 
– Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників; 
– Фінансова підтримка заходів в АПК на умовах фінлізингу [4]. 
Експерти запевняють, що реалізація Концепції розвитку фермерських господарств та 

с/г кооперації на 2018 – 2020 роки забезпечить стале економічне зростання сільських 
громад через розвиток аграрного підприємства [5]. 

Валовий внутрішній продукт в аграрному секторі економіки на кінець 2016 р. становив 
127,3 млрд. грн. або 20 %. Але економічні можливості аграрного сектору України 
використовується не повністю. Сільське господарство забезпечує більш 50 % фонду споживання 
населення та є одним із лідерів серед секторів економіки в товарній структурі експорту та займає 
друге місце, а також вже багато років позитивне зовнішньо торгівельне сальдо [6]. 

В Україні зростає інтерес щодо вирощування волоського горіху.  
Частка коштів від продажу горіхів становить 52% від продажу всієї плодово-ягідної 

продукції, а надходження валютних коштів від продажу горіхів в 2017 році склало 
100,8 млн. долл. США [7]. 

Завдяки державному управлінню в аграрній галузі створюються умови і для  інвестиційних 
проектів, а програми державної підтримки сприяють розвитку та зміцненню інвестиційної сфери. 

Для перспективного розвитку аграрної галузі в Україні є багато складових, які 
створюють потенціал і ефективні існування умов цієї галузі, в тому числі природні ресурси 
та  грунтово-кліматичні умови. 

Щоб аграрна галузь стала ще більш ефективно розвинутою, досягнула світових умов та 
європейських стандартів в продукції , необхідно переймати позитивні результати, які 
досягли інші країни, залучати передові наукові технології, дбайливо використовувати 
земельні ресурси, своєчасно аналізувати дані статистичної інформації по тих питаннях та 
проблемах, які постають в аграрній галузі в регіонах України, проводити різні форуми, 
конференції, залучати нові перспективні інвестиційні проекти і в цьому аспекті, державне 
регулювання виступає як основна ланка державного управління в аграрній галузі країни. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 

 

Тимчасова окупація Російською Федерацією частини території України (Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополь, окремих районів Донецької та Луганської областей) 
підриває політичну, економічну і соціальну стабільність у країні, призводить до численних 
людських жертв, масштабних порушень прав і свобод людини, завдає величезних 
матеріальних збитків громадянам України, суб’єктам господарювання, суспільству в 
цілому. Тому, дослідження конституційно-правового статусу Ради національної безпеки та 
оборони України (далі – РНБО) сьогодні є особливо актуальним. 

На законодавчому рівні поняття РНБО закріплено в ст. 107 Конституції України [1] та 
ст. 1 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» [2]. Відповідно до 
вищезазначених нормативних актів Рада національної безпеки і оборони України є 
координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. 

Щоправда, слід зауважити, що К. В. Тарасенко запропонував іншу дефініцію. На його 
думку, РНБО – це загальнодержавний, ціліснісний, системний, спеціалізований, 
міжвідомчий («надвідомчий»), комплексний та колегіальний орган державної влади 
України, який координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері 
національної безпеки і оборони в межах Конституції та Законів України [3, с. 87]. Отже, в 
будь-якому випадку, як і законодавче, так і доктринальне визначення РНБО зводиться до 
того, що РНБО є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони. 

Правова основа діяльності Ради національної безпеки і оборони України безпосередньо 
визначається в ст. 2 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України». 
Згідно вказаної норми РНБО керується в своїй діяльності Конституцією та законами 
України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, актами Президента України. Окрім того, РНБО відповідно до 
цього Закону своїм рішенням, що вводиться в дію указом Президента України, затверджує 
Регламент Ради національної безпеки і оборони України. Порядок роботи РНБО 
встановлюється Законом України «Про Раду національної безпеки і оборони України» та 
Регламентом Ради національної безпеки і оборони України [2] Також діяльність РНБО 
регулюється надзвичайно значним колом законодавчих актів. Окрім вже зазначених 
Конституції України та Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» 
діяльність РНБО регулюють й інші закони, зокрема «Про основи національної безпеки 
України», «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави», «Про організацію оборонного планування» тощо. 

Конституційно-правовий статус будь-якого суб’єкта, в тому числі й РНБО є складною 
юридичною конструкцією, яка складається з багатьох елементів. Проте, одним з ключових 
елементів конституційного статусу РНБО є його структура. 

Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» у Розділі III «Склад і 
структура РНБО» виокремлює ці дві споріднені, але не тотожні категорії, хоча і не 
диференціює їх за змістом [2]. Під складом РНБО слід розуміти її персональний склад, 
встановлений ст. 107 Конституції України за дискретним переліком посад, а також персонально 
визначений Президентом України відповідно до його конституційних повноважень і 
затверджений відповідним указом глави держави. Натомість, під структурою РНБО слід 
розуміти її внутрішню взаємоузгоджену ієрархічну побудову, представлену не лише складом 
РНБО на чолі з Головою РНБО, а й Секретарем РНБО та Апаратом РНБО [4, с. 90 – 91]. 
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Ключовим елементом структури РНБО є Голова РНБО – Президент України. 
Повноваження Голови РНБО визначені в ст. 11 Закон України «Про Раду національної 
безпеки і оборони України». Наступним елементом структури РНБО є Секретар РНБО [5, 
с. 375]. Важливим елементом структури є Апарату РНБУ [6]. 

Важливою складовою конституційно-правового статусу РНБО є її завдання, функції та 
компетенція. Так, реалізуючи покладені на неї Конституцією та законами України завдання 
в сфері забезпечення національної безпеки і оборони, РНБО здійснює функції, визначені в 
ст. 3 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України», а саме: 

внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і 
зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; 

координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері 
національної безпеки і оборони у мирний час; координація та здійснення контролю за 
діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах 
воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують 
національній безпеці України [2]. 

Компетенція Ради національної безпеки і оборони України – це нормативно визначені 
об’єкти впливу, закріплене коло прав та обов’язків, владні повноваження, що передбачені 
Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами, які утворюють основу її 
діяльності і мають контрольно-наглядовий та координаційний характер. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати, що РНБО є 
координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, 
а законодавчу основу діяльності РНБО становлять Конституція України, закони України, 
укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші 
нормативно-правові акти державних органів влади та управління, прийняті в межах їх 
компетенції в даній сфері; міжнародні договори та угоди, укладені або визнані України. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОВОКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ 
 

Прийняття Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) з 
огляду на його положення стало прямим втіленням ст. 17 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 
№ 3477-IV та одним із ключових етапів здійснення реформи кримінальної юстиції України. 

Відсутність нормативного визначення поняття "провокації злочину" зумовило запеклі 
дискусії у наукових спільнотах та особливо гостро постало після необхідності застосування 
його на практиці. 
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Частина 3 статті 271 КПК України сформувала правову основу для визначення поняття 
«провокації злочину» зазначивши: «... забороняється провокувати (підбурювати) особу на 
вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити 
злочин, який вона би не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою 
впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем» [1]. 

Окремі кроки до визначення поняття провокації злочину та його елементів зробив 
Європейський суд з прав людини в § 55 рішення у справі «Раманаускас проти Литви» від 
05.02.2008 р., відповідно до якого провокації з боку правоохоронних органів «мають місце 
тоді, коли відповідні працівники правоохоронних органів або особи, які діють за їх 
вказівками, не обмежуються пасивним розслідуванням, а з метою встановлення злочину, 
тобто отримання доказів і порушення кримінальної справи впливають на суб’єкта, 
схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений» [2, 
с. 225]. Однак такі підходи сформульовані в загальних рисах та відірвані від реалій 
українського законодавства. 

Українські науковці мають свій погляд на визначення такого поняття. Так, на думку 
С. Радачинського, провокація – це умисна одностороння діяльність винного, спрямована на 
моделювання такої поведінки іншої особи, яка мала б усі зовнішні ознаки злочину з метою 
дискредитації, шантажу або створення штучних доказів обвинувачення. 

О. Мансуров зазначає, що провокація злочину – це умисна одностороння діяльність 
винного, спрямована на моделювання такої поведінки іншої особи, яка мала б усі зовнішні 
ознаки злочину з метою дискредитації, шантажу або створення штучних доказів 
обвинувачення, якщо при цьому діяння провокованого фактично не містить ознак винуватості. 

На думку О. Альошиної, під провокацією злочину розуміється створення особою 
обстановки, що виключає вчинення іншою особою злочину, або співучасть у такому 
злочині, з метою її викриття, шантажу або заподіяння іншої матеріальної чи нематеріальної 
шкоди такій особі [5, с. 97]. 

У інших країнах схожі підходи до визначення такого поняття. Так, у ФРН під 
«провокацією» розуміють прагнення змусити особу, яка готується до вчинення злочину 
діяти в невигідних для себе умовах і тим самим полегшити задачу затримання і викриття 
правопорушника [3, с. 38]. 

Варто також зауважити, що свого часу провокацію злочину намагалися розкривати 
через підбурювання до вчинення злочину, як вид співучасті [4, с. 295; 6, с. 113]. 

За таких умов необхідно сформулювати єдине нормативне визначення поняття 
«провокації злочину» з урахуванням частини 3 статті 271 КПК України, положень рішень 
Європейського суду з прав людини та наукової доктрини з даного питання. 

