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ВСТУП

Зміни  в  економічному  устрої  країни  й  тенденції  розвитку  національної

економіки потребують посиленої уваги до трансформаційних процесів у системі

діяльності  апарату  управління.  Розвиток  сучасного  суспільства  неможливо

забезпечити  без  включення  до  цих  процесів  інноваційного  потенціалу.

Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку адекватно відображає

особливості суспільного розвитку і  ґрунтується на тому, що саме інновації у

всіх сферах суспільного життя стають і  умовою, і  основою такого розвитку.

Економічна криза, в якій ще й досі перебуває українська економіка, і практична

діяльність у цьому напрямі поки що не відповідають вимогам сьогодення й свідчать

про відсутність своєчасної та системної  інноваційної модернізації менеджменту.

Модернізація  загальної  теорії  менеджменту  в  парадигмальному  контексті  є

багатоплановою  та  різнофункціональною.  Основними  здобутками  нової

парадигми  мають  стати  не  лише  функціональна  готовність,  цілі  діяльності,

ефективність,  комунікації,  мотивація,  децентралізація,  старанність  і

відповідальність,  а  й  безперервне  здобуття  знань,  творча  ініціатива,

креативність,  особиста  зацікавленість  та  особиста  участь  у  творенні

майбутнього результату суспільства.

У  першому  розділі монографії  досліджено  концептуальні  засади

модернізації  менеджменту  в  парадигмальному  контексті,  теоретико-

методологічні  аспекти  інноваційного  менеджменту  та  особливості  його

реалізації в сфері державно-приватного партнерства. 

У  другому  розділі –  розглянуто  сучасні  тенденції  та  нові  виклики

фінансового менеджменту,  а  саме антикризова фінансова політика в системі

антикризового  фінансового  управління  держави,  проблеми  менеджменту

власного капіталу підприємств та мотивації в умовах фінансових обмежень.

У третьому розділі –  йдеться про контрольно-наглядові  механізми в

управлінні активами інститутуційних інвесторів на прикладі досвіду України і

Польщі та  методичні підходи до оцінки санаційного потенціалу й фінансової

спроможності підприємств України.
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У  четвертому  розділі –  дослідження  спрямовано  на  удосконалення

реалізації  програмно-цільового  підходу  соцільно-економічнго  розвитку

об'єднаних  територіальних  громад  та  координацію  проектно-орієнтованого

управління в Україні.

Зміст  п»ятого  розділу  – присвячено  диверсифікації  фінансового

забезпечення якісної підготовки менеджерів в умовах обмежень і загроз. І тут

важлива роль відводиться не лише освіті, а й науці, на які покладається велика

відповідальність за підготовку нових професій, що користуютьсч попитом на

ринку  праці,  формування  системи  суміжних  професій  відповідно  до  фаху  і

досвіду  та  формування  спеціалістів  нової  генерації,  здатних  компетентно  і

швидко  реагувати  на  зміни,  попереджати  й  вирішувати  проблем  соціально-

економічного розвитку країни. 

Ініціювання  та  впровадження  критерію  змісту  освіти  людей  «третього

віку»  для забезпечення подальшого розвитку суспільства рівних можливостей

висвітлено в шостому розділі монографії.

Прикладне  значення  мають  запропоновані  авторами  механізми:

теоретико-методологічного забезпечення  інноваційного  менеджменту;

реалізації  сучасного  менеджменту  на  засадах  державно-приватного

партнерства;  управління  фінансовими  ресурсами  підприємств;  стратегічного

управління  проектами  розвитку  об’єднаних  територіальних  громад;

забезпечення  якісної  підготовки  менеджерів;  розбудови  суспільства  рівних

можливостей в умовах інституційних трансформацій в Україні.

Редколегія колективної монографії щиро вдячна авторам, які підтримали

ідею  обґрунтування  образу  нової  парадигми  розвитку  інноваційного

менеджменту різних сфер суспільного життя,  і  має надію, що наукова праця

буде цікавою широкому колу науковців,  практиків,  викладачів та здобувачів

вищої  школи,  а  також  читачів,  яких  цікавлять  проблеми  інноваційної

модернізації менеджменту в мінливому соціально-економічному середовищі. 
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РОЗДІЛ 1

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ:

ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

1.1. ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В

ПАРАДИГМАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

Науковий дискурс про модернізацію та формування новітньої парадигми

менеджменту  набирає  обертів,  тому  бачення  цього  процесу  вважаємо  за

доцільне розглядати в ракурсі трансформації ключових понять та поглядів із

цієї проблематики. Для розуміння сутності модернізації менеджменту – крізь

призму  еволюції  базових  концепцій,  які  послідовно  змінювали  одна  одну

впродовж останніх десятиліть, та у контексті загальної системи менеджменту.

Забезпечення  наукових  підходів  до  модернізації  менеджменту  вимагає

чіткого  обґрунтування  її  теоретичних,  методологічних  і  методичних  засад.

Наразі  не  вироблено  єдиної  концепції  модернізації  менеджменту,  яка  б

поєднувала теорію та методологію в межах конкретної парадигми. Зазначаємо,

що для зручності менеджмент і управління в нашому дослідженні розглядаємо

як поняття, однакові за змістом.

 Було  б  помилково  в  сучасних  умовах  України  зводити  проблему

модернізації  менеджменту  лише  на  рівень  техніко-технологічних  та

економічних параметрів. Модернізація повинна одночасно охоплювати техніко-

технологічні,  організаційні  й  соціально-економічні  структури суспільства,  на

державному,  регіональному  та  муніципальному  рівні,  інституційного

середовища, в якому ці структури формуються і функціонують.

У вітчизняній та зарубіжній літературі  існує багато робіт,  присвячених

модернізації менеджменту. Теоретично-методологічні підходи до модернізації

управління регіонів України розкриваються у працях вітчизняних дослідників:

В.Бабаєва, О.Бейко, З.Варналія, Б.Данилишина, М.Долішнього,  Г.Канафоцька,

О.Коротич, І.Куліш, С.Романюка, Д.Стеченка, В.Трофимової, М.Фащевського,

Л.Чернюк та  ін. У вітчизняних,  закордонних та  інших наукових виданнях  з
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управління  є  низка  наукових  праць,  присвячених  кризі  менеджменту  і

необхідності зміни управлінських парадигм1.  Це може свідчити, що уявлення

про  дійсність  у  сфері  менеджментута  та  технології,  які  сформувалися  в

науковців  та  менеджерів-практиків,  перестають  відповідати  реаліям

сьогодення,  а  це  перешкоджає  економічному,  соціальному,  культурному  й

особистісному  розвитку.  Криза  управління,  тобто  його  неефективність  –  це

першопричина всіх проблем організації, регіону, держави. Свідчення того, що

знання застаріли, а концепції, що добре служили раніше, потребують перегляду

й парадигмальних змін не викликає сумніву2.  Цим визначається актуальність

проблеми орієнтації всіх сфер системи управління національної економіки на

вирішення  завдань  модернізації  нової  парадигми  менеджменту  як  умови

конкурентоспроможності та підвищення рівня життя населення.

Парадигма (від грец. παράδειγμα, «приклад, модель, зразок») є сукупністю

фундаментальних наукових установок, уявлень і термінів, що приймає і поділяє

наукове  співтовариство  і  яка  об’єднує  більшість  його  членів3.  Розуміння

поняття «парадигми» в методології науки трактується як сукупність цінностей,

методів, технічних навиків і засобів, прийнятих у науковому співтоваристві у

межах  сталої  наукової  традиції  в  певний  період  часу.  В  менеджменті,  це

система  понять,  уявлень,  що  формуються  на  основі  вивчення,  аналізу  й

узагальнення реалій дійсності,  змінюючись відповідно до змін зовнішнього і

внутрішнього  середовищ  організацій. Це  фундаментальний  спосіб  мислення,

сприйняття  та  розуміння  світу.  Оскільки  менеджмент  є  відображенням

соціально-економічних умов суспільного виробництва, то його парадигма не є

чимось  незмінним,  усталеним.  На  різних  етапах  розвитку  виробництва  вона

відображає  панівну  ідеологію  щодо  ефективності  управління.  Парадигма

впливає  і  на  практичну  менеджерську  діяльність,  зокрема  на  систему

1 Винокуров В. А. Качество менеджмента – основа современной управленческой парадигмы / В. А. Винокуров // Менеджмент в России и за 
рубежом. – 2006. – № 6. – С. 11–19.
Канафоцька Г. Нова парадигма менеджменту ХХІ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. vox. com. ua/data/publ/2007.
Кузьмін О. Нова парадигма побудови систем менеджменту / О. Кузьмін, Н. Петришин, Н. Сиротинська // Науковий вісник «Демократичне 
врядування». – 2010. – Вип. 6. – С. 75–82.
2 Винокуров В. А. Качество менеджмента – основа современной управленческой парадигмы / В. А. Винокуров // Менеджмент в России и за 
рубежом. – 2006. – № 6. – С. 11–19.
3 Сучасна  парадигма  менеджменту  /  Электронная  библиотека  Князева [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу:
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/menedzhment/part2/022.htm
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пріоритетів,  якими  керуються  керівники  на  різних  етапах  розвитку

менеджменту  і,  відповідно,  на  його  технологію.  Кожний  наступний  етап

управлінського розвитку зумовлює зміну попередньої парадигми. 

Відтак,  зміна  парадигми  менеджменту  –  це  не  що  інше  як  наукова

революція наукових підходів,  теорій,  що спираються на  систему понять,  які

виражають істотні сторони управлінської дійсності, зокрема функції управління

та механізми їх реалізації, цілі діяльності, ефективність, комунікації, мотивація,

централізація та децентралізація на різних рівнях управління. 

Впродовж  останніх  ста  років  динамічного  розвитку  менеджменту  як

галузі  знань  погляди  науковців  і  практиків  на  управління  неодноразово  та

кардинально  трансформувалися.  Однак  ще  в  30-тих  роках  ХХ  століття

значимість менеджменту була чітко усвідомлена. Вже тоді стало очевидним, що

ця  діяльність  перетвориться  в  професію,  галузь  знань,  самостійну  наукову

дисципліну, а прошарок людей (які управляють) в досить впливову суспільну

силу4. На зміну одним парадигмам і концепціям менеджменту приходили інші,

досконаліші,  які  враховували вимоги світобудови,  часу,  людини-особистості,

технологій.  У  часи  бурхливого  розвитку  індустріального  виробництва

домінуючим  підходом  до  управління  підприємствами  була  стандартизація

діяльності, регламентація процесів та дій персоналу. 

На думку Й. Ситника, вирішальними моментами парадигми менеджменту

ХХ ст. були стійкість, доцільність, результат і рівновага, які обґрунтовувались у

двох діаметрально протилежних концепціях, пов'язаних із розвитком уявлень

про  делегування  повноважень  як  про  мистецтво  менеджменту  та  про

контролінг  як  науковий  менеджмент5.  Відповідно  до  першої  концепції

зменшується  навантаження  на  менеджерів  верхньої  ланки,  підвищується

ефективність управлінських рішень, якщо в організації переважає інтуїтивний

стиль  менеджменту.  Друга  –  охоплює  ширше  коло  завдань  управління,

скорочує  час  розроблення  і  поглиблює  спектр  найскладніших  проектів

4 Грушева А. А. Ретроспектива розвитку менеджменту як теоретична основа підготовки майбутніх економістів до менеджерської діяльності
/ А. А. Грушева // Инновационные образовательные технологии. – 2008. – №2 (14). – С. 38–44
5 Ситник Й. С. Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання  [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25214/1/29-196-205.pdf
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управлінських рішень та притаманна для підприємств, де домінує аналітичний

стиль  менеджменту.  Межа  ефективності  першої  концептуальної  парадигми

зумовлена  менеджерськими  здібностями  індивіда  або  команди  через  швидкі

рішення.  Друга  –  дозволяє  лише  у  перспективі  забезпечити  максимально

досяжну для поточної ситуації ефективність управлінських рішень.

З  останньої  чверті  ХХ століття  і  до  тепер  в  світі  активно  формується

постіндустріальний тип суспільства із новою моделлю економіки – економікою

знань,  яка  безпосередньо  впливає  на  формування  сучасної  системи

теоретичного  та  практичного  менеджменту6.  Ситуація,  що  склалася  нині  в

теорії та практиці менеджменту, характеризується поступовим переходом від

класичної  традиційної  до постмодерної  парадигми.  Основним мотивом такої

ситуації  є актуальність вироблення адекватних сучасним умовам суспільного

розвитку  концептів,  що  визначають  оновлене  бачення  проблем  модернізації

менеджменту  та  потребують  принципового  концептуального  оновлення

усталених поглядів щодо модернізаційних перетворень із  урахуванням зміни

системоутворюючих чинників як визначальних для різновекторного характеру

суспільно-модернізаційних  процесів.  У  цьому  контексті  ми  не  пропонуємо

заперечувати  все  те,  що було  зроблено  в  менеджменті  за  попередні  півтора

століття, а власне… «спираючись на минуле, творити нову науку управління,

враховуючи, що людина стала найціннішим ресурсом організації як відкритої

складної системи»7.

Так,  усі  парадигми,  відомі  в  історії,  можна  згрупувати  за  групами

революційних,  органічних  і  наздоганяючих.  Революційні  –  не  вимагають

пояснень  свого  характеру  на  відміну  від  органічних  і  наздоганяючих.

Особливість  органічних  і  наздоганяючих  парадигмальних  змін  доцільно

проаналізувати на прикладі післявоєнного періоду Японії і Південної Кореї. По

суті  вони  мали  наздоганяючий  характер,  так  як  ці  країни  прямували  до

6 Knowledge Management – функциональная задача или новая парадигма управления? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kmtec.
ru/publications/library
Сучасні концепції менеджменту: навч. посіб. / За ред. д-ра ек. наук, проф. Л. І. Федулової. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти [Текст]: монографія / Ю. Шаров. – Київ :
Вид-во УДАУ, 2001. – 302 с.
7 Клок  К.,  Голдсмит  Дж.  Конец  менеджмента  и  становление  организационной  демократии  (The  end  of  Management  and  the  Rise  of
Organizational Democracy, K Cloke, Joan Goldsmith) / К. Клок, Дж. Голдсмит. – СанктПетербург : Питер, 2004. – 368 с.
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американського типу розвитку. Але різниця між Японією і Південною Кореєю в

у  цих  процесах  полягала  в  тому,  що  в  Японії  ролі  приватного  сектору

надавалося велике значення, і при цьому він зберігав відносну самостійність, а

в Південній Кореї приватний сектор економіки практично тільки створювався й

жорстко контролювався державою. Саме в цьому, на думку Долішної М. І,  і

полягає  різниця  між  органічною  і  наздоганяючою  моделлю  модернізації

управління економіки країни. Іншими словами, при органічній модернізації у

розвитку системи управління можлива велика варіативність і гнучкість. Утім, в

наздоганяючій модернізації головна роль держави в ухваленні рішень підвищує

ймовірність  ризику  помилки  або  ухвалення  неякісного  рішення  у  виборі

вектора розвитку.  При цьому у другій  моделі  також підвищуються системні

ризики,  особливо  на  фазі  скорочення  темпів  зростання  і  виходу  системи  зі

стадії форсованого зростання8. Концепцією прискорення сприятливої бази для

модернізаційних парадигм можуть стати «інститути розвитку, і, як зазначив В.

Полтерович,  без  створення  загальнонаціональних  програм.  Однак  це  не

виключає й самі програми (концепції), що містять певні пріоритети, хоча й в

загальних  формулюваннях.  При  встановленні  таких  пріоритетів  зазвичай

посилаються  на  два  чинники:  необхідність  «розшивки  вузьких  місць»  і

доцільність  реалізації  «порівняльних  переваг»  для  досягнення

конкурентоспроможності»9. Зауважимо, що концепція парадигми менеджменту

є  багатостороннім  документом  та  включає  широкий  спектр  елементів

модернізації.  Її  необхідно  розробляти  з  огляду  на  глобальні  виклики,  які

постали  перед  державою  в  контексті  діяльності  системи  управління  на

державному,  регіональному,  муніципальному  рівнях,  менеджменту

підприємств тощо.

Виходячи з глибини проаналізованих вище трансформаційних відносин

парадигм  системи  управління,  можна  передбачити,  що  за  характером

виникнення  нових  закономірностей  парадигма  менеджменту  повинна  бути

органічною. У цьому випадку підвищується імовірність уникнути небажаних

8 Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. – Київ : Наукова думка, 2006. − 511 с.
9 Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции / В. Полтерович // Вопросы экономики. – 2008. – № 4. – С. 4–24.
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революцій  і  командних  державних  помилок.  Без  комплексної  модернізації

системи управління  в  країні  не  може бути  якісних  змін.  У цьому контексті

Президентом  України  було  визначено  такі  пріоритетні  напрями  розвитку  в

управлінні українською економікою:

- енергетикою та енергоефективністю;

- інформаційними та комунікаційними технологіями;

- охороною здоров’я;

-  науковими  дослідженнями  з  найбільш  важливих  проблем  розвитку

науково-технічного,  соціально-економічного,  суспільно-політичного,

людського  потенціалу  для  забезпечення  конкурентоспроможності  України  у

світі  та  сталого  розвитку  суспільства  і  держави.  Таким  чином,  проблема

модернізації менеджменту, як показує практика, більш масштабна і комплексна

ніж передбачалося. Це прорив з вихідного стану в кінцевий, це процес руху по

вектору – з  початкової  точки в кінцеву,  де початковою точкою є країна з  її

історією,  проблемами,  можливостями.  Сказане  вище  має  особливу  цінність,

адже очікуваним результатом є результат який ми маємо сьогодні, будемо мати

завтра, т.то той ідеал сучасності, який може трансформуватися. Іноді кінцевий

стан  модернізації  піддається  стрімким  парадигмам,  особливо  в  умовах

інформатизації,  де  вона  розглядається  як  процес  створення,  розвитку  і

застосування  інформаційних  засобів  та  технологій,  які  забезпечують

системність інформації, її повноту, достовірність і оперативність отримання10.

Одним  із  способів  поліпшення  якості  інформації  в  модернизації

менеджменту  є  її  характеристика  відповідно  до  часових,  смислових  і

формальних  принципових  вимірів  управління  інформацією.  Сутність

принципових  змін  парадигми  менеджменту  в  умовах  становлення

інформаційного  суспільства  та  структуру  оцінювання  інформації  з  позицій

менеджменту наведено на рисунках 1.1, 1.2.

10 Филиппова Л. Л., Семка Н. К. Модернизация информационной системы налоговой службы Украины / Инновации в современном мире:
проблемы  и  перспективы.  Часть  1.  Всерос.  науч.-практ.  конф.  (2008;  Волгоград).  Всероссийская  научно-практическая  конференция
«Инновации в современном мире: проблемы и перспективы», 30 марта 2009 г. : [материалы] / отв. ред. А. А. Огарков [и др.]. – Волгоград –
Москва : ООО «Глобус», 2009. – С. 105.
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Рис.  1.1.  Сутність  принципових  змін  менеджменту  у  сучасних

умовах11

Рис. 1.2. Структура оцінювання інформації з позиції менеджменту12

Аналізуючи  погляди  науковців  щодо  проблематики  формування  нової

парадигми менеджменту, пропонуємо звернути увагу на елементи їх новизни з

11 розроблено авторами
12 розроблено авторами
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позицій  інтелектуально  зрілої  особистості  та  фахівця,  на  яких  впливатиме

система менеджменту.