Враховуючи вищевикладене, найбільш влучним вважаємо визначення, запропоноване 
Шульгіном С. О., згідно з яким під провокацією (підбурюванням) особи на скоєння злочину, 
вчиненою правоохоронними органами, слід розуміти активні дії службової особи 
правоохоронного органу, або іншої особи, що була залучена до проведення оперативно-
розшукового заходу або негласної слідчої (розшукової) дії, яка, не обмежуючись своїми 
правомірними діями під час досудового розслідування кримінального провадження, 
користуючись тим, що особа, яку провокують (підбурюють) на вчинення цього злочину, не 
знає про проведення щодо неї відповідних передбачених законом заходів впливає на неї 
таким чином, щоб спонукати таку особу вчинити кримінальне правопорушення, яке в іншому 
випадку не було б вчинене, не маючи іншої мети, окрім як подальшого викриття особи, 
створення доказів її винуватості та притягнення до кримінальної відповідальності [5, с. 100]. 

Наведе поняття «провокації злочину» не обмежує можливості його деталізації з 
урахуванням окремих видів злочинів, проте може стати уніфікованим нормативним 
визначенням об’єднавши його загальні риси, що притаманні цьому правовому явищу. 
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STANDARDY KOORDINACE Z PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Problémy zajišťování meziresortní spolupráce (koordinace) mezi státními orgány mezi sebou 
a se všemi ostatními subjekty práva v boji proti vnitřním a vnějším ohrožením bezpečnosti jsou 
dnes obzvláště aktuální a významné. 

V tomto ohledu mohou být zahraniční zkušenosti obzvláště užitečné a zajímavé, včetně 
zkušeností ústavního zákonodárce evropských zemí, při stanovování a provádění koordinačních 
norem. 

Tento druh pravidla umožňují, věříme, zajištění konzistentního stavu, panovačný součinnost 
různých aktérů národního právního řádu, jež umožní odstranit stávající v různých konkrétních 
situacích právní nejistotu a vytvořit jakousi bariéru pro některé korupci, je popírání, tedy takových 
původních prvků. 

Metodickým základem této práce byla metoda srovnávacího práva. Srovnávací metoda je 
široce používán ve vědecké praxi, protože je díky němu které vystupují podstatné, inherentní 
vlastnosti originálu «zavřeno» výzkumnému jevy [4, r. 101]. Obvykle ve vztahu k právu se tato 
metoda skládá z analýzy a porovnání právních norem a jejich komunit (institucí, odvětví a 
systémů) [5, s. 203]. 

Vzhledem k metodice srovnávacího práva mohou získat nové poznatky («poznání přírůstek») 
na základě stejného původního výzkumného materiálu, vzhledem k tomu, že je to příležitost pro 
nový pohled na toto téma [6, r. 241 – 256]. Samotný význam této metody spočívá v souběžném, 
postupném studiu vzniku právních předpisů v různých právních systémech na obecném předmětu 
výzkumu [7, s. 87]. Dnes je pro srovnávací zákon «zelené světlo» všude zahrnuto, což je 
vysvětleno procesem globalizace, který objektivně vede k vzájemnému propojení a vzájemnému 
ovlivňování národních právních systémů [8, s. 76]. 

Použití metody srovnávacího práva, můžeme zkoumat problematiku stanovení a provádění 
pravidel pro koordinaci v ústavním právu evropských zemí. 

Podle studie, a vychází z děl jiných autorů, jsme dospěli k závěru, že v současné době 
kategorie «koordinace» běžně používán a poptávky v právní kategorie vnitrostátních právních 
systémů v Evropě, neboť potřebu koordinace, a to i na ústavní úrovni, je objektivně: je to způsob, 
jak odstranit protiklady v činnostech vládních orgánů a jejich úředníků. 

Koordinační normy nejsou v malém Ústavě České republiky [1] populární. 
Spravedlně je pouze souhlas konkrétních úředníků nebo orgánů s určitými kroky nebo 

rozhodnutími. Většina takových norem lze považovat za koordinaci pouze podmíněně. 
Zde jsou některé typické příklady. 
Na základě odstavců 4 a 5 článku 27 ústavy, poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez 

souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání 
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mandátu vyloučeno. Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného 
činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi 
komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas 
k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující 
schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností. 

Na základě částí 2 až 4 článku 39 Ústavy, k přijetí usnesení komory je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.K přijetí 
usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil 
České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na 
území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech 
mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů. K přijetí ústavního zákona a souhlasu 
k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny 
všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. 

Podle části 3 článku 43 ústavy, Parlament vyslovuje souhlas: a) s vysláním ozbrojených sil 
České republiky mimo území České republiky; b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území 
České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě. 

Jak vyplývá z článku 49 ústavy, k ratifikaci mezinárodních smluv: 
a) upravujících práva a povinnosti osob; b) spojeneckých, mírových a jiných politických; 
c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci; d) hospodářských, jež jsou 
všeobecné povahy; e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou 
komor Parlamentu. 

Vzhledem k části 2 článku 72 ústavy, návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká 
sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech poslanců. 