По-перше, особливістю нових парадигм є радикальна зміна умов, у яких

має функціонувати менеджмент. 

По-друге, попри задекларований принцип про визначальну роль і місце

людини  в  менеджменті,  вона  у  більшості  авторів  розглядається  як  один  із

ресурсів системи. 

По-третє, як і у колишніх, так і в нових парадигмах не чітко окреслені

мотиваційні передумови їх втілення у практику менеджменту. 

По-четверте,  всі  новітні,  як  і  попередні  парадигми  менеджменту,

скеровані на результат соціально-економічної системи, який є початковим та

фінальним  пунктом  будь-якої  теорії,  критерієм  її  корисності  та

безальтернативності.

Отже, ключові принципи модернізації менеджменту вбачаємо в мистецтві

управляти  людьми,  т.то  створенні  унікальних  умов  праці,  генерації

індивідуальних  чи  командних  мотиваторів  для  реалізації  творчих  ідей

особистостей, які демонструють високу інтелектуальну активність та володіють

специфічними  знаннями.  В  такому  розумінні  формування  нових  парадигм

менеджменту  ми  одностайні  з  думкою Ситник  Й.  С.  про  те,  що  парадигма

сучасного  менеджменту  у  великій  мірі  зумовлена  стосунками

(взаємовідносинами), що складаються між особистостями у процесі створення

інтелектуального  продукту,  а  також  економічно-правовими  взаєминами  між

носіями інтелектуального капіталу та суб»єктами господарювання, в яких вони

б хотіли його реалізувати13. 

Порівняльні  характериистики  класифікаційних  ознак  парадигми

менеджменту кінця ХХ століття, із  парадигмою першої третини ХХІ століття,

висвітлено у таблиці 1.1. 

13 Ситник Й. С. Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання / Ситник Й. С. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25214/1/29-196-205.pdf
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Таблиця 1.1 

Ключові принципи парадигм менеджменту

Класифікаційна
ознака

Парадигма кінця ХХ
століття

Нова парадигма І третини ХХІ
століття

Підприємство Організація або система «Жива» організація – органічне 
об’єднання інтелектуальних людей

Ціль Результати виробництва 
(обсяг, прибуток)

Створення конкурентних переваг. 
Максимізація інтелектуального капіталу

Завдання Матеріальні Трансформація інтелектуально-
знаннєвого капіталу та ментальних ідей у
товари, роботи, послуги

Ієрархія Вертикальна Горизонтальна
Влада/контроль Вищого менеджменту Самоменеджмент / індивідуальний, 

командний
Технології 
управління, 
засновані на

Розділенні та кооперації 
праці, влади та 
відповідальності, 
регламентації процесів

Інтеграції інтересів і цінностей 
працівників, самореалізації особистості, 
лідерстві, соціальному партнерстві

Керівник Адміністратор, менеджер Координатор, консультант
Пріоритетність 
підготовки 
менеджера

Процесна та аналітична 
компетентність

Людинознавча компетентність

Лідерство Автократичне Світоглядне, ідейне, диференційне
Персонал Однорідний Уніфікований  за  ментально-культурним

принципом
Праця Виробництво та 

управління
Творчість, змагальність

Людина «Виробничий ресурс» 
підприємства або «фактор 
виробництва»

Інтелектуально-духовна особистість

Цілі кар’єри Безпека Особистісне і власницьке зростання
Виконання завдань Колективне Персоніфіковане / командне
Відповідальність Особисті мотиви Об'єктивна необхідність
Технології Механічні Інформаційні,  програмна  інженерія,

нанотехнології
Культура Стабільність,

раціональність
Гармонійна цілісність

Рушійна сила Конкуренція Інтелект, знання, духовність
Фокус уваги 
підприємництва

Прибуток Споживачі, носії ідей та інтелекту

Ринки Локальні, внутрішні Індивідуалізовані / асоціативні
Якість За можливістю Ідеальна

Джерело: розроблено на основі14.

14 Канафоцька  Г.  Нова  парадигма  менеджменту  ХХІ  століття  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://www.  vox.  com.
ua/data/publ/2007
Пилипенко А.А. Менеджмент: навч. посібник. / Пилипенко А. А., Пилипенко С. М., Отенко В. І. / Харківський державний економічний
університет. – Харків : Видавничий Дім ІНЖЕК, 2005. – 456 с.
Ситник Й. С. Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання / Ситник Й.С.  [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25214/1/2911961205.pd1
Смирнов В. Н. Спортинг – менеджмент побед! Теория и практика современного менеджмента: от тейлоризма до спортинга. / Смирнов В. Н.
– СанктПетербург : Эрида-Бизнес, 2011. – 240 с.
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Ураховуючи  зазначене  вище,  пропонується  така  структура  Концепції

модернізації  менеджменту:  загальні  положення;  мета  і  принципи;

глобалізаційні  виклики  та  міжнародний  аспект;  напрями;  функції  реалізації;

контроль,  моніторинг  й  оцінювання  ефективності;  механізми  реалізації

модернізації менеджменту.

Уперше поняття “modern” було використано в Європі наприкінці V ст. з

метою розмежування християнського сьогодення та язичницького минулого15.

У  наступні  періоди  розвитку  людства  контекст  сприйняття  сутності

модернізації поступово змінювався і лише в період Просвітництва набув змісту,

тотожного його сучасному розумінню. За визначенням науковця Ю. Хабермаса,

«модерним  сучасним  сьогодні  вважається  те,  що  сприяє  об’єктивному

вираженню спонтанно оновлюваної актуальності духу часу».

Термін «модернізація» вперше був застосований філософом Маркізом Де

Кондорсе  в  1770  році,  для  позначення  здатності  сучасних  людей  науково

направляти  зміни  в  суспільстві.  Однак  більш  глибоке  вивчення  питань

модернізації було розпочато лише в 1950-х роках, коли в університетах Англії і

США  почала  оформлюватися  потужна  школа  під  керівництвом  соціологів

Толкотта Парсона, Едварда Шилза і Ральфа Дарендорфа, політолога Люсіана

Пая  і  економіста  Уолта  Ростоу.  При  цьому  тлумачення  теорії  модернізації

виходило  з  класичних  постулатів  еволюції  та  еволюціонізму.  Причому

тлумачення цих теорій було однолінійним – усе в природі рухається по щаблях

прогресивного ускладнення й удосконалення. Соціальний світ йде до рівноваги

фінальної стадії, яка характеризується раціоналізмом управління, комплексним

розподілом  праці,  індустріальною  економікою,  ліберальною  демократією,

статевою рівністю, згасанням класових, релігійних і національних конфліктів,

масовим  споживанням.  У  свою  чергу,  найбільш  близьким  за  значенням

українським  еквівалентом  терміна  «модернізація»  може  бути  слово

«осучаснення»16. 

15 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас ; [пер. с нем. М. М. Беляева и др.]. – Москва : Весь мир, 2003. – С. 43.
16 Freeman C. Techology Policyand Economic Performance / C. Freeman. − L, 1987. − 256 р.
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Відомий  західний  дослідник  І.  Валлерстайна  поняття  “модернізація”

визначає як характеристику епохи, яка водночас протистояла як античності, так

і  середньовіччю.  Він  вважає,  що вперше цей термін використали  ще в  XVI

столітті  в  Європі  у  контексті  розуміння  свободи,  проте  згодом  ще  одним

значенням терміна «сучасність» став процес розвитку техніки, прогрес. Якщо в

першому  випадку  термін  modern  (“сучасний”)  не  мав  обмеження  в  часі

(вважалося, що раз отримана свобода не зникає), то у другому його значення

постійно змінюється вже за визначенням, хоча в реальності обидва значення є

неподільними, злитими в діалектичній єдності17. 

Аналіз дефініцій  модернізаці показав,  що  первинно  вона  відбивала

переважно реалії нової та новітньої європейської історії, а лише потім її суть

було переосмислено у контексті перспектив прогресивного розвитку незахідних

суспільств.  Сучасна  наука  породила  велику  кількість  літератури  з  проблем

модернізації,  де  містяться  потужні  теоретико-методологічні  розробки

універсальних  підходів  у  контексті  досліджень  з  проблем  модернізації  та

розвитку менеджменту. Серед наукових праць зазначимо роботи С. Блека18. У

їх  дослідженнях  розроблялися  критерії,  визначалися  форми,  етапи  й  типи

модернізації управління, її учасники, еліти та їхній вплив на темпи і характер

модернізаційних  процесів.  Більшість  авторів  були  солідарні  в  тому,  що

модернізація менеджменту являє собою перехід від традиційного до сучасного

індустріального.  Зрозуміло,  що така  різнобічна  постановка  питання  знайшла

своє  відображення,  відповідно,  і  в  концептуалізації  самого  поняття

«модернізація».  Своє  подальше  змістовне  втілення  модерн  знаходить  у

наукових  парадигмах  позитивізму,  матеріалізму,  атеїзму,  у  політичних

системах секуляризованого суспільства, у концептах ліберальної демократії та

соціокультурному уявленні щодо індивідуальної гідності,  що перетворюється

на ідеологію свободи і прав людини. У наукових працях поняття “модернізація”

17 Особенности модернизации на мусульманском Востоке. Опыты Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана: Сб. науч. работ. / Рос. акад.
наук, Ин-т востоковедения ; [отв. ред.: Белокреницкий В. Я., Фадеева И. Л.]. – Москва : ИВ РАН, 1997. – 196 с.
18 Black C. The Dynamics of Modernization. A Study in Comparative History. – N.Y. : 1966. – 576 p.
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досліджується  досить  різнобічно.  Узагальнення  підходів  до  трактування

сутності поняття «модернізація» подано на рисунку 1.3.

Рис.  1.3.  Узагальнення  підходів  до  трактування  сутності  поняття

«модернізація»

Сучасне трактування сутності “модернізації” подається у двох аспектах19:

 1) у вузькому (прагматичному) сенсі модернізація характеризується як

процес  перетворення  суспільства  в  напрямі  підвищення  його

конкурентоспроможності  у  світовому господарстві  за  рахунок  нових  джерел

розвитку,  пов’язаних  з  інноваційною  економікою  та  новими  технологіями.

19 Социокультурные особенности российской модернизации : материалы круглого стола. – Москва : Экон-Информ, 2009. – 152 с.

19
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Стратегія однаковою мірою властива як демократичним, так і недемократичним

країнам; 

2)  у  широкому  розумінні  як  провідні  тренди  модернізації  визначають

зміни  системи  інституцій,  їхню  спеціалізацію  та  поєднання  із  системами

саморегуляції  –  представницької  демократії,  вільної  ринкової  економіки,

незалежної судової системи, автономної науки, незалежної від влади культури

та інших інституцій, що забезпечують вільний обмін ідеями, містять механізми

проведення  відповідальної  політики  та  управління,  стверджують  права  і

свободи людини.

За  визначенням А.  Ахієзер,  модернізацію ми розуміємо як  перехід  від

традиційного,  солідарного  суспільства  до  ліберального.  В  основу  такої

інтерпретації покладено вузьке розуміння модернізації – лише як переходу від

традиційних  форм  організації  суспільства  до  типу  цивілізації  у  сучасному

західному  ліберальному  варіанті20.  Подібні  погляди  були  поширеними  в

дослідженнях й прибічників модернізаційної парадигми раннього періоду (1950

– 1960 роки)21.

У цілому теоретичну та гносеологічну історію модернізації не може бути

розглянуто  без  ґрунтовного  дослідження  історичного  концептуального

контексту  дискусій  навколо  визначення  контенту  ідеї  модернізації.  З  цією

метою загальні періоди розвитку теорій модернізації показано на рисунку 1.4.

Незважаючи на те, що модернізаційні процеси плинули протягом усього

історичного  розвитку  людського  суспільства  в  різних  формах  і  з  різною

швидкістю,  виникнення  концепції  модернізації  на  теоретичному  рівні

пов’язують  з  ідеєю  К.  Маркса  щодо  поділу  історичного  процесу  на

доіндустріальну  й  індустріальну  стадії.  У  XIX  ст.  загальні  положення  ідеї

К.Маркса  набули  подальшого  розвитку  у  працях  німецького  філософа  Ф.

Тьонніса, який уперше висловив сумніви щодо прогресивності модернізаційних

змін та озвучив думку про побічні негативні ефекти розвитку.

20 Российская модернизация: проблемы и перспективы (Материалы «круглого стола») // Вопросы философии. – 1993. – №7. – С. 3–39
21 Цивилизация: восхождение и слом: Структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного процесса / Российская академия наук,
Научный совет "История мировой культуры" ; Сост. Э. С. Сайко. – Москва : Наука, 2003. – 453 с.

20



Рис. 1.4. Загальні періоди розвитку теорій модернізації

Отже,  теоретико-методологічні  основи  модернізаційної  парадигми

менеджменту утворюють різні класичні теорії соціальних змін К. Маркса, Ф.

Тьонніса,  Г.Спенсера,  Е.  Дюркгейма,  М.  Вебера  та  ін.  Відповідно,  термін

«модернізація» в класичному менеджменті концептуалізувався під кутом зору

різних соціальних процесів: Марксом – як процес управління розвитку ринку і

капіталізму, Дюркгеймом – як процес соціальної диференціації, Вебером – як

процес раціоналізації.

У  сучасній  структурно-функціоналістичній  теорії  виділяють  головні

ознаки модернізації, що їх запропоновано на рисунку 1.522. 

Отже, термін «модернізація» в суспільних науках розширився від свого

первісного  значення  –  процесу  трансформацій  традиційного,  безперервного

процесу  пристосування  політико-економічних систем до нових викликів,  що

перед ними постають.  Водночас  найчастіше цей термін вживається не щодо

спонтанних змін, а стосовно свідомих спроб здійснення реформ для подолання

стану відставання від найбільш ефективних на цей момент суспільних практик.
22 Новаківський І. І. Система управління підприємства в інформаційному суспільстві: дис . …доктора економ. наук: 08.00.04 / Новаківський
Ігор Іванович. – Львів, 2017. – 495 с.
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Рис.  1.5.  Головні  ознаки  модернізації  в  сучасній  структурно-

функціоналістичній теорії

Таким  чином,  незаперечною  в  підходах  до  визначення  сутності

модернізації менеджменту хіба що є констатація того факту, що модернізація

переважно сприймається як квінтесенція сучасного етапу розвитку (так званий

тренд  суспільного  розвитку),  оскільки  феномен  модернізації,  як  один  з

головних  сучасних  світових  процесів,  зумовив  провідні  тенденції

трансформаційних змін в усіх сферах життєдіяльності сучасного суспільства в

цілому.

Модернізаційна  парадигма  менеджменту  продовжує  розвиватися,

здійснюючи  при  цьому  експансію  в  нові  для  неї  галузі  теоретизування,

абсорбуючи  і  адаптуючи  нові  теоретико-методологічні  підходи.  До  цього

потрібно  бути  підготовленими,  оскільки  це  не  тільки  тенденції,  але  й  зміна

поглядів. Менеджмент все більше залучається до розв’язання нових наукових

підходів, пов’язаних з розвитком як бізнесової діяльності, так і до вирішення

стратегічних  проблем  управління.  Так,  розглядаючи  модернізацію
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Протиставлення сучасного суспільства традиційному, яке перешкоджає 
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суспільства: традиційних і модернізованих



менеджменту з точки зору системного підходу та аналізу як складну систему,

що складається з підсистем різного рівня,  стають очевидними парадигмальні

зміни (оновлення) економічних, політичних, правових, культурних інститутів

та  суспільних відносин на  сучасних засадах  визнання  принципів  демократії,

верховенства права та прав людини, ринкової економіки, соціальної держави,

усталених міжнародних норм співіснування країн тощо23.

Враховуючи  вищевикладене,  під  “модернізацією  менеджменту  в

парадигмальному контексті” розуміємо системний процес різного роду зрушень

і  перетворень  конкретних  інституційних  сфер  суспільства,  що  забезпечує

перехід суспільного устрою від одного стану розвитку до іншого в напрямі його

осучаснення та постійного якісного вдосконалення. 

Такий підхід засвідчує той факт, що модернізація менеджменту є значно

вищим  рівнем  оновлення  процесів  управління,  на  відміну  від  звичайного

швидкого  економічного  зростання  та  швидких  соціальних  змін.  Відповідно,

саме цей аспект сприйняття модернізації закладає перспективи для подальшої

розробки цієї проблематики в межах вітчизняної науки про управління.

Окрім того, слід звернути увагу на те, що модернізація менеджменту як

складна  система  обов’язково  має  включати  й  управлінські  функції.  Без

управління будь-яка система, включаючи і систему модернізації,  перебуває в

стані спокою та аморфності.

Відтак,  модернізація  менеджменту – складна,  багатоаспектна категорія,

що може розглядатися не тільки як система, але і як вид людської діяльності,

процес; стосуватися як усіх суспільних відносин, так і лише якоїсь однієї сфери

або навіть однієї галузі  вітчизняної економіки. Але в будь-якому разі вона є

системою заходів, дій, спрямованих до єдиної мети – повноцінної соціалізації

людини  та  забезпечення  конкурентоспроможності  держави  й  нації  як

культурно-однорідної  та  солідарної  спільноти.  Отже,  на  наше  переконання,

саме  трансформація  (соціалізація)  людини,  формування  нової  спільноти

“суспільства модерну” це та кінцева мета, що має стояти на вершині парадигми

23 Новаківський І. І. Система управління підприємства в інформаційному суспільстві: дис . …доктора економ. наук: 08.00.04 / Новаківський
Ігор Іванович .– Львів, 2017. – 495 с.
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модернізації  менеджменту,  як  сучасного  тренда  розвитку  українського

суспільства.

На  завершення  визначимо  основні  методологічні  засади  аналізу

модернізаційних  трансформацій.  По-перше,  модернізація  є  процесом

глобальним. Розпочавшись у Західній Європі в XV–XVI століттях, вона з часом

стала  загальносвітовим  явищем  унаслідок  як  дифузії  сучасних  ідей  та

технологій  із  європейського  центру  в  інші  регіони  світу,  так  і  ендогенного

розвитку незахідних суспільств. 

По-друге,  модернізація  –  тривалий  процес.  Увесь  обсяг  змін,  які

викликані  модернізацією  і  модернізацією  менеджменту  зокрема,  має

здійснюватися  протягом  певного  проміжку  часу.  Наприклад,  модернізація

західної  цивілізації  потребувала  декількох  століть.  Сучасні  модернізаційні

процеси  в  управлінні  відбуваються  більш  швидкими  темпами.  Проте,  як

свідчить  практика,  навіть  за  сьогоднішніх  умов  ефективна  модернізаційна

трансформація має бути достатньо тривалою і здійснюватися протягом життя

декількох  поколінь.  Таким  чином,  модернізація  характеризується

революційністю  за  масштабами  змін,  але  вона  еволюційна  за  швидкістю  їх

здійснення. 

По-третє,  модернізація  менеджменту  –  це  комплексний  процес.  Вона

охоплює  різні  сфери  суспільного  життя:  економічну,  соціальну,  політико-

правову,  культурну.  Хоч  зміни  в  цих  сферах  пов’язані  і  корелюються  між

собою, але рівні й характер цих взаємозв’язків можуть варіюватися в широкому

діапазоні. 

Таким  чином,  модернізація  загальної  теорії  менеджменту  в

парадигмальному  контексті  є  багатоплановою  та  різнофункціональною.