V souladu s článkem 76 ústavy, Vláda rozhoduje ve sboru. K přijetí usnesení vlády je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. 

Na základě části 2 článku 84 ústavy, soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se 
souhlasem Senátu. 

Na základě článku 86 ústavy, soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu 
Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce soudce Ústavního soudu 
vyloučeno.  Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, byl-li dopaden při spáchání trestného činu, 
anebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. 
Nedá-li předseda Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je 
příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi Senát rozhodne 
o přípustnosti trestního stíhání s konečnou platností.  Soudce Ústavního soudu má právo odepřít 
svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i poté, kdy 
přestal být soudcem Ústavního soudu. 

Mezitím je koordinační právní technologie dostatečně rozvinutá v současných právních 
předpisech České republiky a praxi státních orgánů. 

Například podle odstavce 3,13 politického prohlášení vlády ČR vláda dokončí přípravu na 
alokaci prostředků na období od roku 2014 do roku 2020 a zejména dokončí jednání o dohodě o 
partnerství a koordinaci přípravy operačních programů. Vláda bude naléhavě připravovat novelu 
zákona o podpoře regionálního rozvoje [2]. 

V souladu s odstavcem 3 článku II jednacího řádu vlády, strany, která poskytuje podklady pro 
jednání vlády, jsou členové vlády, nebo v případech stanovených zákonem předseda Českého 
statistického úřadu, guvernér České národní banky a veřejný ochránce práv. Stranou představující 
materiály obsahující rozhodnutí BRS je prezident BRS, viceprezident BRS nebo strana zastupující 
materiály pro BRS. Vedoucí kancléřství vlády může také předložit materiály pro schůze vlády [3]. 

Jak jsme již uvedli ve studii, koordinační právní technologie v České republice jsou poměrně 
efektivní a rozvinuté, ale ne na úrovni ústavních norem, které potřebují zlepšení v této věci. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО 
З ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ В УКРАЇНІ 

 

Корупція в Україні продовжує залишатися однією з основних загроз 
національній безпеці та політичній стабільності, утвердженню верховенства права. Проте 
не вирішеним питанням на сьогодні є роль Уповноваженого з виконання Антикорупційної 
програми в Україні. 

Однією з основних проблем, пов’язаних з високим рівнем корупції в державному 
секторі України була відсутність ефективно діючих антикорупційних програм, інституту 
Уповноваженого з виконання антикорупційних програм. 

До 2014 року в Україні існуючі в органах державної влади щорічні плани з питань 
боротьби з корупцією були здебільшого формальними і в цьому були зацікавлені верхівка 
влади і клани олігархату, які створили корупцію і підтримували як фінансово, так і 
політично. Механізми повідомлення про корупційні правопорушення були не досконалі, а 
особи, які повідомляли про факти корупції не мали законодавчого захисту. Осіб та 
підрозділів, відповідальних за розроблення та здійснення заходів із запобігання корупції 
спочатку взагалі не існувало. Згодом вже новостворені підрозділи спочатку не мали 
відповідного фаху, тому здебільшого ці повноваження покладалися на юридичні чи 
кадрові служби. А головне, були відсутні незалежні, спеціалізовані антикорупційні органи, 
а також єдиний державний орган, який би реалізовував державну Антикорупційну 
стратегію в Україні. 

Соціальна кримінальна взаємодія українців набула тотального деструктивного 
характеру. У соціальній структурі сформувалися нові взаємовигідні зв’язки: з одного боку, 
кримінальні та олігархічні групи (джерелами формування яких стали не лише злочинні 
угрупування, але й клани колишньої комуністичної господарсько-партійної номенклатури), 
а з другого – групи соціальних маргіналів, що не змогли адаптуватися і опинилися на 
узбіччі суспільства [3, с. 141]. Таким чином, спадок тоталітаризму і складні соціальні 
умови, в яких опинилася Україна в роки незалежності, загострили проблему спільного 
вибору українцями вектору розвитку держави. На думку В. Валлє, радянські закони були 
пропагандистським інструментом боротьби комуністичного режиму із західною 
ліберальною демократією [2, с. 170]. 

Як зазначає відомий практик, вчений, дослідник А. Француз, саме громадянське 
суспільство покликане стати локальним фактором недопущення криміналізації та 
олігархізації суспільства та влади, запобігання знищенню реальної демократії та свободи. 
Неприйняття інститутів громадянського суспільства призводить до створення благодатних 
умов системної корупції, процвітання «кланової олігархії» [6, с. 18].  
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В Україні після Революції Гідності ситуація кардинально змінилась із прийняттям 
Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року [4] та Антикорупційної 
стратегії на 2014 – 2017 роки [5]. Ці законодавчі документи вперше передбачали 
запровадження системного підходу до запобігання корупції в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, в тому числі й на основі результатів аналізу 
корупційних ризиків.  

Проте, прийняття Закону України «Про запобігання корупції» було не самостійною 
волею української правлячої еліти, а однією з умов європейського співтовариства під час 
проведення перемовин при укладанні асоціації між Україною та Європейським Союзом. 
Саме Європейське співтовариство звертало увагу на той факт, що рівень корупції в Україні 
був настільки великим, що унеможливлювало будь-які рухи України в сторону демократії, 
Європи. У зв’язку з цим, необхідно було запроваджувати дієві заходи з подолання корупції. 
Було прийнято рішення на законодавчому рівні ввести інституціональну посаду, до 
головних обов’язків якої буде відноситися реалізація антикорупційного законодавства на 
місцях як в органах державної влади і місцевого самоврядування, так і в державних 
корпораціях, в яких держава володіє контрольним пакетом. В Законі України «Про 
запобігання корупції» було впроваджено особу Уповноваженого з виконання 
Антикорупційної програми. 

Передумовою становлення в Україні інституту Уповноваженого з виконання 
Антикорупційної програми була корупційна діяльність державних службовців, яка охопила 
всі міністерства та органи державної влади. З приводу мотивів корупційної діяльності варто 
погодитись з дослідником Ю. Антоняном, який зазначає: «Ігрові мотиви у корупційній 
поведінці переплітаються з корисливими і починають міцно детермінувати один одного. 
Наявність саме цих двох основ мотивації, їх взаємне посилення значною мірою пояснюють 
як розповсюдженість корупції, так і те, що відповідна поведінка реалізується протягом 
багатьох років, стаючи способом життя» [1]. 

Інститут Уповноваженого з виконання Антикорупційної програми регламентується 
статтею 62 Закону України «Про запобігання корупції». В ній йдеться, що для реалізації 
Антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної 
програми – Уповноважений, правовий статус якої визначається цим Законом [4].  

Відповідно до статті 64 Закону України «Про запобігання корупції», Уповноваженим 
може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, 
професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки. Проте особа не 
може бути призначена на посаду Уповноваженого, яка він/вона має непогашену чи не зняту 
в установленому законом порядку судимість; за рішенням суду визнана недієздатною чи 
дієздатність якої обмежена; звільнена з посад у державних органах за порушення присяги 
або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, – протягом трьох років з дня такого звільнення [4]. 

Отже, створення інституту Уповноваженого відіграє важливу роль в реалізації 
антикорупційної політики в нашій державі. Водночас, для посилення ефективності 
інституту Уповноваженого необхідно внести зміни до законодавства в частині посилення 
його незалежності, правомочності та гарантій з боку держави. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГУ ТА 

АУТСТАФІНГУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
 

На сьогоднішній день першочерговим завданням для суб’єктів господарювання є 

якісне та швидке створення кінцевого продукту, використовуючи високоефективну 

працю фахівців та заощаджуючи кошти при виплаті заробітних плат. Інструментами, 

що дозволяють це зробити, є запозичені з іноземного досвіду правові договірні 

конструкції аутсорсингу та аутстафінгу. Незважаючи на численні наукові 

дослідження, поняття договору аутсорсингу та аутстафінгу в українському 

законодавстві визначено лише опосередковано. Постає необхідність в належному 

законодавчому закріпленні даного виду договірних відносин, що й обумовлює 

актуальність обраної теми.  

Питання розвитку та перспектив аутсорсингу та аутстафінгу відобразили в своїх 

роботах низка дослідників, а саме: С. В. Бєляєва, В. М. Данюк, О. В. Крушельницька, 

Д. П. Мельничук, А. Ф. Нурдінова, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк, І. С. Шиткіна та інші. 

Аутсорсинг розглядається як передача функцій внутрішнього підрозділу 

підприємства зовнішньому виконавцеві (наприклад, з приводу прибирання приміщень, 

охорони тощо). У такому випадку ці функції буде виконувати стороння організація, 

яка спеціалізується на даному виді діяльності (аутсорсер). Такі дії дозволяють 

підприємству відмовитися від непрофільних функцій, не характерних для його 

основної діяльності, проте необхідних для нормальної роботи. Між таким підприємством і 

аутсорсером укладається договір на надання послуг (виконання робіт). При цьому 

штатні працівники підприємства часто переводяться на підприємство-аутсорсер для 

виконання певних функцій, наприклад, підприємство укладає з аутсорсером договір на 

надання послуг з прибирання приміщень і своїх прибиральниць переводить на 

підприємство-аутсорсер [1]. 