Трансформаційні  процеси  вимагають  комплексного  підходу  до  управління  в

суспільстві,  економіці,  освіті,  культурі,  свідомості  та  системного

переосмислення  багатьох  теорій  і  усталених  понять.  З  огляду  на  еволюцію

розвитку менеджменту як науково обґрунтованої та якісно побудованої системи

управління  суспільством  вони,  безумовно,  змінюватимуть  і  парадигму
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менеджменту  у  напрямі  динамічного  розвитку  інтелектуального  потенціалу

працівників,  формування інтелектуального капіталу підприємства,  які  дадуть

змогу  обґрунтувати  нову  управлінську  дійсність  через  призму  менеджменту

світогляду.  Основними  здобутками  нової  парадигми  мають  стати  не  лише

функціональна  готовність,  цілі  діяльності,  ефективність,  комунікації,

мотивація,  децентралізація,  старанність  і  відповідальність,  а  й  безперервне

здобуття  знань,  творча  ініціатива,  креативність,  особиста  зацікавленість  та

участь у творенні майбутнього результату суспільства.

Наукова  полеміка  щодо  модернізації  державного  управління,  бізнесу,

менеджменту організацій в умовах глобалізації  завжди була і  є  цікаво серед

учених.  Однак,  численні  дискусії  про  те,  чому  вона  кардинально  не

змінювалась  протягом  років  незалежності  України,  й  досі  залишаються

відкритими. Це черговий раз засвідчує популярність порушеної теми, яка ще не

набула відповідного відображення і потребує подальших наукових розвідок та

комплексного вивчення.

1.2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Розвиток сучасного суспільства неможливо забезпечити без включення до

цих  процесів  інноваційного  потенціалу.  Фундаментальну  основу  сучасних

якісних  перетворень,  що  відбуваються  у  світі,  забезпечено  інноваційною  за

змістом та характером динамікою світових соціально-економічних тенденцій і

суспільних  процесів  загалом.  Інноваційна  парадигма  соціально-економічного

розвитку  адекватно  відображає  сучасні  особливості  суспільного  розвитку  і

ґрунтується на тому, що саме інновації у всіх сферах суспільного життя стають

і умовою, і основою такого розвитку. Ключові конкурентні переваги належать

тим  країнам,  які  пов’язані  з  розробкою  та  використанням  нововведень,

нарощенням наукових знань, тобто є інноваційно активними. 

За  визначенням  Й.  Шумпетера,  «інновація  як  історично  безповоротна
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зміна  способу  виробництва  речей  стає  важливим  макроекономічним

показником  розвитку  національних  економік»24.  Отже,  методологічно

забезпечити процес докорінних змін у формах, змісті та ефективності розвитку

можливо  лише  на  засадах  інноваційності.  Ці  засади  ніякими  іншими  не

замінюються,  бо  інакше  сутність  розвитку  не  може  бути  досягнутою.  Своє

конкретне застосування цей тезис отримує у його втіленні у підприємницьких

сферах  діяльності,  що  відповідає,  зокрема,  передбаченню  П.  Друкера,  який

зазначав,  що  у  ХХІ  ст.  зміняться  принципові  засади  діяльності  компаній,

здійсниться перехід від компаній, які «базуються на раціональній організації»

до  компаній,  які  «базуються  на  знаннях  та  інформації»25.  Природно,  що  це

викликало  потребу  адекватних  змін  і  у  розвитку  традиційних  методів

менеджменту у напрямі посилення їх інноваційності.

Сьогодні  потребі  активізації  інноваційних  процесів  для  виконання

важливих  завдань  розвитку  не  існує  альтернативи  не  тільки  у

підприємницькому середовищі, але й у забезпеченні якісної динаміки всіх сфер

суспільного життя. В умовах зростання значимості та масштабів інноваційної

діяльності  постало  завдання  розробки  власного  механізму  наукового

відображення  та  опанування  особливостями  управління  інноваційними

процесами,  що  сформувало  основу  для  виокремлення  із  загального

менеджменту й такої гілки, як інноваційний менеджмент. Тобто формування

інноваційного менеджменту стало відповіддю на виклики часу, а його сутність

у загальному значенні розкривається в його функціях управління: процесами

створення  нових  знань;  творчим  потенціалом  тих,  хто  створює  знання;

освоєнням  нововведень;  соціальними  і  психологічними  аспектами

нововведень26.  У  більш  конкретизованому  викладенні  система  внутрішньо-

фірмового управління інноваціями передбачає:

 вироблення інноваційної стратегії;

 визначення  тематичних  напрямів  діяльності  та  формування

24 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Шумпетер Й.; пер. с англ. ; предисл. и общ. ред. В.С. Автономова– С.: Экономика,
1995. – 540 с. 
25 Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: учебное пособие / П. Друкер; пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 2000. – 148 с.
26Федулова Л. І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні / Федулова Л. І. – К.: Фенікс, 2005. – 320 с.
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інноваційних проектів і програм;

 побудову відповідної організаційної структури і структури управління

інноваціями;

 планування виробничих процесів і реалізацію інноваційної продукції;

 підбір  і  розміщення  кадрів,  ефективне  використання  потенціалу

інноваційного підприємства;

 розподіл робіт і контроль над їх виконанням;

 створення творчої атмосфери й високої мотивації праці.

Для  забезпечення  узгодженості  перелічених  внутрішніх  елементів

управління інноваціями із зовнішніми факторами в інноваційному менеджменті

передбачається вирішення таких завдань:

 формування довго- і середньострокових цілей інноваційної діяльності;

 організація і проведення маркетингових досліджень;

 врахування  екологічної  ситуації  та  планування  природоохоронних

заходів;

 оцінювання  та  використання  прогресивного  досвіду  і  передових

досягнень конкурентів;

 кооперація в інноваційних програмах;

 врахування об’єктивних тенденцій НТП 27.

За  такого  підходу  виявляється  можливим  досягти  головної  мети

інноваційного менеджменту, що полягає в забезпеченні на основі узгодження

внутрішніх  і  зовнішніх  чинників  ефективного  управління  інноваційними

процесами для успішного функціонування та розвитку на інноваційних засадах

суб’єкта господарювання. 

Виокремлення  інноваційного  менеджменту  як  самостійної  гілки

загального менеджменту детермінували ряд передумов. Серед них, насамперед,

створення  теорії  менеджменту.  Узагальнення  ряду  наукових  підходів  до

тлумачень зарубіжними і вітчизняними науковцями феномена «менеджмент»,

здійснене  Л. Федуловою,  розкриває  такі  грані  його  прояву,  як  об’єкт

27 Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. – К.: Нічлава, 2011. – 624, [317-318] с.
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управління;  тип  гнучкої  організаційної  системи  управління;  гнучка  система

ділового  та  інноваційного  керівництва;  складне  соціально-економічне  і

організаційно-технологічне  явище;  процес,  що  включає  знання,  навички,

вміння, прийоми, операції, процедури й алгоритм впливу через мотивацію та

елемент культури, системи цінностей і переконань28.

Таке  розмаїття  підходів  дозволяє  забезпечити  багатогранну

характеристику менеджменту, але, як слушно зазначає Л. Федулова, одночасно

свідчить,  що наукова думка менеджменту продовжує доповнюватися новими

знаннями. 

У  такому  контексті,  зважаючи,  що  в  загальному  підході  предметом

менеджменту  є  відносини,  що  виникають  у  процесі  здійснення  професійної

управлінської діяльності і зміст яких значною мірою обумовлений специфікою

конкретної сфери здійснення такої діяльності, принципового значення набуває

характеристика  цієї  сфери.  Тому  основне  пояснення  передумов  розбудови

інноваційного менеджменту, на нашу думку, лежить у площині його віднесення

до  невід’ємних  характеристик  нової  соціально-економічної  реальності,  коли

відбувається  виникнення  нових  закономірностей  та,  відповідно,  перегляд  і

переоцінка  досягнень  економічної  науки  щодо багатьох  нових  суперечливих

процесів реальності.  При цьому в контексті  формування методологічної бази

нашого  дослідження  перевагу  надаватимемо  більш  широкому  тлумаченню

нової економіки. Воно не обмежується твердженням, що така економіка сприяє

підвищенню  сталості  економічного  зростання  на  основі  інформаційних  та

комунікаційних технологій, а розглядає її на рівні парадигми, внаслідок чого,

як зазначають науковці, жодні знання про економічні процеси в минулому не

відповідають сучасному29. Тут варто навести позицію Д. Белла, висловлену ним

щодо постіндустріального суспільства, що приходить на зміну індустріальному,

а саме те, що «постіндустріальне суспільство не «заміщує» індустріальне або

навіть  аграрне  суспільство…  воно  вносить  новий  вимір  в  продовжуючу

28 Федулова Л. І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні / Федулова Л. І. – К.: Фенікс, 2005. – 320, [24] с.
29 Meyer  L.  The  New  Economy  Meets  Supply  and  Demand  //  Boston  Economics  Club,  Boston,  Massachusetts.  June  6,  2000  //
www.federalreserve.gou.
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існувати індустріальну реальність»30.

Хоча і складно погодитися з категоричністю щодо ролі знань про минулі

процеси, проте сам факт пов’язування нової економіки з парадигмою, на наш

погляд, відображає глибинні прояви трансформацій відносин, що відбуваються

та  виникнення  нових  закономірностей.  За  нової  економіки,  як  зазначається,

зарубіжними фахівцями, відбувається поширення конкурентного тиску на всі

форми  діяльності,  трансформація  зв’язків  між  секторами  економіки  та

модифікація виробничої функції31. До цього можна додати й думку Ф. Капра,

який  зазначає,  що  «нова  економіка  - це  глобальна  мета-мережа  складних

технологічних  та  людських  взаємодій,  охоплена  існуванням  суттєво

нерівноважних зворотних зв’язків, які породжують невичерпну різноманітність

емерджентних феноменів». І далі «інформаційні ланцюги глобальної економіки

працюють на таких швидкостях і  користуються такою кількістю джерел, що

постійно  відгукуються  на  інформаційні  сплески,  а  в  результаті  уся  система

виходить з-під контролю»32.

У  межах  нашого  дослідження  акцент  позицій  Ф. Капра  зроблено  на

складності  людських  взаємодій,  а  також  на  втраті  контролю.  Саме  вони

породжують складні ефекти нестабільності та мають прямий вихід на розвиток

гнучкості  та  адаптивності  менеджменту  до  динаміки  внутрішнього  і

зовнішнього  середовищ,  а  також  на  потребу  модернізації  механізмів  його

функціонування. Зазначене знову підтверджує висновок про те, що формування

інноваційного  менеджменту  є  відповіддю  на  виклики  нової  соціально-

економічної реальності.

З  цих  позицій  один  із  важливих  висновків,  які  повинні  слугувати

методологічним ключем подальшого дослідження інноваційного менеджменту,

полягає  в  тому,  що  він,  поєднуючи  здобутки  сучасної  теорії  та  досвід

практичної  реалізації  загального  менеджменту,  перетворюється  у  дієвий

інструмент управління інноваційним розвитком. Водночас не менш очевидною

30 Bell D. The Social Framework of the Information Society. – Oxford. 1980. – P. 29-33. 
31 Masi De P., Estevao M., Kodres L. Who Has a New Econony ? // IMF, Finance and Development. – 2001. –Vol. 38. – № 2. – P. 2.
32 Капра Ф.С. Скрытые связи / Капра Ф.С.; пер. с англ. – М.: София, 2004. – С. 167.
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є важливість розробки і спеціальної методології  інноваційного менеджменту,

яка  б  одночасно  знаменувала  і  якісно  нову  ступінь  розвитку  загального

менеджменту. 

Сутність  інноваційного  менеджменту  як  науки  можна  визначити  як

сукупність результатів фундаментальних і прикладних досліджень і розробок,

що генерують нові наукові знання щодо розробки й реалізації управлінських

рішень, що скеровують на створення і впровадження інновацій для одержання

певного  ефекту.  У  розгорненому  змісті  інноваційний  менеджмент

представляють  надзвичайно  широко33.  Так,  це:  1) система  формальних  і

неформальних правил,  норм, настанов і  ціннісних орієнтирів,  що регулюють

різні сфери інноваційної діяльності; 2) сукупність елементів, властивості яких

підбираються, виходячи з характеру цілей і принципів управління відповідним

об’єктом;  3)  діяльність,  що  забезпечує  розвиток  підприємства  в  умовах

посилення  глобальної  технологічної  конкуренції;  4)  самостійна  галузь

економічної  науки  і  професійної  діяльності,  спрямована  на  формування  і

забезпечення досягнення будь-якою організацією інноваційних цілей шляхом

раціонального  використання  матеріальних,  трудових,  фінансових  ресурсів.

Проте,  відштовхуючись  від  вище  викладеного,  більш  обґрунтованим  є

трактування інноваційного менеджменту наближено до відображення сутності

саме  загального  менеджменту,  що  пов’язані  з  пошуком  у  ході  професійної

діяльності  оптимальних  управлінських  рішень  для  досягнення  поставлених

цілей  функціонування  і  розвитку.  Таким  вимогам  найбільше  відповідають

визначення, що розкривають сутність інноваційного менеджменту в контексті

управлінських  рішень.  Адже  природа  менеджменту  міститься  у  площині

управління.  Це,  зокрема,  такі  визначення,  що  трактують  інноваційний

менеджмент  як  напрям  стратегічного  управління,  нову  систему  управління,

інноваційне  управління,  сукупність  принципів,  методів  і  форм  управління.

Проте не складно помітити певні суперечності у наведених визначеннях. Так,

на  нашу  думку,  недостатньо  обґрунтованим  є  додатковий  акцент  при

33Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. – К.: Нічлава, 2011. – 624, [316] с.
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визначенні  інноваційного  менеджменту  на  його  інноваційності  або  новизні.

Вказівка  на  сукупність  принципів,  методів  і  форм управління  також більше

налаштовує  на  наповненість  змісту  і  засоби  реалізації,  а  не  на  сутність

управління.  Не обґрунтованим можна визначити й обмеженість стратегічним

управлінням, адже тактичні управлінські рішення також мають носити ознаки

інноваційності.  Останнє  можна  віднести  й  до  трактування  інноваційного

менеджменту  як  креативного  та  евристичного  менеджменту,  пов’язаного  з

процесом створення інтелектуальної власності. Крім того, менеджмент не може

обмежуватися  створенням  інтелектуальної  власності.  Адже  остання  –  це

сукупність  саме  прав,  які  виникають  з  приводу  привласнення,  володіння,

розпорядження і використання результатів інтелектуальної діяльності у різних

сферах. 

Стосовно представлення інноваційного менеджменту як одного із видів

функціонального  менеджменту,  який  спрямований  на  управління  процесом

розробки,  впровадження,  виробництва  і  комерціалізації  нововведень  при

одночасній вказівці на те, що він розглядається як наука і мистецтво управління

інноваціями, як вид діяльності і процес прийняття управлінських рішень34, то,

на наш погляд, подібне визначення, насамперед, не містить необхідної чіткості,

яка об’єктивно повинна бути йому притаманна. Крім того, відштовхуючись від

наведеного  визначення,  нескладно  помітити,  що  трактування  інноваційного

менеджменту як науки і мистецтва управління розкриває сутність менеджменту

в  його  загальному  розумінні,  а  не  лише  його  підвиду  –  функціонального

менеджменту. 

Слід  зазначити,  що  перелічені  теоретичні  конструкції,  які  надаються

інноваційному  менеджменту  для  пізнання,  є  значимими  для  розкриття

складності і багатогранності його змісту. Дійсно, сутність завжди глибша і вона

продукує чисельність прояву предмета. Водночас для вибору оптимального і

найбільш  перспективного  шляху  розвитку  інноваційного  менеджменту  на

сучасному етапі трансформацій важливо, щоб трактування його сутності було

34 Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. – К.: Нічлава, 2011. – 624, [316] с.
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вагомим  для  розбудови  реальності,  адекватної  такій  сутності,  та  відповідно

структурувало  й  практику  реалізації  зазначеного  менеджменту.  Тому

наступний методологічний ключ пізнання сутності інноваційного менеджменту

полягає,  з  одного боку,  не в протиставленні  його окремих визначень,  а  в  їх

єдності,  а  з  іншого,  - у  розмежуванні  на  основі  зазначеної  єдності  його

особливостей  як  науки,  практичної  діяльності  та  мистецтва  фахівців  для

виконання окреслених у кожному окремому випадку завдань. 

Керуючись  цими  положеннями,  можна  визначити  інноваційний

менеджмент як:  (1)  науку – це система нових та оновлених наукових знань,

результатами використання яких є розробка й реалізація управлінських рішень,

що  скеровують  на  впровадження  інновацій  для  одержання  різноманітних

ефектів;  (2)  вид  управлінської  діяльності,  заснованої  на  створенні  і

впровадженні  інновацій  для  збалансування  усіх  ресурсних  можливостей  з

поставленими  цілями;  (3)  мистецтво  фахівців,  що  передбачає  наявність,

розвиток та використання фахових компетенцій для здійснення інноваційних

управлінських  дій  з  метою  досягнення  визначеної  мети.  Розглянутий

методологічний  підхід  до  розгорнутого  дослідження  суспільної  сутності

інноваційного  менеджменту,  на  нашу  думку,  сприятиме  формуванню

загальнометодологічного  підходу  до  розкриття  його  природи  в  системі

координат загального менеджменту. 

Наступною  методологічною  посилкою  ефективності  інноваційного

менеджменту  слід  визнати  те,  що  його  стратегія  повинна  бути  не  просто

невід’ємною  складовою  загальної  стратегії  управління  розвитком,  а  саме  їй

повинні  підпорядковуватися  всі  інші  складові  цієї  загальної  стратегії.  Це

дозволяє вести мову про дихотомічну сутність інноваційного менеджменту. З

одного боку, це знеособленість управлінської інноваційної складової стосовно

його  реалізації  у  межах  загальної  стратегії.  Тут  варто  навести  позицію

І. Ансоффа  про  необхідність  сьогодні  мати  інше  управління  –  інноваційно-

стратегічне,  випереджаюче  і  мотивуюче  до  розвитку35.  Проте  з  іншого,  –

35 Офф И. Новая корпоративная стратегия / И. Офф. – СПб.: Питер. – 1999. – 384 с.
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сутність  інноваційного  менеджменту  –  це  спрямованість  управлінського

процесу  та  його  суб’єктивна  детермінованість  на  прийняття  конкретних

управлінських дій щодо пошуку і реалізації інноваційних рішень. Така позиція

узгоджується із думкою Б. Санто, який вважав, що менеджер у сучасних умовах

повинен бути, перш за все, організатором інноваційного процесу36, тобто бути

інноваційним менеджером. 

Зазначена багаторівнева концепція пізнання інноваційного менеджменту

відповідає та забезпечує адекватну оцінку його ролі щодо змін, які відбулися,

потім виявляє найбільш вагомі чинники, що впливають на динаміку цих змін з

тим, щоб усвідомити масштабність тих змін, які мають лише відбутися. Адже

основна ознака сучасного менеджменту – це зміни, що детермінують перегляд

традиційних методів управління, що саме і пов’язане із втіленням інновацій. 

Методологічне посилання на важливість врахування системних змін усіх

складових,  що  модернізують  інноваційний  менеджмент,  вимагає,  крім

дослідження  теоретичних  концепцій,  і  їх  застосування  до  вирішення

конкретних  практичних  проблем.  Адже  пізнання  це  «…обумовлений,

насамперед  суспільно-історичною  практикою,  процес  набуття  і  розвитку

знання, його постійне поглиблення, розширення, удосконалення і відтворення».

Його як «…цілісний феномен не можна зводити до будь-якої форми, хоча б і

такої важливої, як наукове, що не «покриває» собою пізнання як таке»37. Тому

важливим постає завдання висвітлити ситуацію, що сформувалася під впливом

нестабільності,  яка,  в свою чергу,  детермінована глобалізацією, а в підсумку

вони  зумовлюють  як  модернізацію  інноваційного  менеджменту,  так  і

інноваційний характер модернізації в цілому. 

Відомо, що термін «модернізація» пов’язаний з французькими словами

moderne  –  сучасний,  новітній  та  modernisation  –  оновлення,  а  також  з

англійськими  термінами  modern,  modernitу,  modernization  –  модерний,

модерність,  модернізація.  Як  зазначалося  раніше,  виділяються  два  основних

36 Брэдик У. Менеджмент организации / У. Брэдик; пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. – 698 с.
37 Кохановський В.П. Философия и методология науки: [учебник для высших учебных заведений] /  Кохановський В.П. – Ростов на/Д. :
Феникс, 1999. – 576, [5, 6] с. 

33



значення цього терміна: 1) оновлення, зразок, до якого слід прагнути; 2) цілісна

система понятійних засобів, відповідно з якими співставляється, вимірюється та

вдосконалюється дійсність. При цьому вміння постійного вдосконалення постає

як важливий показник прогресу суспільства, свідчення його високої зрілості38. 

На  значимість  модернізації  красномовно  вказують  слова  англійського

історика Арнольда Тойнбі, який стверджував, що «суспільства, зорієнтовані на

традиції, приречені на загибель; зорієнтовані на сьогоднішній день – приречені

на  стагнацію;  і  тільки суспільства,  націлені  на  нове,  здатні  до  розвитку»  39.

Таким чином,  моделювання майбутнього розвитку України – це  дотримання

синергетичної  модернізаційної  парадигми,  яка  пов’язана  із  самоорганізацією

суспільства, коли активно генеруються горизонтальні зв’язки різного рівня, що

сприяють  модернізації  знизу  та  пошук  у  її  межах  альтернативних  шляхів

розвитку,  які  б якнайкраще відповідали специфіці  трансформації  України.  У

зазначеному  досить  чітко  простежуються  і  особливості  розбудови  сучасного

менеджменту – у напрямкі активного розгортання горизонтальних зв’язків.

При цьому важливим є те, що модернізація як об’єктивний і безперервний

процес суспільного розвитку здатна розвиватися у двох вимірах:

 спонтанно  (стихійно)  через  поступове  нагромадження  певних

передумов  в  окремих  сферах  суспільного  життя.  При  цьому  якісно  новий

поштовх стає можливим за умови вдалого поєднання таких передумов у певний

історичний час та в межах того чи іншого соціально-політичного простору;

 свідомо  (цілеспрямовано)  завдяки  вольовим  зусиллям  впливових

суспільних груп або правлячих еліт40.

У контексті зазначеного досить чітко окреслюються контури зв’язку, що

існує  між  процесами  модернізації  та  менеджменту.  Будучи  природно

історичною  за  своїм  характером,  модернізація  є  процесом,  що  підлягає

управлінню.  З  огляду  на  визнання  останнього  нелінійним,  неврівноваженим

38 Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія / Онишко С.В. – Ірпінь: Національна академія ДПС України,
2004. – 434 [21] с.
39 Огурцов А. Вихід на інноваційний шлях розвитку суспільства / Огурцов А., Мамаєв Л., Заліщук В.// Науковий світ. – 2003. – № 4. – С. 4.
40 Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія / Онишко С.В. – Ірпінь: Національна академія ДПС України,
2004. – 434 [33] с.
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існує  потреба  втручання  сили,  здатної  спрямувати  процес  модернізації  для

набуття  ним  органічного  характеру  з  тим,  щоб  він  відбувся  повністю  та  з

найбільшою ефективністю. Хоча, як свідчить практика, ця сила здатна також

створити перешкоди модернізації та перервати її. Це дає підстави для висновку

про  важливість  феномена  управління  для  розвитку  позитивних  наслідків

модернізаційних  процесів  та  посилює  відповідальність  державної  влади  за

відповідну спрямованість цих процесів. 

Таким  чином,  важливо  вести  мову  про  суб’єкт-об’єктні  взаємозв’язки.

Процес управління модернізаційними процесами відбувається як діалектична

взаємодія  між  його  об’єктом  та  суб’єктом  на  основі  прямих  та  зворотних

зв’язків,  що  встановлюються  між  ними.  Модернізація  як  об’єкт  управління

справляє активний вплив не тільки на характер діяльності і структуру суб’єкта

управління, а й визначає організаційну побудову всієї системи управління. З

одного боку, суб’єкт управління модернізацією, наділений правами приймати

рішення і  перетворювати їх на вимоги,  обов’язкові  для виконання об’єктом,

впливає на цей об’єкт. Тобто процес управління зводиться до опосередкованої

взаємодії об’єкта і суб’єкта, які в результаті такої взаємодії набувають нових

якостей.

З іншого, – на рівні самих модернізаційних процесів повинно йтися про їх

самоорганізацію з урахуванням власних цілей та інтересів,  тобто внутрішніх

можливостей  функціонування.  Відомо,  що  оптимізація  управління  зумовлює

тенденцію  до  поступової  заміни  технологій  директивного  управління  на

технології спрямовуючого. Однак через специфіку періоду сучасних соціально-

економічних трансформацій відмова держави від управління модернізаційними

процесами  неминуче  призведе  до  посилення  невпорядкованих,  стихійних

механізмів саморегуляції.

Зазначені аспекти, на наш погляд, є важливими для реалізації зв’язків між

процесами  модернізації  та  менеджменту  у  їх  загальному  підході.  Однак  з

позиції  предмета  нашого  дослідження  –  інноваційного  менеджменту,  не

менший  інтерес  викликає  вияв  такого  зв’язку  між  модернізацією  та
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інноваціями,  інноваційним  розвитком.  Саме  вони  визначатимуть  як

змістовність,  так  і  шляхи  ефективності  інноваційного  менеджменту  із

урахуванням об’єктивної реальності,  що вносить суттєві  зміни у наповнення

зазначеного зв’язку. 

Досить  загально  та  одночасно  достатньо  глибоко  можна говорити  про

такі  зв’язки,  вже  виходячи  із  характерних  ознак  сучасного  суспільства,  яке

прийшло  на  зміну  традиційного  внаслідок  модернізації.  Це  «переважання

інновацій над традиціями; світський характер соціального життя; поступальний

(нециклічний)  розвиток;  формування  демократії;  виділена  персональність;

переважна  орієнтація  на  інструментальні  цінності;  демократична  система

влади;  наявність  відкладеного  попиту,  тобто  здатності  виробляти  не  заради

нагальних  потреб,  а  заради  майбутнього;  індустріальний  характер;  масова

освіта; набутий статус; активний дієвий психологічний склад (особистість типу

А);  надання  переваги  світоглядному  пізнанню точним наукам  і  технологіям

(техногенна цивілізація); переважання універсального над локальним та ін.»41.

Не  важко  помітити  у  цьому  переліку  вагомість  інновацій  та  інших  явищ,

безпосередньо чи опосередковано пов’язаних із ними. Це вже здатне свідчити

про обґрунтованість обраних методологічних основ нашого дослідження. 

На шляху розбудови потужної соціально-економічної системи не можуть

мати  переважного  значення  екстенсивні  шляхи  розвитку,  які,  до  речі,  вже

практично  вичерпані.  Постіндустріальні  виклики,  які  отримує  українське

суспільство, більшою мірою потребують не нагромадження трудового капіталу,

а його творчої сили, креативності,  а відтак зміни характеру і  форм людської

діяльності та методів організації та управління нею. На передній план виходять

завдання  застосування  високих  технологій,  адекватний  рівень  розвитку

соціальної сфери. Для реального отримання результатів потрібне використання

специфічних  управлінських  інструментів,  що  органічно  втілюватимуть

інноваційний шлях розвитку в стратегію і тактику подальшого руху. Не менш

важливим  є  потреба  формування  цілісної  системи  управління  для

41 Федотова В.Г. Неклассические модернизации и альтернативы модернизационной теории / Федотова В.Г. // Вопросы философии. – 2002. -
№12. – С.3–21.

36



стимулювання  позитивного  розвитку  інноваційних  процесів,  нововведень  в

організаційній,  виробничій,  фінансовій  та  інших  сферах,  що,  в  свою  чергу,

здійснюватиме  адекватний  вплив  на  розвиток  сфери  управління.  Як

зазначається  фахівцями,  інноваційний  менеджмент  досі  залишається  новою

справою для багатьох підприємницьких структур, а тому він «…повинен стати

складовою  внутрішньофірмового  управління,  шляхом  введення  в  структуру

підприємства  інноваційних  підрозділів;  укріплення  зв’язків  підприємства  з

науково-дослідними,  дослідно-конструкторськими  та  проектними

організаціями.  Необхідні  принципово  нові  методи  управління  людьми  та

управління  діяльності  організації  в  цілому,  що  безпосередньо  залежить  від

професійного рівня менеджерів та тих методів і прийомів управління, що вони

використовують  в  своїй  роботі»42.  Зроблено  важливий  висновок,  з  яким

повністю  погоджуємося,  про  те,  що  «…на  зміну  концепціям  і  принципам

традиційного  менеджменту  повинні  прийти  нові  моделі  інноваційного

управління, а саме – інноваційний менеджмент» 43.

За  такої  постановки  питання  наступний  пункт  у  системі  координат

розуміння  закономірностей  інноваційного  менеджменту,  що має  принципове

методологічне  значення  для  їх  практичного  втілення,  лежить  у  площині

наступного.  Як  відомо,  методологію  дослідження  зумовлюють  ключові

властивості  предмета  дослідження.  Метод,  як  зазначає  В. Кохановський,  не

може  бути  даний  весь,  повністю  до  початку  будь-якого  дослідження,  але

значною мірою повинен формуватися щоразу заново відповідно до специфіки

предмета44. Те, що методологія дослідження детермінується предметом та його

властивостями, ставить завдання детального розгляду цих детермінант. Подібне

завдання  загострює  об’єктивну  потребу  подальшого  розвитку

загальнотеоретичного  підґрунтя.  Вище  ми  вже  торкалися  ряду  теоретичних

аспектів  менеджменту.  У  продовження  такого  підходу  постає  потреба

звернутися  й  до  теоретичних  підвалин  інновацій.  Адже  лише  за  умови

42 Федулова Л. І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні / Федулова Л. І. – К.: Фенікс, 2005. – 320, [56] с.
43 Федулова Л. І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні / Федулова Л. І. – К.: Фенікс, 2005. – 320, [59] с.
44 Кохановський В.П. Философия и методология науки: [учебник для высших учебных заведений] /  Кохановський В.П. – Ростов на/Д. :
Феникс, 1999. – 576 с.
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виважених  теоретичних  узагальнень  можна  реально  забезпечити  перехід  до

ефективних  практичних  рекомендацій  щодо  функціонування  і  розбудови

інноваційного менеджменту.

Через  складність  і  багатогранність  змісту  інноваційного  розвитку

сьогодні  в  ньому суттєве  місце посідають  недостатньо  досконалі  теоретичні

конструкції,  в  тому  числі  пов’язані  з  невизначеністю  вихідних  теоретичних

понять. Слід зазначити, що не зважаючи на те, що від часу введення в науковий

обіг  поняття  «інновація»  минуло  декілька  десятиліть,  сьогодні  не  існує

загальноприйнятої  точки  зору  щодо  нього.  В  економічній  літературі  вони

відзначаються  істотною  різноманітністю.  Залишається  типовим  ототожнення

понять «новація», «нововведення», «інновація», що має своє пояснення через

існування щільного зв’язку між цими поняттями, проте не виключає суттєвих

відмінностей між ними. 

Інновації,  на  думку  соціолога  Х. Барнетта  –  це  «нові  думки,  способи

поведінки або предмети,  що якісно відрізняються від  попередніх  форм»45.  Із

цим  визначенням  корелює  і  поняття  «інновація»,  запропоноване  академіком

РАН  Ю. Яковцем:  це  використання  досягнень  людського  розуму  для

підвищення  ефективності  діяльності  в  тій  чи  іншій  сфері.  При  цьому

обґрунтовано  стверджується,  що  перелік  можливих  інновацій  та  сфер  їх

використання невичерпний – як невичерпні винахідництво людського розуму і

різноманітність сфер діяльності,  багатогранності інтересів людини46.  У цьому

визначенні  вміщується  вся  гамма  ознак  та  властивостей,  на  наш  погляд,

органічно притаманних інноваціям,  як суспільному явищу,  що й визначає  їх

значимість  при  формуванні  інноваційного  менеджменту,  а  також  зумовлює

інноваційний  характер  загального  менеджменту.  Зокрема,  в  контексті

формування основ загального менеджменту важливим є конкретизація функцій

інновацій  у  реалізації  основних  законів  розвитку  суспільства:  1)  це  канал

утілення  в  життя  досягнень  людського  інтелекту,  науково-технічних

45 Крупка  М.І.  Фінансово-кредитний  механізм  інноваційного  розвитку  економіки  України Крупка  М.І.  – Львів:  Видавничий  центр
Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка, 2001. – 608, [21] с.
46 Теория и механизм инноваций в рыночной экономике / под. ред. проф. д.э.н., академика РАН Яковца Ю.В. – М, 1997. – 183 [4] с.
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результатів, які сприяють інтелектуалізації трудової діяльності, підвищенню її

наукоємності  (закономірність зростаючої інтелектуалізації  суспільства у міру

його руху); 2) за допомогою інновацій розширюється коло вироблених товарів

та послуг, покращується їх якість, що сприяє зростанню потреб кожної людини

і суспільства в цілому (закон зростання та диференціації потреб); 3) інновації

дають  можливість  залучати  у  виробництво  нові  виробничі  сили,  виробляти

товари  і  послуги  з  меншими  витратами  праці,  матеріалів,  енергії  (закон

економії  праці);  4)  концентрація  інновацій  допомагає  привести  структуру

відтворення у відповідність зі структурою потреб, що змінилися, та структурою

зовнішнього середовища (закон пропорціональності розвитку)47.

Інновація  як  економічна  категорія  реалізує  такі  функції,  як:  а)

відтворювальна  –  внаслідок  успішної  комерціалізації  підприємець  отримує

кошти не  лише на  покриття  витрат  на  створення  інновації,  але  й  кошти на

розробку  наступних  інновацій;  б)  інвестиційна  –  отриманий  прибуток

спрямовується  на  різноманітні  інвестиційні  потреби  (у  т.ч.  розширення,

диверсифікацію  бізнесу);  в)  стимулююча  –  перетворення  інноваційного

процесу  на  інноваційний  цикл,  що  спонукає  постійно  вивчати  попит,

удосконалювати  функціональні  процеси  як  у  внутрішньому  середовищі

підприємства,  так  і  в  його  взаємодії  з  мікроекономічним  середовищем,

застосовуючи новітні прийоми (аутсорсинг, бенчмаркінг, реінжиніринг та ін.).

Не  може  викликати  сумнівів  вагомість  перелічених  функцій  для

формування інноваційного менеджменту у значенні напрямів, що забезпечують

ефективність господарської діяльності, а тому заслуговують на особливу увагу

у  процесі  управління.  Адже  для  успішності  і  безперервності  менеджменту

необхідні  креативність,  інтелектуалізація,  гнучкість,  економічність,

професійність,  що  можливо  забезпечити  через  створення  адекватного

механізму  управління  інноваційними  процесами,  який  би  враховував  усе

розмаїття  можливих  інновацій.  Таке  розмаїття  чітко  простежується  із

класифікації інновацій за окремими ознаками, зокрема за: сферою застосування

47 Теория и механизм инноваций в рыночной экономике / под. ред. проф. д.э.н., академика РАН Яковца Ю.В. – М, 1997. – 183 [4] с.



(технологічні,  екологічні,  організаційно-виробничі,  управлінські,  військові,

економічні,  соціально-політичні,  державно-правові,  в духовній сфері);  рівнем

новизни та значимості (базисні – ті, що збагачують спадкове ядро при переході

суспільства  від  одного  щабля  до  іншого,  покращуючі,  мікроінновації,

псевдоінновації; сферою розповсюдження – глобальні, національні, регіональні,

локальні,  точкові.  Завдяки  тісному  взаємозв’язку  підприємницької  та

інноваційної  діяльності,  результатом  якого  стає  становлення  нової

підприємницької економіки, забезпечуються загальні економічні успіхи. Відтак,

стає зрозумілим, чому в умовах ринкових відносин інновації перетворюються в

предмет зосередження особливо ретельної уваги підприємців як на ключовому

факторі економічного розвитку.

Разом  з  тим  втілення  в  життя  такої  моделі  потребує  складного  і

багатопланового  механізму,  що не  обмежується  відображенням лише змін  у

науці,  техніці,  технології.  Він  охоплює  інвестиційну,  фінансово-грошово-

кредитну політику, вдосконалення організації праці та виробництва. Усі вони

повинні  бути  тісно  взаємопов’язані,  оскільки  мають  однакову  цільову

спрямованість  –  забезпечення  економічного  зростання.  Постає  завдання

переглянути  ті  форми  і  методи  управління  та  організації,  що  блокують

вирішення поставлених завдань, та впровадити такі, що відповідають розробці і

впровадженню  прогресивних  змін,  що  забезпечать  досягнення  поставлених

цілей.

У пошуку відповідей на ці питання важливо звернути увагу на наступне.

Дослідження  проблем  інноваційного  розвитку  сьогодні  невіддільне  від

становлення  нової  соціально-економічної  формації,  домінантний  спосіб

виробництва якої ґрунтується на інформаційних технологіях. Незначною мірою

це обумовило поширення думки про те,  що інформаційні  технології  самі по

собі є інноваціями. Однак це не відповідає сформованій реальності.

Інформація в сучасних умовах набуває ознак фактора виробництва, а не

підміняє  інновації  як  дійсно  нове  привнесення  до  технологічного  укладу

суспільства.  Завдяки  інформаційним  технологіям  стає  можливим  суттєве
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підвищення  ефективності  господарської  діяльності.  Цією  можливістю

завдячуємо  властивостям  інформаційного  ресурсу  копіюватися,  а  не

відтворюватися,  як  то  є  з  традиційними  факторами  виробництва  капіталом,

працею,  землею.  Водночас  інформаційні  технології  мають  класичні  ознаки

факторів  виробництва.  Вони є  об’єктом власності,  здатні  створювати  якісно

новий продукт у поєднанні з іншими факторами і є базою для розбудови якісно

нової  господарської  системи.  Нові  системи  виробничих  сил  та  відносин,

основою  яких  є  інформаційні  технології,  у  передових  економіках  світу  все

більше витісняють старі  форми.  Отже,  розвиток інформаційних технологій є

важливим  напрямом  не  лише  розвитку  вітчизняної  науки,  а  і  вагомою

складовою  практичної  діяльності  українських  підприємств,  які  повинні

підтримувати  високий  рівень  конкурентоспроможності  на  тлі  поширення

глобалізаційних тенденцій у світі. Однак, незважаючи на те, що інформаційний

аспект соціально-економічних відносин сьогодні є надзвичайно важливим для

всіх суб’єктів виробничих відносин, він не заміняє інновації як окремий фактор

виробництва, що накладає свій відбиток на прийняття управлінських рішень.