Аутстафінг – вивід персоналу за штат компанії та оформлення його на роботу в іншій 

спеціалізованій компанії (як правило, це або кадрове агентство, або консалтингова 

компанія). Таку компанію ще називають аутстафером. При цьому «виведені» зі штату 

працівники продовжують працювати на своїх колишніх робочих місцях. Тобто, фактично 

скорочення штату не відбувається, але підприємство «звільняється» від певної кількості 

найманих працівників. Підприємство і аутстафер в цьому випадку укладають договір, 

предметом якого виступає не виконання конкретної функції (надання послуги), а надання 

робочої сили. Операції з аутстафінгу та аутсорсингу дуже схожі між собою. В обох 

випадках частина працівників виводиться за штат підприємства, одне підприємство надає 

іншому послуги за цивільно-правовим договором. Основна відмінність між даними 

договірними конструкціями полягає у наступному: при аутсорсингу передається певна 

функція підприємства іншому, а при аутстафінгу виводиться деяка кількість найманих 

працівників без визначення їх конкретних функцій; при аутсорсингу предметом договору 

між підприємствами виступає послуга, пов’язана з виконанням конкретної функції (з 
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ведення бухобліку, охорони приміщень і т. д.), при аутстафінгу – предметом договору є 

послуга з надання робочої сили [1]. 

Законодавче визначення договору аутсорсингу наведено у розділі 4 Національного 

класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого 

наказом Дерспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457. Так, аутсорсинг – угода, згідно 

з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину 

виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання 

персоналу, допоміжні функції [2]. 

Стосовно банківської діяльності Національний банк України  визначив, 

що аутсорсинг – виконання певних функцій і робіт, які традиційно є «внутрішніми» і 

виконуються штатними працівниками шляхом залучення зовнішніх незалежних сторін 

на договірній основі; аутсорсинг використовується для оптимізації витрат і процесів 

у банку (Постанова Правління НБУ «Про схвалення Методичних рекомендацій 

щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» 

від 02.08.2004 № 361) [3]. 

У вітчизняному законодавстві й у нормах цивільного права, зокрема, поняття 

безпосередньо договору аутсорсингу та аутстафінгу не визначене. 

Можливість укладення договору аутсорсингу та аутстафінгу як договору 

передбачена статтями 626 та 627 Цивільного кодексу України. У даних нормах 

визначено поняття та види договорів, які можуть укладатися сторонами, а також 

передбачена можливість сторін укладати договори, котрі як передбачені, так і не 

передбачені законом або іншим нормативно-правовим актом, але такі договором не 

повинні суперечити законодавству. Зазначені норми надають можливість сторонам 

укладати змішані договори, у яких містяться елементи різних договорів, 

передбачених законодавством [4]. 

Отже, такий вид договірних відносин розглядається як сукупність взаємовідносин, які 

формуються між замовником та виконавцем послуг та закріплюються у відповідному 

договорі, положення якого спрямовані на встановлення, зміну або припинення прав та 

обов’язків сторін. Така позиція може вважатися доцільною, оскільки за відсутності 

спеціального правового регулювання сторони при укладенні договору користуються 

загальними положеннями укладення договорів, регламентовані главою 63 Цивільного 

кодексу України. 

З огляду на вищесказане, доцільно було б доповнити ЦК України статтями з 

відповідним змістом  щодо наступних норм: аутсорсингової  діяльності та форм її 

реалізації; видів договору аутсорсингу; договору аутсорсингу персоналу (аутстафінгу); 

державного регулювання аутсорсингової діяльності; системи управління ризиками 

аутсорсингу та інші. Зважаючи на відсутність чіткого визначення аутсорсингових відносин, 

зокрема, аутстафінгу, в силу ефективного та сприятливого поля діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, законодавцеві необхідно застосувати дієві механізмів 

правового регулювання суспільних відносин в даній сфері. 
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The Ukrainian practice of investigation of offenses and prosecution committed by influential 
people shows the complexity of ensuring justice in this area. Our society witnessed a lot of famous and 
less-known criminal cases where a person with a particular social or political status was not brought to 
justice because the conflict of interest. Therefore, the Ukrainian scientific community is in search of 
ideas that can make some contribution on the investigation and proper consideration of the court cases 
that are of great public importance. In this way, we’ll analyze the institute of the Special Prosecutor in 
Ukraine and compare it with the well-known institute of Special Prosecutor in the US legal system.  

The Special Prosecutor and Special Investigator in Ukraine are involved into the process of the 
President’s impeachment according to the Article 111 of Ukrainian Constitution, which regulates the 
removal of the President of Ukraine from his office by the Verkhovna Rada (by impeachment) if he 
commits a treason or some other crime. According to the third part of this article: «… the Verkhovna 
Rada of Ukraine establishes a special temporary investigatory commission which includes the 
Special Prosecutor and Special Investigators» [1]. Analyzing article 111 the followings two facts 
should be allocated: 1) the Special Prosecutor and Special Investigators are involved if the President 
of Ukraine is the subject of a crime investigation; 2) the Special Prosecutor and Special Investigators 
operate within the special temporary investigative commission created by the Parliament in the 
process of impeachment of the President, to investigate his actions. The activities of a temporary 
special investigation commission, a Special Prosecutor and Special Investigators are described in 
details in the law of Ukraine «Regulations of the Verkhovna Rada of Ukraine» of 2010 [2]. 