Складність  і  багатовимірність  феномена  інновацій  спрямовує  на  невдачу

спроби ігнорування як їх внутрішньої логіки, так і різноманітності зовнішнього

впливу.

Інноваційний  процес  характеризується  тим,  що,  на  відміну  від

модернізаційного процесу, він призводить до швидких за часом та докорінних

за  сутністю змін у  самій системі.  Хоча  в широкому розумінні  не  завжди ці

зміни мають ознаки прогресивності.  Розвиток є  процесом циклічним і  може

допускати елементи регресу,  зокрема через негативні наслідки інновацій, що

вимагає особливої уваги до управління інноваціями. Якщо процес модернізації

піддається управлінню і створює передумови для появи інновацій, то внаслідок

притаманних  інноваціям  властивостей  випадковості,  екзогенності,  швидких

змін виникають обмеження щодо управління ними. Процес дифузії інновацій,

по  суті,  вже  не  є  інноваційним,  оскільки  в  ньому задіяні  зовсім  інші  сили,

інший  механізм  копіювання  (реплікації).  Це  обумовлює  істотну  відмінність
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управлінських  механізмів  забезпечення  створення  і  дифузії  інновацій  та

актуалізує  їх  пізнання.  З  огляду  на  викладене  стає  зрозумілою  складність

забезпечення ефективності інноваційного менеджменту. 

Таким чином, саме системно-еволюційний підхід пізнання інноваційної

діяльності  та  інноваційного процесу як  цілісності,  у  взаємозв’язку  всіх його

елементів  і  підсистем,  є  тією  вихідною  методологічною  позицією,  якою

важливо керуватися у процесі аналізу інноваційного розвитку для забезпечення

ефективності інноваційного менеджменту. При цьому важливо враховувати, що

різні стадії, що формують інноваційний процес, відрізняються за тривалістю та

витратами  у  різних  сферах  діяльності.  Зокрема,  у  виробничому  середовищі

такими  стадіями  є:  сертифікація  (патентування)  ідеї,  наукове  і  техніко-

економічне  обґрунтування  нового  продукту  чи  технології,  експериментальне

освоєння зразків, доведення до промислового виробництва, отримання нового

продукту в необхідному обсязі для його комерціалізації.

Управління  процесом  упровадження  наукових  досягнень  у  практику

господарювання реалізується шляхом інноваційної діяльності,  яка, як відомо,

визначена  Законом  України  «Про  інвестиційну  діяльність»  як  одна  із  форм

інвестиційної  діяльності.  Зважаючи  на  значимість  інновацій  збільшувати

ефективність,  знижувати  затрати  та  підвищувати  прибутковість,  питання

вибору  нових  проектів  вимагає  належного  обґрунтування  доцільності

здійснення  додаткових  витрат,  а  також  виявлення  можливості  підвищення

конкурентоспроможності  за  рахунок обраного нововведення.  Відповідь на ці

питання  залежить  від  вибору  здійснення  інноваційних  інвестицій  у  формі:

придбання готової науково-технічної продукції чи розроблення нової науково-

технічної продукції, кожна з яких, у свою чергу, має окремі види інноваційних

інвестицій.  У  межах  першої  форми  –  це  придбання  патентів,  ноу-хау,  що

здійснюється  на  основі  ліцензійних  угод,  що  вважаються  найзручнішим

способом  передачі  нових  технологій.  Інноваційні  інвестиції  у  межах  другої

форми  можливі  у  вигляді  розроблення  нової  науково-технічної  продукції  у

рамках  самого  підприємства  або  сторонніми  організаціями  на  замовлення
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підприємства.  Проте  за  будь-якого  рішення  перед  менеджментом  стоїть

важливе завдання – формування загальної потреби в інноваційних інвестиціях,

що залежить від обраної інноваційної стратегії як складової загальної стратегії

економічного  розвитку  господарюючого  суб’єкта.  Такий  вибір  може

здійснюватися у межах існуючих чотирьох типів такої стратегії.  Перший тип

стратегії  характерний підприємствам,  які  самостійно розробляють і  першими

впроваджують інновації,  а  тому загальна потреба в інноваційних інвестиціях

формується переважно за рахунок визначених ним обсягів розроблення нової

науково-технічної продукції і частково за рахунок придбання патентів. Другий

– стосується підприємств, які хоча і не претендують на самостійну розробку і

пріоритетне  впровадження  інновацій,  проте  швидко  реалізують  здійснені

іншими  підприємцями  інновації  з  їх  прив’язкою  до  власної  специфіки

діяльності. Відтак, тут загальна потреба в інноваційних інвестиціях формується

переважно за  рахунок  обсягів  розробки  нової  науково-технічної  продукції  у

формі  «інжинірингу»  і  частково  за  рахунок  придбання  ноу-хау.  Третій  тип

стратегії пов’язаний із бажанням істотно не відставати від інноваційного шляху

розвитку,  проте  враховувати  й  обмеженість  у  фінансових  ресурсах,

притаманній  таким  підприємствам.  Тому  загальна  потреба  в  інноваційним

інвестиціях формується переважно за рахунок придбання ноу-хау і частково за

рахунок передбаченого обсягу інжинірингових послуг. Четвертий – пов’язаний

з  перебудовою  лише  окремих  елементів  виробничо-технологічного  або

господарського  процесу.  Тому  загальна  потреба  в  інноваційних  інвестиціях

формується переважно за рахунок обсягу придбання простих ліцензій на ноу-

хау та франчайзинг,  тобто таких ліцензій,  що передбачають обмежене право

використання,  а  ліцензіар  зберігає  за  собою  всі  права  з  використання  або

подальшої реалізації ліцензії необмеженому колу користувачів. 

Наведені  відмінності  щодо  вибору  підприємством  типу  інноваційної

стратегії дозволяють дати й певну характеристику їх менеджменту. Якщо перші

два типи стратегій, на нашу думку, можуть характеризувати здійснення такими

підприємствами активного інноваційного менеджменту, пов’язаного із досить
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високим (а у першому випадку - високим) фінансовим ризиком, то у третьому

випадку  –  це  обережно-пасивний,  а  в  четвертому  –  пасивний  інноваційний

менеджмент.  Безумовно,  такий  поділ  інноваційного  менеджменту  є  досить

умовним,  проте  він  здатен  окреслити  шляхи  подальшого  розвитку

інноваційного менеджменту для його повнішої практичної реалізації. 

Крім  вибору  інноваційної  стратегії,  при  плануванні  потреби  в

інвестиційних ресурсах  не  меншого  значення  набуває  врахування  життєвого

циклу інновацій – періоду часу з моменту зародження інноваційного рішення

до його заміни іншою інновацією. Цей чинник,  на основі  врахування стадій

життєвого  циклу  інновацій  (розробка;  перше  впровадження  в  експлуатацію;

розширене  впровадження;  удосконалення  інновацій;  припинення  інновацій),

визначає  як  загальний  обсяг  інвестиційних  ресурсів,  так  і  їх  розподіл  у

часовому вимірі і за окремими стадіями. При цьому існує безпосередній зв’язок

між  обраною  інноваційною  стратегією  та  життєвим  циклом  інновацій,  що

накладає  суттєвий  відбиток  на  пошук  адекватних  управлінських  рішень.

Природно, що обсяг необхідних інвестиційних ресурсів буде значно вищим на

підприємствах, які обрали та здійснюють активний інноваційний менеджмент, а

потреба у таких ресурсах буде найвищою на першій і другій стадіях життєвого

циклу, в  той час як третя і  п’ята стадії  життєвого циклу інновацій на таких

підприємствах взагалі не плануються і не інвестуються. На підприємствах, які

обрали  та  здійснюють  обережно-пасивний  та  пасивний  типи  інноваційного

менеджменту  –  крім  логічно  зменшеного  загального  обсягу  інвестицій,  їх

розподіл за стадіями життєвого циклу також відрізнятиметься. Основний обсяг

інвестицій здійснюватиметься на третій та значно меншою мірою на четвертій

стадії, коли виникатиме об’єктивна потреба вдосконалення окремих елементів

інновації  під  впливом  НТП.  Перша,  друга  і  п’ята  стадії  життєвого  циклу

інновацій на таких підприємствах інвестиційних ресурсів не потребують.

У  підсумку  при  плануванні  потреби  в  інвестиційних  ресурсах  перед

інноваційним  менеджментом  виникають  потреби  поглиблених  знань  щодо

ринку,  інновацій,  фінансового  управління,  що  визначатимуть  правильність
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управлінських  рішень.  Це  стосується  й  вміння  визначення  ефективності

інноваційних  інвестицій.  Слід  зазначити,  що  визначення  ефективності

інноваційних інвестицій базується на тих же показниках і розрахунках, що й

визначення  ефективності  реальних  інвестицій.  Однак,  тут  важливим  є

порівняння ефективності інноваційних та реальних і фінансових інвестицій як

основи  прийняття  управлінських  рішень.  Наслідком  здійснення  таких

порівнянь можуть стати рішення щодо перерозподілу інвестиційних ресурсів

між окремими видами інвестицій з метою забезпечення ефективної реалізації

цілей інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання. 

Взагалі  планування  інновацій  є  надзвичайно  важливою  підсистемою

інноваційного  менеджменту,  основне  завдання  якої  лежить  у  площині

постановки цілей інноваційного розвитку підприємства та розробки шляхів їх

досягнення,  що  зумовлене  супроводженням  поставлених  цілей  великим

ризиком і невизначеністю. Можливість коригування планів під впливом змін

внутрішнього  і  зовнішнього  середовищ  надає  базу  для  об’єктивної  оцінки

діяльності підприємства та передбачає ступінь досягнення поставлених цілей.

При  цьому  вагомим  є  як  стратегічне  планування  інновацій,  спрямоване  на

забезпечення  інноваційного  розвитку  підприємства,  так  і  оперативне

планування  інновацій,  що  полягає  в  узгодженні  шляхів  і  засобів  реалізації

прийнятої стратегії. 

Інноваційний процес, що відображає процеси створення, розгортання та

вичерпання усіх складових потенціалу нововведень у його комбінації з певними

організаціями, що здійснюють перелічені етапи, можуть формувати різні моделі

організації  інноваційних  процесів48,  раціональний  вибір  яких  становить

важливе завдання практичного менеджменту. 

Найпростішою моделлю організації інноваційного процесу, яка виникла у

1950–60-х рр.,  є  лінійна  модель,  коли  організація  інноваційного  процесу

відбувається  як  послідовне  розгортання  таких  етапів:  фундаментальні

дослідження,  де  генеруються  нові  наукові  і  технічні  знання;  прикладні

48 Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. – К.: Нічлава, 2011. – 624, [321-323] с.
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дослідження,  де визначаються напрями практичного застосування наукових і

технічних знань (нових і наявних); експериментальні розробки, де створюється

дослідний  зразок  нової  речовини,  продукту,  пристрою  або  розробляються

способи значного вдосконалення уже існуючих; впровадження, де відбувається

сертифікація і патентування, підготовка виробництва до випуску інноваційних

продуктів  чи  впровадження  інноваційних  технологій;  виробництво,  де

здійснюється випуск інноваційної (у т.ч. наукоємної) продукції; маркетингові

дослідження,  що  визначають  потенційний  попит  на  інноваційну  продукцію;

збут, де відбувається реалізація інноваційної (наукоємної) продукції на ринку;

дифузія, під час якої відбувається поширення виробництва інновацій (продукту

чи технології) серед суб’єктів господарювання через механізм ліцензійних угод.

У 1970-х рр. набула поширення лінійна модель інноваційного процесу зі

зворотними  зв’язками,  що  відображає,  як  ринковий  попит  може  суттєво

впливати на напрями розвитку науки і техніки. За цією моделлю, інноваційний

процес  розпочинає  стадія  маркетингових  досліджень,  де  виявляється

усвідомлена необхідність впровадження інновації, надалі розгортається пошук

існуючих технологій її створення, за їх відсутності актуалізуються дослідження

і розробки, коли на їх етапах така технологія створюється, надалі послідовно

відбуваються всі інші стадії: виробництво, збут та дифузія.

Інтенсифікація  інноваційних  процесів  обумовила  формування

паралельної  моделі  його  організації,  коли  роботи  за  певними  стадіями

інноваційного  процесу  відбуваються  одночасно,  не  очікуючи  завершення

попередньої стадії,  це скорочує час виведення нововведення на ринок і його

комерціалізації.

Накопичення  досвіду  в  інноваційній  сфері  призвело  до  формування

інтегральної  моделі  інноваційного процесу,  що передбачає  його розгортання

зусиллями однієї команди фахівців різних спеціальностей. Відтак інноваційна

діяльність  перетворюється  в  єдиний  комплекс  взаємоузгоджених  дій,  етапи

інноваційного процесу виконуються одночасно за максимально інформаційного

обміну та загальної координації робіт.

46



У кібернетичній  моделі  інноваційний процес  розглядається  як  складна

ієрархічна  система,  підсистеми  якої  перебувають  у  постійній  інформаційній

взаємодії,  за  якої  зберігається  також спеціалізація  за  відповідними  етапами.

Складові кібернетичного кола є інноваційними підсистемами, функціонування

яких  спрямоване  на  обробку  інформації,  її  передачу  для  подальшого

використання. Генератором інформації постає служба маркетингу, що аналізує

вимоги ринкового середовища як вхідні імпульси системи. Виведення на ринок

інновацій продукції є вихідним імпульсом інноваційної системи, що впливає на

зовнішнє  середовище  і  в  подальшому  опосередковано  формує  вхідну

інформацію.

Процеси глобалізації  та використання стратегії  інноваційного лідерства

більшістю транснаціональних корпорацій (далі – ТНК) призвели до виникнення

наприкінці  XX  ст.  інтерактивної  моделі  інноваційного  процесу.  Тут

акцентовано  увагу на  необхідності  паралельної  діяльності  інтегрованих груп

спеціалістів,  що  діють  у  сферах  досліджень  і  розробок,  маркетингових

досліджень,  промислового  дизайну.  Постає  необхідність  в  інтеграторі  цих

процесів  –  суб’єкті  інноваційного  підприємництва,  який,  з  одного  боку,  є

замовником  інновацій,  а  з  іншого  - координатором  процесу  їх  створення.

Функції інтеграторів таких груп у єдиний ланцюг сьогодні виконують ТНК. 

Системно-еволюційний  підхід  повинен  стосуватися  й  вибору  методів

інноваційного  менеджменту,  що  включають  їх  широкий  перелік49.  Так,  до

методів генерування ідей відносять мозкову атаку, морфологічний аналіз, ділові

ігри і ситуації; до методів прийняття рішень – економіко-математичні моделі,

таблиці рішень і побудову дерев рішень, порівняння альтернатив; до методів

прогнозування – експертні, екстраполяції, аналогії, метод Дельфі, регресійний

аналіз,  економетричні,  імітаційні  моделі.  Особливе місце  в  переліку методів

інноваційного менеджменту посідають група аналітичних методів, серед яких

системний  аналіз,  написання  сценаріїв,  сіткове  планування,  функціонально-

вартісний аналіз, економічний аналіз, факторний аналіз, порівняння, індексний

49 Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. – К.: Нічлава, 2011. – 624, [317] с.
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метод,  SWOT-аналіз,  а  також  група  методів  оцінювання  –  оцінювання

продукту,  оцінювання  науково-технічного  рівня  й  конкурентоспроможності

розробок, оцінювання організаційно-технічного рівня виробництва, оцінювання

витрат,  метод дерев значимості,  оцінювання межі прибутковості,  оцінювання

ризику й шансів, оцінювання ефективності інновацій.

На  прикладі  моделей  організації  інноваційного  процесу  та  методів

інноваційного  менеджменту  простежується  їх  еволюція,  що  стала  наслідком

виникнення нових потреб розвитку, що потребують осучаснення, модернізації

також  і  загального  менеджменту.  У  такому  контексті  заслуговує  на  увагу

розвиток управлінських інновацій, основне завдання яких полягає в постійній

орієнтації управлінського процесу на набуття нових якостей розвитку, особливо

пов’язаних  зі  стрімким  розвитком  інформаційних  комунікацій.  До  таких

управлінських  інновацій  відносять,  зокрема,  контролінг,  який  інтегрує  та

координує функції обліку, контролю, аналізу та планування, не замінюючи при

цьому жодну із функцій управління, він надає такому управлінню якісно нового

рівня50. Саме тому продуктивним слід визнати підхід, згідно з яким контролінг

розглядають не просто як новий інструмент вирішення завдань менеджменту чи

інформаційно-аналітичну підсистему, що обслуговує управлінський процес, але

і як концепцію управління, направлену на досягнення тактичних і стратегічних

цілей, що охоплює всі сфери діяльності, забезпечує координацію всіх служб і

підрозділів  та  прийняття  оптимальних  управлінських  рішень.  Заслуговує

підтримки  й  трактування  ролі  контролінгу  як  інтегрованої  системи,  що

забезпечує  інноваційно  спрямоване  консультування,  завдяки  якому

відбувається  формування  нових  поглядів  на  управлінські  структури  для

підвищення ефективності управлінської діяльності. В умовах набуття світовою

економікою  глобального  характеру  із  притаманними  йому  ознаками

нестабільності  управління  невіддільне  від  інформаційних  технологій,  отже,

впровадження  контролінгу  не  просто  відображає  особливості  сучасного

менеджменту, але й потребує додаткових стимулів для подальшого розвитку. 

50 Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.
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Загальний  рівень  інноваційних  можливостей  суб’єкта  господарювання,

здатних  забезпечити  інноваційний  процес,  характеризує  інноваційний

потенціал, вагоме місце у формуванні якого, поряд із інноваційними ресурсами,

займають  елементи  організаційного  та  управлінського  потенціалу,  про  які

частково вже йшлося вище. Водночас вагомим фактором його нарощування має

бути відповідна система форм і методів державної підтримки. Внутрішні зміни

повинні  відповідати  і  підтримуватися  змінами  у  зовнішньому  середовищі.

Державна  підтримка  має  стати  додатковим  потенціалом  для  здійснення

інноваційної  діяльності.  Якщо  роль  приватного  сектору  полягає  в  розробці

технологій на основі власних досліджень та в ринковому освоєнні інновацій, то

роль держави - у сприянні виробництву фундаментального знання й комплексу

технологій  стратегічного  характеру,  а  також  у  створенні  інфраструктури  та

сприятливих  інституціональних  умов  для  інноваційної  діяльності  приватних

компаній.

Про  значимість  державної  уваги  до  проблем  інноваційного  розвитку

може  свідчити  й  наступне.  Забезпечення  інноваційного  розвитку  стало

пріоритетним  завданням  органів  управління  Європейського  Союзу  після

прийняття  Лісабонської  стратегії  у  2000  році.  До  ключової  серед  ініціатив

Стратегії соціально-економічного розвитку Євросоюзу на період до 2020 року

«Європа 2020» Стратегія інтелектуального, стійкого і всеосяжного зростання»

відноситься  «Інноваційний  Союз».  Мета  цієї  стратегії  полягає  у  створенні

сприятливих  умов  для  досліджень  та  інновацій,  удосконаленні  доступу  до

фінансування  задля  того,  щоб новаторські  ідеї  перетворювалися  на  товари і

послуги, які забезпечують економічне зростання та створюють робочі місця. 

У 2014 році стартувала рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій

«Горизонт  2020» із  загальним бюджетом до 2020 року понад 70 млрд євро.

«Горизонт  2020»  об’єднує  Рамкову  програму  з  досліджень  та  інноваційного

розвитку (РП), Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій (СІР)

та Європейський інститут інновацій та технологій (ЕІТ). Рамкова програма ЄС з

досліджень та інновацій «Горизонт 2020» розподіляється на три компоненти:
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передова  наука  (24,3  млрд  євро),  індустріальне  лідерство  (17  млрд  євро)  та

відповідь на соціальні  виклики (31 млрд євро).  У програмі  «Горизонт 2020»

повинні  діяти  2  види  проектів:  дослідницькі  та  проекти,  близькі  до

інноваційного ринку. У загальному бюджеті ЄС частка витрат на дослідження

та інновації має зрости до 8,5 % у 2020 році порівняно з 6,7 % у 2013 році. Це є

конкретним підтвердженням розробки необхідних механізмів  для руху у  бік

реалізації  інноваційних  проривів,  що  здатні  забезпечити  випереджальний

поступ країн Євросоюзу. 

Підводячи підсумки, слід констатувати наступне.

Україна,  враховуючи  її  евроінтеграційні  наміри,  сьогодні  не  може

залишатися на узбіччі  тих тенденцій,  що сформувалися у розвиненому світі,

незважаючи на ті негативні процеси, що перешкоджають втіленню її намірів. За

таких  ускладнених  умов  особливої  ваги  набуває  вироблення  раціональних

управлінських  рішень  як  найважливішого  ресурсу,  що  безпосередньо

детермінують  включення  потенціалу  інноваційного  розвитку  як

фундаментального  фактора  забезпечення  висхідного  соціально-економічного

руху у будь-якій державі. 

Тому  слід  вважати  закономірним  виникнення  інноваційного

менеджменту,  що  втілив  у  собі  як  об’єктивну  необхідність  і  незворотність

інноваційних процесів, так і сукупність конкретних методів та форм управління

інноваційними процесами, що охоплює і процес створення, і творчий потенціал

тих,  хто  створює  нові  знання,  а  також  процеси  освоєння  нововведень  у

сукупності їх економічних, соціальних і психологічних аспектів. Саме за таких

умов можна отримати сукупний ефект, а не ефект протистояння управлінських

та  інноваційних  дій,  внаслідок  того,  що  і  управлінські,  і  інноваційні  дії,

особливо які продиктовані «зверху вниз», не завжди сприймаються схвально.

Органічно  поєднані  в  межах  інноваційного  менеджменту  такі  дії  спроможні

забезпечити той результат, що відповідає поставленим цілям розвитку. 

Водночас  в  умовах  глобальних  викликів,  що,  поряд  із  внутрішніми

чинниками, обумовлюють нестабільність розвитку, стає зрозумілим важливість
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існування адекватної моделі інноваційного менеджменту, яка позиціонується як

нелінійна, динамічна та відкрита, що гнучко реагує на зміни, які відбуваються у

внутрішньому і зовнішньому середовищах. 

Найкращою альтернативою та найоптимальнішим засобом пошуку такої

моделі  інноваційного  менеджменту  постає  модернізація  як  певний  процес

неперервного характеру розвитку, що визначає темп такого розвитку у нових

обставинах та через задіяння інноваційних можливостей і ресурсів. Разом з тим,

це  жодним  чином  не  применшує  не  просто  важливості,  а  першочерговості

теоретико-методологічного  обґрунтування  розбудови  інноваційного

менеджменту, безпосередньо детермінованого властивостями як менеджменту,

так  і  інновацій,  з  тим,  щоб  надалі  визначитися  з  ефективністю  обраних  чи

перспективних управлінських рішень. Цим актуалізується завдання подальшого

пізнання  управління  інноваційними  процесами  задля  забезпечення

ефективності сучасного менеджменту.

1.3. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У

СФЕРІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Дослідники  еволюції  складного  соціально-економічного  феномена,

втіленого у понятті «менеджмент», пов’язують його виникнення насамперед із

практичною потребою, розвиток якої,  у свою чергу,  потребував поглиблення

теоретичних  розробок.  Реальність  сьогодення  розглядає  менеджмент

багатофункціонально: як систему наукових знань, як процес, як мистецтво, а

також як вид професійної діяльності у ринково-орієнтованих організаціях задля

визначення і досягнення цілей їх функціонування та розвитку збалансовано з

цілями їх  працівників  шляхом використання  усіх  видів  ресурсів.  Одночасно

наголошується на певних відмінностях понять «менеджмент» і «управління»,

визначаючи  останнє  переважно  для  позначення  діяльності  у  неприбуткових

організаціях,  результатами  функціонування  яких  є  різноманітні  соціальні  та

соціально-економічні ефекти51 

51Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. – К.: Нічлава, 2011. – 624, [38] с. 
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Очевидно,  що  зазначені  відмінності  дозволяють  чіткіше  відобразити

сутність  даних  понять,  проте,  на  наш  погляд,  не  менш  важливим  у  цьому

контексті  є  відображення  зв’язку,  існуючого  між  цими  поняттями.  Такий

зв’язок  простежується  на  багатьох  рівнях:  1)  діяльнісному,  що  трактує

менеджмент  як  різновид  управлінської  діяльності;  2)  існуючих  законів

менеджменту,  що  включають  поряд  із  законами  організації  (як  об’єкта

управління) також закони власне управління (як процесу); 3) використовуваних

методів  управління  (способів  здійснення  управлінських  дій  та

цілеспрямованого впливу суб’єкта на об’єкт); 4) на рівні цілепокладання, коли і

менеджмент,  і  управління  спрямовуються  та  уможливлюють  досягнення

визначених цілей. 

За  такого  підходу  менеджмент  у  його  загальному  розумінні  включає

сукупність  різнопланових  методів  і  засобів  управління,  забезпечуючи

координацію і виконання управлінських функцій в організаціях незалежно від

специфіки  їх  діяльності.  У  цьому  полягає  зміст  взаємозв’язку  і

взаємозалежності понять «менеджмент» та «управління». 

Продовжуючи  загальні  характеристики  сутності  менеджменту,  які

одночасно  постають  і  як  фундаментальні,  їх  важливо  трактувати  з  позицій,

насамперед, системного підходу, що визначає керуючу і керовану підсистеми

як  цілісний  комплекс  взаємопов’язаних  та  об’єднаних  спільною  метою

елементів. Не менш важливим є також комплексний підхід, що розглядає всі

аспекти  менеджменту  і  їх  взаємозв’язок  та  інтеграційний  підхід,  що

спрямований  на  посилення  взаємодії  між  окремими  підсистемами  та

елементами  системи  менеджменту,  рівнями  управління  та  суб’єктами

управління. 

Зважаючи, що сутність того чи іншого явища найповніше розкривається

через його функції, їх важливо розглядати не лише як відносно відокремлені

напрями  управлінської  діяльності,  але  і  як  види  цілеспрямованої  діяльності

щодо  керованого  об’єкта,  зумовлені  кооперацією  і  поділом  праці  серед

управлінського персоналу. З огляду на ступінь вияву функції в управлінській
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діяльності виділяють загальні функції, носіями яких є управлінська система в

цілому, та конкретні (специфічні), носіями яких є частини системи, що мають

локальний  характер.  Однак  не  меншого  значення  набуває  і  координаційна

функція, що забезпечує узгодження у часі і просторі дій органів управління та

посадових осіб з метою досягнення пропорційного і гармонійного розвитку всіх

сторін об’єкта на основі ефективного прийняття управлінських рішень. 

Тут важливо наголосити на позиції Л. Федулової, яка зазначає, що теорію

управління  варто  розглядати  не  як  абсолютну  істину,  а  як  інструмент,  що

допомагає  зрозуміти  складну  структуру  функціонування  організації52,  лише

наголосивши при цьому на особливо стрімкі зміни в національному і світовому

вимірах як ключової ознаки сьогодення та беручи до уваги, що «світ засобів

досягнення цілей стає важливішим, менш керованим і критично значущим для

існування самого підприємства»53, внаслідок чого «основна увага звертається на

те,  щоб  адаптувати  політику,  планування,  організацію  і  потенціал  до  нових

умов...54. 

Стосовно нових умов, то однією з їх характерних ознак, на нашу думку,

можна розглядати розвиток державно-приватного партнерства (далі – ДПП) як

відповідь  на  глобальні  виклики  та  нестабільність,  що  охопили  світову

економіку наприкінці першого десятиліття ХХІ ст. Таке партнерство прийшло

на  зміну  конфліктності  й  протистояння,  що  часто  характеризували

співвідношення  держави  і  ринку  при  вирішенні  соціально-економічної

проблематики. Природно, що подібні зміни не могли і не можуть не торкнутися

і  механізмів  менеджменту,  потребуючи  їх  модифікації  щодо:  по-перше,

реалізації  конкретних  методів  і  засобів  управління  з  метою  їх  гнучкого

пристосування до флуктацій зовнішнього і внутрішнього середовищ, по-друге,

спрямованості управлінських зв’язків. Разом з тим для конкретизації напрямів

зазначеної  модифікації  та  їх  подальшого  врахування,  зокрема  в  процесі

організації  і  функціонування  державно-приватного  партнерства,  важливим

52 Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні / Федулова Л.І. – К.: Фенікс, 2005. – 320, [36] с.
53 Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні / Федулова Л.І. – К.: Фенікс, 2005. – 320, [33] с.
54 Ремер  А.  Дилемма  управления:  консистентная  или  компенсаторная  конфигурация  менеджмента  /  А. Ремер  //  Проблемы  теории  и
практики управления. – 2002. - №4. – С. 101–106.
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постає розуміння проявів якісних зрушень, що відбуваються у теорії і практиці

сучасного менеджменту.

Так, відносно методів управління, то, як відомо, управлінська діяльність

характеризується використанням різнопланових методів і засобів їх реалізації.

Зазначені  методи  можна  розглядати  як  сукупність  наукових  способів

здійснення  управлінських  дій  з  метою  досягнення  визначених  цілей  і  як

систему способів цілеспрямованого впливу суб’єкта на об’єкт також з метою

досягнення поставлених цілей. При цьому такі методи групують у три великі

групи: адміністративні, що здійснюються у формі організаційної та розпорядчої

дії; економічні, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси;

соціально-психологічні,  що,  базуючись  на  закономірностях  соціології  та

психології, представляють способи мотивації та моральної дії на людей. Навіть

виходячи  із  загальної  характеристики  виділених  груп  методів,  можна

стверджувати, що комплексне використання зазначених методів та потреба їх

оптимального  поєднання  завжди  становили  не  просте  завдання  науки  і

практики  менеджменту.  Однак  сучасний  період  розвитку  призводить  до

виникнення  нових  аспектів  пошуку  розв’язання  таких  завдань.  Об’єктивна

потреба  максимальної  господарської  самостійності  існує  поряд  із  розвитком

мережевих форм і групової роботи, а це продукує виникнення різноманітних

форм  партнерства,  заохочень  і  стимулювання  як  на  національному,  так  і

міжнародному  рівні.  Тут  особливої  ваги  набуває  твердження  про  те,  що

парадигма,  яка визначала існування будь-якої соціально-економічної системи

на  основі  «спочатку  зберігання,  потім  розвиток»  змінилася  на  нову  –

«зберігання  через  розвиток»55,  що  потребує  суттєвої  переорієнтації

менеджменту, його модернізації для забезпечення необхідної ефективності. 

Відносно управлінських зв’язків,  без  результативності  яких неможливо

забезпечити  ефективність  менеджменту,  то  відомо,  що  такі  зв’язки  можуть

бути:  1)  горизонтальними  (однорівневими),  яким  притаманне  погодження;

2) вертикальними,  що виникають при наявності  декількох рівнів  управління;

55 Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания / Х. Виссема; пер. с англ. – М.:
ФИНПРЕСС, 2000. – 378 с.
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3) лінійними,  що відображають рух управлінських рішень та  інформації  між

тими,  хто  відповідає  за  діяльність  організації  чи  її  структурних  підрозділів;

4) функціональними, що виникають по лінії руху інформації та управлінських

рішень  за  різними  функціями  менеджменту.  Відмітною  рисою  сучасності  є

прискорення  технічних  зрушень,  інтелектуалізація  сучасного  життя,  а  тому

вважається,  що  вертикальний  принцип  управлінських  зв’язків  поступається

місцем  горизонтальному  принципу  співпраці,  підтвердженням  чому  може

слугувати  й  державно-приватне  партнерство.  Проте  це  жодним  чином  не

применшує  значення  механізмів  координації  –  процесу  спрямованого  на

узгодження  дій  усіх  підсистем  організації  для  досягнення  її  цілей  та

забезпечення  гармонійного  розвитку  різних  елементів  системи  управління.

Можливість  здійснення  такої  координації  шляхом  підпорядкування

(вертикальна  координація)  також  поступається  місцем  горизонтальній

координації,  що ґрунтується на взаємних контактах та може реалізуватися у

таких формах, як взаємодопомога, оперативні групи (тимчасові робочі групи),

комісії (постійні робочі групи) та наради. 

Зважаючи,  що одне із  визначень  організації  –  це  соціальне утворення,

діяльність  якого  свідомо  координується  для  досягнення  загальної  мети  або

спільних цілей,  а  її  суть розкривається шляхом її  трактування як  активного,

відносно  незалежного  елемента  суспільної  системи,  через  який

переломлюються  інтереси  індивідів  та  суспільства56,  державно-приватне

партнерство  можна  розглядати  як  організацію.  Її  загальні  характеристики

полягають у тому,  що вона є  відкритою системою, умовою її  існування є  її

ресурсна база,  необхідна для досягнення  визначених цілей,  наявність  поділу

праці та наявність управління, за допомогою якого здійснюється координація

роботи і тим самим досягаються цілі організації. 

Враховуючи  особливості  організації  державно-приватного  партнерства,

тут  особливого  значення  набуває  такий  вид  управлінської  діяльності,  як

контролювання  –  оцінка  рівня  виконання  завдань  і  досягнення  цілей.  При

56 Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. – К.: Нічлава, 2011. – 624, [46] с.
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цьому  важливо  використання  усіх  видів  контролю  у  менеджменті:

попереднього, поточного та підсумкового. Важливість процесу контролювання,

крім встановлення фактично досягнутих результатів на основі їх співставлення

із  запланованими,  полягає  у  можливості  прийняття  відповідних  коригуючих

дій. 

У  контексті  предмета  нашого  дослідження  та  підходів,  актуальних

сучасному  менеджменту,  особливої  вагомості  набувають  теорії  та  концепції

управління ресурсним обміном57,  однією із предметної галузі якої називають,

зокрема, проектування переміщення ресурсів на етапі укладання контрактів. 

Зважаючи  на  те,  що  державно-приватне  партнерство  передбачає,  крім

інших заходів,  передачу фінансових ресурсів як пріоритетного виду ресурсів

для  досягнення  поставлених  цілей,  зрозумілий  інтерес  викликають

закономірності  функціонування  та  особливості  сучасного  фінансового

менеджменту.  Відштовхуючись  від  загального  визначення  менеджменту,

фінансовий  менеджмент  представляє  систему  принципів  і  методів

управлінських рішень, пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням

фінансових ресурсів підприємств та організацій.  Така система детермінована

фундаментальними  концепціями,  розробленими  в  межах  базових  концепцій

менеджменту та теорії фінансів. При цьому поділяємо позицію Л. Ремньової,

яка  вважає  недоцільним  обмежувати  сферу  фінансового  менеджменту  лише

рівнем окремих підприємницьких структур. На її  думку, більш обґрунтовано

розглядати фінансовий менеджмент як об’єктивне явище в економічному житті

держави,  зумовлене  необхідністю  забезпечення  ефективного  управління

фінансовими  ресурсами  на  всіх  рівнях,  а  пошук  альтернативних  рішень

здійснювати з позицій раціоналізму й оптимальності58. 

Фінансові відносини, що формують предмет фінансового менеджменту в

широкому  колі  відносин  підприємства  з  іншими  економічними  суб’єктами,

відображають також відносини з державою, які в умовах динамічного розвитку

57 Журавлев А. Управление ресурсным обменом / А. Журавлев // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 5. – С. 79–80.
58 Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент як фактор економічного зростання / Л.М. Ремньова // Фінанси України. – 2002. – № 11. – С. 32–
40.
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ринку  набувають  нових  форм  та  змісту,  зокрема,  і  внаслідок  розбудови

партнерських відносин. 

ДПП можна розглядати у межах підходу, що визначає фірму як мережу

контрактів та мета якої – вибір оптимальної контрактної форми, що забезпечує

максимальну  економію  на  трансакційних  витратах.  Засновником

трансакційного підходу,  як  відомо,  був лауреат Нобелівської  премії  Р.  Коуз,

автор праці «Природа Фірми» (1973 р.). Вагоме значення у контексті ДПП має

наріжна  теорія  фінансового  менеджменту,  заснована  на  ідеї  «задоволення

інтересів  власників».  Вона прийшла на  зміну домінуючій тривалий час  меті

фірми  «максимізація  прибутку»,  зважаючи  на  її  більш  багатий  зміст,  і  яка

дозволяє  подивитися  по-новому  на  питання  ухвалення  рішень  у  сфері

інвестування. 

Підходи до вирішення управлінських завдань можуть бути різними, тому

фінансовий  менеджмент  має  бути  багатоваріантним,  але  орієнтуватися  на

правильну  постановку  мети  й  одночасно  підпорядковуватися  принципам

зовнішньої раціональності. Однак сучасний світ не просто вимагає відповідної

реакції на зміни, які відбулися, але й пропонує скористатися такими змінами і

можливостями для забезпечення ефективності  управлінських систем. Останні

мають  стати  більш  гнучкими  на  противагу  жорстким  конфігураціям  у

менеджменті.  Особливої  ваги  у  формуванні  зазначених  можливостей  набув

розвиток  інформаційних  технологій,  що  торкнулися  практично  кожної

складової  менеджменту,  кожної  його  підсистеми і  мають  інтегруватися  у  їх

функціонування та подальший розвиток.  Е-комерція,  віртуальні  офіси,  банки

даних,  нові  методи  контролю  і  координації  тощо  потребують  адекватного

управління відносинами, в основі якого як управлінські досвід та навички, так і

нові  знання.  Щодо  значення  останніх  у  їх  співвідношенні  з  досвідом  і

навичками, то варто навести думку фундатора теорії менеджменту П. Друкера,

який  свого  часу  зазначав  «що  на  Заході,  і  на  Сході  знання  завжди

співвідносились зі сферою буття, існування. І раптово, майже миттєво, знання

почали розглядати як сферу дії. Вони стали одним з видів ресурсів, однією із
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споживацьких  послуг.  В  усі  часи  знання  були  приватним  товаром.  Тепер

практично водночас вони перетворилися в товар суспільний»59. Це означає, що

для  підвищення  ефективності  менеджменту  зростає  потреба  накопичення  та

реалізації нових знань не лише щодо теорії і практики власне менеджменту, але

й  щодо  предмета,  на  який  він  спрямовується.  Така  логіка  пояснює  потребу

звернення  уваги  на  предмет  нашого  дослідження  –  управління  державно-

приватним  партнерством,  особливо  зважаючи,  що  оцінка  стану  розробки

проблематики  такого  партнерства  свідчить  про  необхідність  поглиблених

досліджень, насамперед, у царині теоретико-методологічних обґрунтувань. 