In the USA, the Code of Federal Regulations governs the activity of the Special Prosecutor 
(nowadays in the US) [3]. The Code gives the Prosecutor General the right to appoint a Special 
Prosecutor (now used title: Independent Counsel or Special Counsel) every time a criminal 
investigation is necessary and when an investigation by the Department of Justice entails a conflict 
of interest or other extraordinary circumstances, and these circumstances need external Special 
Prosecutor in the public interest [4, §600.1]. Federal and local authorities (from time to time) in the 
US have to attract Special Prosecutors. An important feature of them is that they are usually 
professional private lawyers. The other features are their independence and disinterest. In fact, they 
are independent because they don’t belong to any body of state power. For a long period of history 
the most famous special prosecutors have been appointed to serve as the US Attorney General, and 
were included into investigation of the President`s activities or other high level officials of the 
executive branch of power [3]. In general there are some common features between the US Special 
Prosecutor and the Special Prosecutor in Ukraine: 1. The ability to carry out investigation of the 
President`s actions according to the law. 2. A higher level of independence in comparison with other 
permanent public authorities. 3. Special procedure of appointment, which is done in the US by the 
Attorney General and in Ukraine by the Parliament. 4. In both countries the subjects are financed by 
the state budget. 5. High qualification requirements for entities. Subjects have to be lawyers. 

Analyzing the legal status of the institutes, we should say that the differences between them will 
be much more substantial. A) According to current legislation of the US [4; §600.1] the Special 
Prosecutor is involved on cases where an investigation and prosecution by the Department of Justice 
will face or will face potentially a conflict of interest, or some other special circumstances, and to 
ensure the public interest. The range of subjects on which the investigation and the prosecution will 
be carried by the Special Prosecutor is not restricted by law. At the same time, the Ukrainian Special 
Prosecutor investigates only one subject – the President of Ukraine in the process of his 
impeachment. Moreover, according to Art. 174 of Regulations of the Verkhovna Rada of Ukraine if 
crimes are committed by others persons, the materials are sent to usual pre-trial investigation 
authorities. B) The US Special Prosecutor is appointed by the US Attorney General [4; §600.1]. In 
Ukraine the Special Prosecutor is appointed by the Parliament (the Verkhovna Rada) [Art. 111 of the 
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Constitution, Art. 173 Rules of Parliament] to work in a special temporary investigative commission. 
C) The Special Prosecutor in the United States should not be a public official: «shall be selected 
from outside the United States Government». [4; §600.3]. Ukrainian legislation has not such a 
qualification requirement, moreover, the subject can be the member of the Parliament. D) According 
to the US law, the Special Prosecutor selects specialists from the officials of the Department of 
Justice or private individuals. The number of his staff – is not limited. According to Art. 173 of 
Regulations of the Verkhovna Rada the special temporary investigative commission in Ukraine 
includes MPs, the Special Prosecutor, and 3 Special Investigators. Candidates for the post of the 
Special Prosecutor and Special Investigators independently submit their candidature for the election 
to the Parliament, and are elected by voting. E) The Special US Prosecutor has a greater level of 
independence as far as he heads his team, and according to the Code of Federal Regulations acts 
without the daily supervision of the Department of Justice: «shall not be subject to the day-to-day 
supervision of any official of the Department». At the same time the Ukrainian Special Prosecutor 
works in the special temporary investigative commission, that is headed by the chairman (who is not 
the Special Prosecutor or Investigator), and includes other MPs. According to p.7 art.173 of 
Regulations of the Verkhovna Rada, the Special Prosecutor and Special Investigators, who are not 
MPs fulfill their authority under the orders given by the special temporary investigative commission. 

Comparing the legal status of the Special Prosecutors in both countries, we can easily notice a 
lot in common but at the same time, a number of distinctive features is disproportionately higher. 
In Ukraine the Special Prosecutor has never started to investigate the crimes committed by any 
Ukrainian President since the time of Ukraine’s independence. It is largely caused by the fact that 
according to our legislation the Special Prosecutor in Ukraine is a member of the temporary 
special investigation commission which operates only in the process of the President`s 
impeachment. In the USA, this institution is used to investigate not only crimes committed by 
Presidents but high-profile social events. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Оподаткування є основою національного суверенітету. Повноваження щодо введення або 
скасування податків, збільшення або зменшення податкових ставок, а також їх адміністрування 
віднесені до виключної компетенції держав-членів [1, с. 4]. Юрисдикція регулювання 
оподаткування залишається виключною компетенцією держав-членів. Але це не означає, що 
право Європейського Союзу (надалі – ЄС) не впливає на національне податкове законодавство 
держав-членів. Право держав-членів на встановлення податків, повинні здійснюватися згідно з 
правом ЄС [2, с. 8]. Європейська Комісія видає політичні рекомендації в сфері оподаткування 
[1, с. 4], які виконуються державами-членами у формі відповідних правових норм. Також, 
національні уряди вправі розробляти власні правила оподаткування, якщо вони відповідають 
фундаментальним принципам, таким як недискримінація і повага до вільного руху товарів та 
послуг на внутрішньому ринку ЄС. Співіснування 28 національних податкових систем так, чи 
інакше призводять до подвійного оподаткування та податкової конкуренції. [1, с. 4]. 