Найкращим  аргументом  для  підтвердження  такої  думки  можуть

слугувати оприлюднені результати дослідження (згідно із проектом Агентства

США  з  міжнародного  розвитку  «Програма  розвитку  державно-приватного

партнерства») рівня розуміння і обізнаності щодо ДДП в Україні. Так, базове

опитування показало, що лише 35 % респондентів коректно розуміють сутність

ДПП, а саме як проекту на засадах довгострокових відносин між державними

органами  та  приватними  компаніями.  При  цьому  найнижчий  рівень

поінформованості  спостерігається  серед  підприємців,  найвищий  –  серед

представників  місцевих  органів  влади60.  Низька  обізнаність  представників

бізнесу  щодо  переваг  використання  механізмів  ДПП  у  процесі  розвитку

підприємницької діяльності з одночасним низьким рівнем їх загальної довіри

до  влади  (внаслідок  непослідовності  прийняття  економічних  та  політичних

рішень)  окреслюють відповідно й головні  напрями підвищення ефективності

ДПП. Щодо державних органів, то фахівцями зазначається недостатня фахова

підготовка  державних службовців,  які  займаються  питаннями ДПП,  низький

рівень їх мотивації щодо пошуку та роботи з приватними інвесторами з метою

започаткування  проектів  на  засадах  ДПП.  Перелічене  є  прямим  свідченням

неефективності  менеджменту у сфері ДПП. Поряд з цим не може викликати

жодних  сумнівів  й  та  обставина,  що  неможливо  забезпечити  ефективність

59 Друкер П. Посткапиталистическое общество / В кн. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / под ред. Иноземцева В.Л. –
М.: Academia, 1999. – 480 с. 
60Система представництва інтересів соціальних груп в Україні: інституціалізація механізмів. Аналітична доповідь [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:http://www.niss.gov.ua /content/articles/files/sys_predstav-5cdc3.pdf
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менеджменту  на  всіх  рівнях  державно-приватного  партнерства  без  чіткого

уявлення про його сутність. Фундаментальність цього питання для подальшої

модернізації сучасного менеджменту у сфері ДПП очевидна. 

Слід зазначити, що на необхідності розвитку довготривалого партнерства

держави  і  приватного  сектору  для  досягнення  стратегічних  цілей  було

наголошено в Декларації тисячоліття ООН ще в 2000 році. В Україні ці процеси

беруть  свій  початок  фактично  із  введенням  у  дію  Закону  України  «Про

державно-приватне партнерство»61,  в якому були визначені  правові засади та

основні принципи такого партнерства. Зокрема, законом визначено, що проекти

ДПП повинні відповідати таким критеріям:

– мати довготривалий характер (понад 10 років), а відбір концесіонерів

здійснювати переважно на конкурсній основі;

– передбачати  взаємну  вигоду  сторін  та  розподіл  ризиків  у  процесі

реалізації проектів;

– мати  вищі  техніко-економічні  показники ефективності,  ніж  у  разі  їх

реалізації без участі приватного партнера.

Разом з тим виконати завдання з’ясування сутності державно-приватного

партнерства наведені критерії не здатні. Саме сутність предмета продукує зміст

конкретних  фактів  та  структурує  практику,  що  допомагає  прийняттю

оптимальних управлінських рішень.

Одне  із  визначень  ДПП,  що  містяться  в  науковій  літературі  –  це

відносини  між  державними  і  приватними  партнерами,  при  реалізації  яких

ресурси  обох  партнерів  об’єднуються  з  відповідним  розподілом  ризиків,

відповідальності  та  винагород  (відшкодувань)  між ними,  для  взаємовигідної

співпраці  на  довгостроковій  основі  у  створенні  (відновленні)  нових  та/або

модернізації  (реконструкції)  наявних  об’єктів,  які  потребують  залучення

інвестицій, і користування (експлуатації) такими об’єктами62.

61 Закон  України  «Про  державно-приватне  партнерство» від  01.07.2010  р.  №  2404-УІ  [Електронний  ресур].  –  Режим  доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
62 Майорова Т.В. Проектне фінансування : підручник / Т.В. Майорова, О.О. Ляхова : за заг. та наук. ред. проф.., д.е.н. Т.В. Майорової. – 2-ге
вид., переробл. і доп. – Київ : КНЕУ, 2017. – 434 [263-264] с.

59



У цьому визначенні, на нашу думку, чітко простежуються напрями, що є

сталими  для  прийняття  управлінських  рішень  –  відповідальність,  розподіл

ризиків,  об’єднання  ресурсів,  та  асоціюються  з  жорстким  управлінням.

Водночас  наголос  на  співпраці  здатен  свідчити,  що  жорсткі  методи

поступаються  своїм  місцем  методам  більш  сучасного  м’якого  управління,

пов’язаних із взаємовигідною співпрацею на довгостроковій основі, а значить –

із розвитком горизонтальних зв’язків, що є ознакою сучасного менеджменту.

Сполучення  таких  методів  та  їх  інтегрування  в  систему  прийняття  рішень,

організаційну  структуру,  управління  фінансами  тощо  здатні  стати

результативними для залучення інвестицій і подальшого користування новими

чи модернізованими об’єктами ДПП, тобто бути орієнтованими на реалізацію

оновленої парадигми «зберігання через розвиток», про що йшлося вище. 

У  зарубіжній  практиці  сутність  ДПП  трактується  з  двох  позицій:  по-

перше,  як  система відносин держави і  бізнесу та  інструмент  економічного  і

соціального  розвитку  на  усіх  рівнях  та,  по-друге,  як  конкретні  проекти,

реалізовані  спільно  державними  органами  і  приватними  компаніями  на  базі

об’єктів  державної  і  муніципальної  власності63.  При  цьому  основними  його

принципами  визнані:  1)  пріоритетність  інтересів  держави;  2)  ефективний

розподіл  ризиків  між  сторонами;  3)  політична  підтримка  держави;

4) прозорість; 5) рівноправність у відносинах між сторонами. 

Щодо  першої  позиції  трактування  сутності  ДПП,  а  саме  як  системи

відносин держави і бізнесу та інструменту економічного і соціального розвитку

на усіх рівнях,  то можна стверджувати,  що зазначене трактування фактично

закладене вже у самій сутності поняття «партнер» – учасник гри, співучасник,

партнер64.  Разом  з  тим,  на  нашу думку,  наведений  перелік  основоположних

принципів  партнерства  не  дає  достатніх  підстав  для  його  реалізації.  Так,

незважаючи  на  проголошення  рівноправності  у  відносинах,  вказана

пріоритетність  інтересів  держави  не  налаштовує  на  таку  рівноправність.

63 Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления партнер [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.strana-oz.ru).
64 Новий тлумачний словник української мови: у 3-х томах. – К.: Вид-во «АКОНІТ», 2008. – С. 539.
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Звертає також увагу і відсутність у наведеному переліку принципу взаємодії у

досягненні  спільних  інтересів,  мети,  цілі.  Адже  для  такого  досягнення

важливий  не  просто  взаємний  зв’язок  між  державними  і  ринковими

інститутами, а їх взаємний зв’язок у дії, тобто взаємодія65, і саме це створює

можливість  отримання  синергетичного  ефекту,  зокрема  в  управлінській

складовій  партнерства.  Відтак,  вміння  збалансувати  інтереси  учасників

партнерства,  передбачити  можливість  виникнення  перешкод,  що

гальмуватимуть досягнення поставленої мети, постають важливим завданням

менеджменту  в  сфері  ДПП.  Одночасно  доповнення  переліку  вищенаведених

принципів  ДПП  принципом  взаємодії  державних  і  ринкових  інститутів,  а  у

випадку  партнерства  взагалі  –  між  окремими  партнерами,  орієнтуватиме

менеджмент  саме  на  відносини  між  елементами  системи  управління,  що

вважається більш значимим порівняно із впливом на елементи цієї системи. 

Акцентуючи увагу на відносинах між елементами системи управління, у

контексті  розбудови теорії і  практики менеджменту викликає певний інтерес

концептуальна ідея  партнерства,  відображена шляхом використання й інших

понять. Розуміння наповнення останніх здатне сприяти формуванню теоретико-

практичного  базису  менеджменту  у  площині  пізнання  його  концепції  та

використання управлінського інструментарію в конкретній ситуації. 

Одне з таких понять «участь» – виконання разом якоїсь роботи, справи66 є

вищою  мірою  забезпечення  зв’язку  між  її  учасниками,  проте  не  можна  не

помітити  й  те,  що  в  ньому  вже  закладена  та  обставина,  що  дія  між  ними

відбувається паралельно, шляхом знаходження кожним із них своєї ніші. Однак

це  не  здатне  найповніше  реалізувати  потенціал  їх  відносин  у  системі

управління для досягнення поставленої цілі.

Поняття  «допомога»,  «сприяння»  також  використовуються  у  процесі

відображення  партнерства  між  окремими  його  учасниками.  Сприяти  –  це

подавати допомогу,  підтримувати – це подавати допомогу,  сприяти.  Разом з

тим  сприяти  –  це  також  позитивно  впливати  на  що-небудь,  створювати

65 Новий тлумачний словник української мови: у 3-х томах. – К.: Вид-во «АКОНІТ», 2008. – С. 188.
66 Новий тлумачний словник української мови: у 3-х томах. – К.: Вид-во «АКОНІТ», 2008. – С. 638.
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відповідні умови, що не завжди потребує надання конкретної допомоги, в той

час коли для підтримки найголовніше – надання допомоги. 

Поняття  «підтримка»  спрямоване  на  створення  преференційних  умов

діяльності  окремих  підприємств  або  сфер  економіки.  Цим  однозначно

обумовлений вибірковий характер, а також часові межі незалежно від вибору

конкретних форм такої підтримки.

Досить  умовно  для  встановлення  зв’язку  між  поняттями  «сприяння»  і

«підтримка» можна провести аналогію, окресливши їх через поняття «інтерес» і

«потреба».  Щоб чомусь (комусь) посприяти,  потрібно мати до цього певний

інтерес, а підтримка надається, якщо в цьому існує потреба. Проте очевидно,

що  в  обох  випадках  необхідно  діяти  –  робити,  здійснювати  що-небудь;

здійснювати  що-небудь  певним  способом;  здійснювати  що-небудь  стосовно

когось.  Під  змістовним  наповненням  таких  дій  можуть  розглядатися

стимулювання, координація, мотивування, делегування, поручительство тощо,

що висуває  проблему вибору  дій  та  їх  балансу  для  досягнення  поставлених

цілей.

Слід  наголосити  на  тому,  що  на  практиці  поняття  «взаємодія»  часто

замінюється поняттям «регулювання»,  що означає  впорядкування,  керування

чимось,  підкоряючи  його  відповідним  правилам,  певній  системі.  Не  важко

помітити  із  наведеного  трактування,  що  «регулювати»  означає  певну

нерівноправність  сторін,  які  беруть  участь  у  тих  чи  інших  процесах.  Втім,

продовжуючи  етимологію  цього  поняття,  зазначається,  що  метою  такого

регулювання  постає  забезпечення  злагодженої  взаємодії  складових  для

досягнення  належного  ступеня  вияву  чого-небудь67.  Подібне  розуміння,  на

перший погляд, зближує поняття «взаємодія» та «регулювання», однак це лише

на  перший  погляд.  Адже  «регулювати»  означає,  насамперед,  керування,

підкорення,  що  здатні  виключити  взаємодію,  бо  можуть  містити  примусові

кроки  для  його  досягнення.  Те,  що  регулюванням  створюються  умови  для

67Новий тлумачний словник української мови: у 3-х томах. – К., Вид-во «АКОНІТ», 2008. – С. 108
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забезпечення злагодженої  взаємодії  є результатом їх спільної мети, проте не

гарантує взаємодії.

Узагальнена  характеристика  окремих  методів  і  форм реалізації  впливу

держави на соціально-економічні процеси представлена у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2

Загальна характеристика окремих методів і форм реалізації впливу

держави на соціально1економічні процеси

Поняття Узагальнений зміст
Сприяння
сприяти

Позитивний  вплив  на  що-небудь,  створення  відповідних  умов  для
здійснення чого-небудь, викликати бажання виконувати яку-небудь дію
Подавати  допомогу,  бути  причиною  або  наслідком  виникнення,
існування чого-небудь

Підтримка
підтримувати

Подавати  допомогу,  сприяти,  приєднуючись,  надаючи  підкріплення.
Зберігати, не давати загинути, тримати в певному стані

Регулювання
регулювати

Система заходів на основі використання сукупності методів, інструментів
та адміністративних процедур
Впорядковувати  що-небудь,  керувати  чимось,  підкоряючи  його
відповідним правилам
Забезпечувати злагоджену взаємодію складових

Вплив впливати Дія, яку певна особа виявляє стосовно іншої особи, тиск, діяння. 
Діяти певним чином через попереднє реагування або примусові заходи
Сила влади, авторитету. Державне керівництво

Регламент
регламентувати

Втілення жорстких заходів, способів діяльності
Упорядкування  виконання,  взаємодії,  організації,  управління,  порядку
діяльності (спосіб організації регулювання – у практичній площині)

Координація
координувати

Процес  узгодження  дій  усіх  підсистем  для  досягнення  цілей.
Узгодженість у часі й просторі дій

Мотив
мотивування

Спонукання до дій  через  використання мотивів  поведінки  людини для
досягнення цілей

Стимул
стимулювання

Регулюючий вплив, що спонукає до цілеспрямованої дії

Делегування Процес передавання частини будь-якої роботи та прав, необхідних для її
виконання
Розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності

Поручитель
поручительство

Спосіб  забезпечення  виконання  зобов’язань  з  прийняттям  повним  або
частковим відповідальності

Партнер
партнерство

Учасник гри, співучасник, напарник

Таким чином, при коригуванні та трансформаціях управлінської системи

важливо  розмежовувати  наведені  поняття,  належним  чином  враховуючи  їх

відмінності. Разом з тим, на нашу думку, щодо окремих видів партнерства, у

тому числі й державно-приватного, саме у взаємодії слід вбачати природу та її
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здатність  представляти  той  системно-об’єднуючий  механізм,  в  межах  якого

функціонують  різні  форми  зв’язку,  зокрема  партнерство.  В  основі  такого

твердження лежить філософський постулат,  що саме природою визначається

сутність, а не навпаки, і природа є джерелом, внутрішнім двигуном для бачення

процесу набуття якісної визначеності певними системами.

Взаємодія – це одна із основних філософських категорій, що відображає

процеси впливу різних об’єктів один на одного, їхню взаємну обумовленість і

зміну  стану  або  взаємоперехід,  а  також  заснування  одного  об’єкта  іншим.

Значення взаємодії полягає в намаганні погоджених дій різник ланок системи

об’єднати  і  максимально  використати  їхні  зусилля  і  можливості,  досягти

ефективних  результатів  у  коротший  термін  та  з  меншими  витратами  сил  і

засобів.  Звідси  її  вагомість  для  пізнання  процесу  управління  та  адекватного

сучасним тенденціям його конструювання. На будь-якому рівні та у будь-якій

сфері менеджменту та управлінської діяльності відносини між їх суб’єктами у

стандартних,  а  особливо  нестандартних  ситуаціях  повинні  розглядатися  у

взаємодії та бути в центрі уваги менеджерів.

З точки зору загальної  системи управління особливої  уваги заслуговує

інша позиція зарубіжної практики щодо трактування сутності ДПП, а саме його

розгляду  конкретного  проекту.  Одне  із  словникових  загальних  визначень

проекту – це задуманий план дій, задум, намір68.  Виходячи із сутності ДПП,

останнє  можна  розглядати  саме  як  інвестиційний  проект,  щодо  якого  існує

багато визначень69. Так, існує трактування інвестиційного проекту як програми

вирішення  економічної  проблеми  або  як  системи  організаційно-правових  та

розрахунково-фінансових  документів,  які  визначають  систему

взаємопов’язаних у часі й просторі та узгоджених із ресурсами організаційних

заходів  і  дій,  спрямованих  на  розвиток  економіки  підприємства.  На  нашу

думку,  подібні  визначення,  характеризуючи  певною  мірою  механізм

інвестиційного проекту, не розкривають його природу, яка лежить у площині

68 Новий тлумачний словник української мови: у 3-х томах. К.: Вид-во «АКОНІТ», 2008. – Т. 3. – 862, [26] с.
69 Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. – К.: Нічлава, 2011. – 624, [199] с.
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його бачення саме як проекту (задуму, наміру), для реалізації якого необхідні

ресурсна база, організаційно-управлінські дії тощо.

Найбільш стислим  є  визначення  інвестиційного  проекту  як  будь-якого

підприємницького  проекту,  що  передбачає  інвестування  коштів.  Інше

визначення розглядає інвестиційний проект більш розширено: це економічний

та/або  соціальний  проект,  що  передбачає  довгострокове  вкладення  капіталу

інвестором в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті

якого утворюється дохід і досягається соціальний ефект. Тут варто зазначити,

що  вагомими  принципами  проектного  фінансування,  якому  надається  у

зарубіжній практиці перевага при реалізації інвестиційних проектів, вважається

поєднання  механізму  фінансування  і  повернення  інвестицій,  гнучкість  та

ефективність  управління  інвестиціями,  паритетний  розподіл  ризиків  та

відповідальності між учасниками проекту70, врахування яких має здійснюватися

в процесі управлінської діяльності. 

У загальному підході управління інвестиційним проектом розглядають як

спосіб і мистецтво керівництва та координації трудових і матеріальних ресурсів

протягом  життєвого  циклу  проекту,  що включає  задіяння  системи методів  і

техніки  управління  для  досягнення  необхідних  результатів  у  розрізі  таких

показників,  як  обсяг  виконаних  робіт,  їх  вартість,  час,  якість  та  рівень

задоволення  усіх  учасників  проекту71.  При цьому організаційно-економічний

механізм  управління  інвестиційним  проектом  може  включати  різноманітні

організаційні  та  контрактні  системи.  Організація  управління  інвестиційним

проектом має такі цілі: 1) забезпечення взаємодії учасників проекту; 2) розподіл

функцій  і  відповідальності  виконавців;  3)  визначення  відповідальності  за

прийняття  рішень  за  проектом;  4)  забезпечення  раціонального  розподілу

інформації  за  проектом;  5)  забезпечення гнучкості  використання ресурсів.  У

кінцевому підсумку досягнення таких цілей слід розцінювати як дороговказ для

удосконалення проектного менеджменту.

70 Овсянникова Я.О. Джерела фінансування проектів публічно-приватного партнерства [текст] / Я.О. Овсянникова // ІІ Науковий вісник:
фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 1. – С.36–40.
71Проектне фінансування : підручник / Т.В. Майорова, О.О. Ляхова ; за заг. та наук. ред. проф., д.е.н. Т.В. Майорової. – 2-ге вид, переробл. і
доп. – Київ : КНЕУ, 2017. – 434, [83] с.
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Особливе  місце  в  управлінні  інвестиційними  проектами,  до  яких

відносимо і конкретні форми державно-приватного партнерства, має посідати

управління  ризиком;  його  ефективна  організація  дає  змогу  з  високою

ймовірністю  спрогнозувати  настання  ризикової  події  та  вжити  необхідних

заходів  щодо  зниження  рівня  ризику,  зокрема  коригування  механізмів

прийняття управлінських рішень з урахуванням загроз, пов’язаних із наявністю

та можливостями поглиблення ризиків.