З 1992 року громадяни держав-членів Європейського Союзу також є громадянами ЄС. 
500 мільйонів громадян ЄС мають право безперешкодно пересуватися поміж інших держав ЄС, 
з метою проживання, навчання, роботи, а також з метою придбання товарів, послуг та 
інвестування в інші держави. Проте реальність полягає в тому, що громадяни ЄС стикаються з 
багатьма проблемами в транскордонній діяльності на єдиному європейському ринку [3, с. 3]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
http://www.lecs-center.org/
http://www.ecfr.gov/
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Національні податкові правила, держав-членів, можуть необґрунтовано перешкоджати вільному 
переміщенню товарів, послуг або капіталу. Часто державами-членами встановлюються правила, 
що забороняють податкові пільги для нерезидентів, що в той же час надаються резидентам 
держави. Це призводить до так званої негативної гармонізації [2, с. 8]. 

У зв’язку з цим, гостро постала проблема, як усунення подвійного оподаткування в 
межах ЄС, так й узгодження норм податкового законодавства – гармонізація податкових норм 
щодо ставок та бази оподаткування. З цією метою, в 2010 році, Європейською Комісією було 
схвалено Стратегію «Європа 2020» (надалі – Стратегія) [4]. Основна мета Стратегії –
 соціально-економічний розвиток ЄС, одним з інструментів якого є гармонізація податкового 
законодавства держав-членів. Податкова гармонізація – це узгодження між державами-
членами ЄС правил оподаткування з метою усунення конкуренції поміж податковими 
системами держав, яка є негативним чинником для внутрішнього ринку співтовариства. 

У дискусії про податки ЄС існує два пункти обговорення. По-перше, держави-члени 
хочуть зберегти свій фіскальний суверенітет, по-друге, ЄС прагне до більшої автономії за 
рахунок прямих внесків держав-членів [5, с. 1]. У зв’язку з цим, пріоритетним напрямом є 
реформа фінансової системи та забезпечення бюджетної консолідації для довгострокового 
зростання [4, с. 26]. 

В рамках Стратегії, особливу увагу приділено надходженню грошових коштів до 
бюджетів від податків та інших неподаткових платежів. Підвищення податкових вставок має 
відбуватись в поєднанні з тим, щоб зробити податкові системи більш «сприятливими для 
зростання». Наприклад, підвищення податків з доходів від трудової діяльності, як це 
відбувалося в минулому, доцільно уникати. Держави-члени повинні прагнути перекласти 
податковий тягар з оподаткування доходів від трудової діяльності на оподаткування 
енергетики в рамках «озеленення» систем оподаткування. Відповідно до Стратегії, 
фінансова консолідація та довгострокова фінансова стабільність повинні йти поруч з 
важливими структурними реформами, зокрема щодо пенсійного забезпечення, охорони 
здоров’я, соціального захисту та системи освіти [4, с. 26]. 

Побудова поглибленого та справедливого внутрішнього ринку, безумовно потребує змін 
в оподаткуванні. Європейська Комісія ухвалює правила, з метою створення умов для більш 
справедливого оподаткування, допомагаючи державам-членам у вирішенні питань 
транскордонного характеру, зокрема щодо податкового шахрайства та ухилення від сплати 
податків. Реформування податкової системи ЄС здійснюється також з метою її адаптації до 
нових умов внутрішнього ринку та мінімізації ризиків податкового переміщення 
економічної діяльності, сприянню зростання робочих місць та інвестицій. Головною метою 
податкової реформи є розроблення єдиних правил оподаткування, що будуть відповідати 
інтересам всіх держав-членів ЄС [1, с. 4]. 

Підсумовуючи вищенаведене, в рамках процесу гармонізації податкових норм держав-
членів ЄС, відбуваються якісні зміни, які грунтуются на принципах і цілях ЄС, та відповідають 
сучасним умовам вільного ринку. Одночасно з цим, кожен суб’єкт Європейського Союзу 
зберігає за собою суверенні права на встановлення, в межах своєї території та населення, 
власної податкової юрисдикції. Компетенція Європейської Комісії в сфері оподаткування 
полягає в розробленні правил, що забезпечують, як розвиток Європейського Союзу, так й 
розвиток держав-членів. Відносини між державами-членами та Європейським Союзом 
побудовані на принципах пропорційності та субсидіарності, що забезпечують належний рівень 
правового регулювання, в тому числі податкових правовідносин. 
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