Інвестиційний  ризик  характеризує  імовірність  (загрозу,  можливість)

настання  несприятливих  подій,  що  спричинять  збитки  від  інвестиційної

діяльності,  повне  або  часткове  недоотримання  очікуваних  інвесторами

результатів  здійснення  інвестицій.  Вважається,  що  ефективний  механізм

нейтралізації  інвестиційних  ризиків  має  обов’язково  містити  такі  складові:

безпосереднє  дослідження  можливостей  попередження  ризику;  оцінювання

методів і перспектив обмеження ризику; оптимізація прийнятих управлінських

рішень; аналіз впливу диверсифікації на зниження рівня ризику; поділ ризику

шляхом передачі його підрядникам і страхування; розробка стратегії і тактики

керівництва,  а  також  політики  управління  ризиком.  Важливим  у  цьому

контексті  є  затвердження Наказом Мінеконом розвитку України у 2013 році

Національного стандарту «Керування ризиком. Методи загального оцінювання

ризику», який окреслює процес управління ризиками. 

Тут  необхідно  наголосити,  що  розв’язання  проблем,  пов’язаних  із

інвестиційними  ризиками,  повинне  відбуватися  у  контексті  впровадження

концепції ризикоорієнтованої системи загальнодержавного управління. Тільки

за такого підходу сукупність конкретних проектів і їх мобілізаційний потенціал

трансформуються у динамічний поступальний розвиток. У зв’язку з цим слід

погодитися із  позицією авторів,  які  не обмежують сутність поняття «ризик»

його мінімізацією чи утриманням на певному рівні у межах розв’язання дилеми

«прибутковість  –  ризик» 72.  Управління  ризиком  слід  розглядати  як  вид

управлінської діяльності, спрямований на визначення і утримання такого рівня

72 Мовчанюк О.А. Управління фінансовими ризиками в банках / автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О.А.  Мовчанюк.
– К. 2012. – 20, [7] с.
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ризиків, який дасть можливість реалізувати стратегічні цілі. У нашому випадку

вони продиктовані основами необхідності та доцільності взаємодії ринкових і

державних інститутів і наявності причинно-наслідкових зв’язків між ними. До

цього слід додати й те, що системне формування моделі управління ризиками

взаємодії  державних  і  ринкових  інститутів  не  можливе  без  адекватного

використання  взаємопов’язаних  управлінських  підходів:  структурного,

управлінського та практичного73.

Повертаючись  до  практики  державно-приватного  партнерства  та  її

ефективності, що суттєво визначається якістю менеджменту, слід зазначити, що

сьогодні практика володіє досить широким переліком його форм і видів. Одна з

найпростіших, а тому найзручніших форм ДПП – це контракт на управління

(аутсорсинг).  Її  сутність  лежить  у  площині  цілеспрямованого  виділення

окремих бізнес-процесів та передачі їх реалізації на договірних засадах іншим

установам,  організаціям,  що  спеціалізуються  у  конкретній  галузі,  маючи

відповідні великий досвід,  знання, технічні та організаційні засоби. У межах

цієї  форми  ДПП  розрізняють  також  аутстаффінг  –  залучення

висококваліфікованого  персоналу  організації-постачальника  для  виконання

певних робіт. 

До  контрактних  форм  ДПП  відносять  також  концесії.  Слід  відразу

зазначити, що поняття концесії має цілий ряд трактувань: це і підприємство, і

метод приватизації, і договір, і надання права, і форма залучення інвестицій та

інші74,  що  розкривають  різні  аспекти  взаємодії  між  концесієдавцем  і

концесіонером, які повинні враховуватися в процесі менеджменту.

У контексті предмета нашого дослідження концесія – це форма державно-

приватного партнерства, залучення приватного сектору в ефективне управління

державною  власністю  або  надання  послуг,  які  надаються  державою  на

взаємовигідних умовах. З позиції взаємодії концесії розглядають як цивільно-

правову  форму  взаємовідносин  держави  і  суб’єктів  господарювання,  що

73 Курмаєв П.Ю. Науково-методологічні основи державного регулювання економічного розвитку на регіональному рівні / автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня доктора екон. наук / П.Ю. Курмаєв. – К. – 2012, 34, [19] с.
74 Забаштанський М.М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / Забаштанський М.М. – Київ :
Кондор-Видавництво, 2016. – 382, [23-24] с.
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оформляються у вигляді договору, мають обмежені строки дії та передбачають

умови  переходу  об’єкта  концесії  у  власність  та  користування  концесіонера.

Основна відмінність концесійних угод від адміністративних контрактів полягає

у тому, що концесіонер привносить у їх виконання власні активи, а також несе

інвестиційний  і  фінансовий  ризик  в  обумовлений  у  концесійному  договорі

упродовж  тривалого  періоду.  Хоча  концесія  у  багатьох  випадках  припускає

оренду,  проте  вона  не  зводиться  до  неї,  адже  держава  передає  приватному

бізнесу  частину  економічних,  організаційних  та  управлінських  функцій

відносно державних об’єктів або на узгоджених умовах має право володіння

державною власністю на певний термін. 

Господарський  кодекс  України  (гл. 40)  визначає  основні  напрями  та

принципи організації концесійних відносин в Україні, серед яких:

 поєднання  державного  регулювання  концесійних  відносин  та  їх

здійснення на підставі концесійного договору;

 вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі;

 комплексне  та  оплатне  використання  об’єкта  концесії,  участь

держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об’єктів

концесії соціального призначення;

 взаємна вигода сторін у концесійному договорі, розподіл ризиків між

сторонами концесійного договору;

 державне гарантування інвестицій концесіонерів;

 стабільність умов концесійних договорів;

 забезпечення  прав  та  законних  інтересів  споживачів  продукції

(послуг) що надаються концесіонерами.

У цілому для здійснення ефективного управління концесійною формою

державно-приватного партнерства важливими постають передбачені  права як

концесіонера-інвестора,  так  і  концесієдавця-держави,  які,  врешті-решт,  й

окреслюють  зміст  та  методи  управління  концесійними  відносинами.  Щодо

першого,  то  він  здійснює  підприємницьку  діяльність  відповідно  до  чинного

законодавства для досягнення цілей і в межах строків, передбачених договором
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концесії; інформує іншу сторону про свої виробничі програми, про фінансовий

стан, про прибутки і збитки; здійснює інвестиції, укладає угоди для досягнення

цілей,  визначених  у  договорі,  інші  юридичні  дії  у  межах,  визначених  його

правоздатністю та умовами договору; не може передавати третім особам право

на здійснення діяльності, передбаченої в договорі, без отримання попередньої

згоди  на  це  іншої  сторони  за  договором;  зобов’язаний  продовжувати

виконувати свої зобов’язання за договором концесії навіть у разі виникнення

обставин, що істотно змінюють умови договору. Стосовно концесієдавця, то він

має  право  реалізовувати  свої  права  власника  щодо  майна,  переданого  їм

інвестору-концесіонеру в користування та/або володіння для досягнення цілей,

передбачених у договорі. Крім того, він має сприяти концесіонеру у здійсненні

підприємницької діяльності для цілей реалізації договору концесії, інформувати

інвестора-концесіонера про зміни у чинному законодавстві, що зачіпають дію

договору концесії. 

Загалом  ефективність  проекту,  реалізованого  на  умовах  концесійної

угоди, може втілюватися у таких її вимірах: соціально-економічна, бюджетна та

комерційна. 

В Україні свій початок концесійні угоди беруть з ухваленням у 1999 році

Закону  України  «Про  концесії»  та  Закону  України  «Про  концесії  на

будівництво  та  експлуатацію  автомобільних  доріг».  Вони  відкривали  значні

можливості  для підвищення ефективності  використання коштів державного і

місцевого  бюджету  в  частині  вивільнення  їх  частини  за  рахунок  передачі

суб’єктам  господарювання  у  концесію  окремих  об’єктів  державної  та

комунальної  власності.  Згідно  із  законодавством  об’єктом  концесійної

діяльності визначена інфраструктурна сфера, а нормативні строки експлуатації

та  здачі  об’єктів  у  концесію  встановлені  у  межах  50  років,  що  відповідає

загальноприйнятим  нормам  міжнародної  практики.  Суттєвим  є  й  те,  що  за

наявності  суспільної  потреби  або  інших  обумовлених  у  законі  обставин

державні  органи  мають  право  в  односторонньому  порядку  переривати

концесію.
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Важливою перевагою концесійних відносин є те, що завдяки концесіям

держава створює сприятливий інвестиційний клімат для залучення приватного

капіталу,  зокрема  іноземного.  На  сьогодні  практика  господарювання  вже

виробила  багато  видів  концесійних  угод,  що  відрізняються  порядком

створення, володіння та користування об’єктом концесії,  які,  переплітаючись

між  собою,  утворюють  нові  види  концесійних  угод,  що  розширюють  її

можливості у вирішенні багатьох соціально-економічних завдань, залишивши

право  розпоряджатися  об’єктом  концесії  для  збереження  за  собою  в

майбутньому. Бізнес також отримує економічні вигоди від участі в реалізації

проекту,  тимчасові  преференції  з  використання державного та комунального

майна. 

За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі  України, на

засадах  ДДП  на  кінець  2013  року  реалізовувався  231  проект,  насамперед  у

таких сферах, як оброблення відходів (117) та збір, очищення та розподілення

води (60 проектів). На сьогодні найпоширенішою формою співробітництва між

державним  та  приватним  секторами  є  концесія  (укладено  200  договорів),  а

також спільна діяльність (укладено 31 договір). 

Подібні  тенденції  підтверджуються  й  даними центральних та  місцевих

органів  виконавчої  влади.  Так,  станом на  кінець 2014 року на  засадах  ДДП

реалізувалися 243 проекти, з яких 210 договорів концесії та 33 договори про

спільну діяльність.

У  розрізі  окремих  форм  власності,  то  стосовно  об’єктів  державної

власності укладено 7 договорів концесії та 15 договорів про спільну діяльність,

а щодо об’єктів комунальної власності – 203 договори концесії та 18 договорів

про  спільну  діяльність  в  основному  у  сфері  надання  житлово-комунальних

послуг. 

Згідно  з  реєстром  концесійних  договорів  державного  та  комунального

майна, відображеного на офіційному сайті Фонду державного майна України,

станом  на  01.01.2016  укладено  8  концесійних  договорів,  серед  яких  2  –  на

об’єкти транспортної інфраструктур, 3 договори у сфері електроенергетики. На
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комунальне майно станом на цей же період укладено 138 договорів, з них 109

договорів стосується транспортування та утилізації твердих відходів75.

Проте  ефективність  використання  механізму  ДПП  у  регіонах  України

перебуває  на  досить  низькому  рівні,  свідченням  чому  є,  насамперед,  вкрай

низька частка приватних інвестицій. Останніх не більше 10 %, у той час як у

розвинених країнах цей мінімум становить 25 % у ході реалізації переважної

більшості  проектів  ДПП.  Зроблено  висновок,  що  за  світовими  стандартами

проекти  у  вітчизняній  практиці  взагалі  не  можуть  вважатись  державно-

приватними76. Решту витрат за такими проектами ДПП доводиться фінансувати

з  державного  (або  регіонального)  бюджету.  За  таких  умов  особливої  уваги

набуває  оптимізація  управлінських  рішень  щодо  фінансового  забезпечення

виконання проектів ДПП.

Торкаючись  предметної  структури  договорів  ДПП,  слід  зазначити,  що

більшість  проектів  в  Україні  розроблено  в  галузі  електроенергетики  та

газопостачання, і що особливо позитивне – це зростання кількості проектів зі

створення  екологічних,  відтворювальних  енергетичних  комплексів  (вітрова,

геліоенергетика  тощо).  Водночас  реалізовано  всього  один  проект  у  галузі

транспорту.  Проекти ДПП майже не  використовуються для реконструкції  та

будівництва автомобільних доріг. Зазначають відсутність діючих концесійних

договорів  щодо  побудови  автомобільних  шляхів.  Не  зафіксовано  випадків

успішного  залучення  приватних  інвестицій  на  засадах  ДПП  до  реалізації

стратегічно важливих соціально-гуманітарних проектів (у т.ч.  у сфері освіти,

охорони  здоров’я,  розвитку  та  підтримки  культурно-історичної  спадщини

тощо).  Це  суперечить  світовим  і  регіональним  тенденціям,  а  тому  є

перспективним напрямом розвитку ДПП.

Кількість  проектів  ДПП,  які  використовувалися  в  Україні,  а  також

розподіл  інвестицій  у  такі  проекти  за  окремими  секторами  представлено  у

таблиці 1.3.

75 Забаштанський М.М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / Забаштанський М.М. – Київ :
Кондор-Видавництво, 2016. – 382, [127] с.
76Шевченко  О.  Механізми  стимулювання  міжрегіонального  співробітництва  в  Україні  /  О.  Шевченко  [Електронний  ресурс].–  Режим
доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1056/
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Таблиця 1.3

Розподіл проектів ДПП за секторами економіки в Україні*

Сектор Концесії Передаван-
няактивів

Проекти 
«під ключ»

Договори 
управління та 
експлуатації

Разом 

Енергетика 0/0 31/1057 10/1243 0/0 41/2299
Телекомунікації 0/0 2/1572 12/10142 0/0 14/11714
Транспорт 0/0 0/0 1/130 0/0 1/130
Водопостачання 1/102 0/0 0/0 0/0 2/202
і каналізація 1/102 33/2629 23/11515 1/100 58/14346

*(кількість проектів / обсяг інвестицій у млн. дол. США)
Джерело:  Офіційний  сайт  Світового  банку  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:

http://ppi.worldbank.org/index.aspx

З наведених даних можна зробити висновок, що найбільш популярними

проектами  стало  передавання  активів  (приватизація),  на  другому  місці  –

проекти під ключ: відповідно 57 % і 39 % від загальної кількості проектів ДПП

та 18 % і 80 % від загального обсягу інвестицій на такі проекти. Загалом слід

констатувати, що практичне застосування ДПП не набуло достатнього розвитку

в  Україні,  прикладів  успішних  інвестиційних  проектів  на  принципах  ДПП

практично немає.

Надаючи  загальну  характеристику  стану  державно-приватного

партнерства,  звертається  увага  на  недосконалість  вітчизняної  нормативно-

правової  бази.  До  недоліків,  зокрема,  відносять  відсутність  встановлення

мінімальної частки участі у проекті приватного партнера; виділяють труднощі з

отриманням  приватним  інвестором  дозвільних  документів  та  погоджень,

необхідних  для  виконання  умов  договору;  відсутність  норм,  що  існують  у

розвинених  країнах  світу,  а  саме  обговорення  умов  виплати  приватним

власникам компенсацій у випадку невиконання державою своїх зобов’язань за

укладеними договорами, відшкодування різниці у тарифах тощо. Йдеться також

про недосконалість публічного адміністрування, нерозвиненість його сучасних

форм,  відсутність  системи  економічної  мотивації  щодо  створення

взаємовигідних  умов  для  спільних  проектів,  які  б  зацікавили  приватні

структури до тривалого співробітництва з державою77. 

77 Огій О.С.  Правові  засади державно-приватного партнерства  в  Україні  /  Огій О.С.  //  Сучасні  проблеми правового,  економічного та
соціального розвитку держви / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: Харківський національний університет
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У  розрізі  концесійної  діяльності  недоліки  й  прогалини  у  чинних

нормативно-правових  актах  України  умовно  поділяють  на  групи:  загальні

нормативно-правові акти, що стосуються всіх складових концесійних відносин;

ті,  що  стосуються  процесу  підготовки  до  передачі  об’єкта  комунальної

власності  в  концесію  та  повернення  з  неї;  ті,  що  стосуються  укладання

концесійного  договору  та  безпосередньої  передачі  об’єкта  концесії  суб’єкту

підприємницької  діяльності;  ті,  що  стосуються  здійснення  безпосередньої

концесійної  діяльності78.  За  таких  умов  досить  складно  забезпечити

ефективність  менеджменту  у  сфері  ДПП,  розвиток  якого  є  об’єктивною

потребою вже навіть з огляду на значну частку державного сектору в структурі

економіки та недостатню його результативність. 

Слід  також  зазначити,  що  оцінити  нинішній  стан  державно-приватної

взаємодії  в  Україні  досить  складно.  Наприклад,  щодо  ДПП,  офіційна

систематизована інформація фактично відсутня, окрім даних Світового банку

та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Це перешкоджає

об’єктивній оцінці ДПП. Так, відповідно до даних Світового банку найменш

популярними  моделями  в  Україні  є  концесії,  а  за  даними  Міністерства

економічного  розвитку  та  торгівлі  України  найпоширенішою  формою

співробітництва між державним та приватним секторами залишається концесія.

Безумовно, подібні оцінки не можуть слугувати основою розробки ефективної

моделі  співпраці  органів  влади  та  приватних  партнерів  та  конкретних

управлінських рішень у цій сфері. 

Згідно з дослідженнями фахівців для підвищення ефективності державної

політики у сфері ДПП та концесійних відносин необхідно79: 

 розробити  державну  концепцію  та  стратегію  розвитку  ДПП  та

концесійної форми господарювання;

 внести  поправки  в  чинне  законодавство  про  концесії,  що

забезпечуватимуть баланс інтересів держави і бізнесу;
внутрішніх справ, 2013. – С. 96–98.
78 Забаштанський М.М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / Забаштанський М.М. – Київ :
Кондор-Видавництво, 2016. – 382, [333] с.
79 Забаштанський М.М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / Забаштанський М.М. – Київ :
Кондор-Видавництво, 2016. – 382, [85-86] с.
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 створити  орган  виконавчої  влади  (службу  або  агентство),  що  має

розгалужені  мережу  територіальних  установ  з  питань  практичної  реалізації

державної  політики  в  галузі  ДПП  та  концесійної  діяльності,  забезпечення

моніторингу та контролю за діяльністю концесіонера;

 забезпечити  мінімальні  ставки  кредитування  приватного  сектора,

зокрема  за  рахунок  державних  гарантій  і  компенсування  виплати  частини

відсотків за користування позиковими коштами;

 покласти  на  незалежний  інститут  повноваження  здійснення

експертизи ефективності та законності господарської діяльності  концесіонера

за виконання умов договору (концесії).

На  нашу  думку,  торкаючись  питання  функціонування  та  ефективності

партнерства  держави  і  бізнесу,  незмінним  має  залишатися  питання  його

розгляду  не  як  альтернативи  системним  трансформаціям,  а  як  чинника

здійснення  фундаментальних  реформ,  здатних  здійснити  суттєвий  вплив  на

якість  розвитку  соціально-економічної  системи.  Саме  така  теоретико-

методологічна посилка є першим етапом розбудови сучасного менеджменту у

сфері ДПП та його співвідношення з управлінням. 

Наступним етапом такої розбудови має стати не протиставлення окремих

форм партнерства, а їх діалектична єдність для реалізації визначених соціально-

економічних  завдань  розвитку.  Механізм  державно-приватної  взаємодії  не

зводиться ні до механізму регулювання, ні до механізму державно-приватного

партнерства,  ні  до  інших  механізмів,  зокрема  представлених  у  таблиці  1.2.

Лише інтеграція різноманітних форм співпраці дозволяє найбільш об’єктивно

відобразити  процеси  державно-приватної  взаємодії,  управління  якою  має

ґрунтуватися на врахуванні внутрішніх і зовнішніх факторів, що її визначають,

відповідних моніторингу й законодавчому забезпеченні, проте не допустима й

втрата власного сутнісного змісту перелічених форм співпраці.

Складність  реалізації  подібних завдань  сьогодні  ще більше ускладнена

стрімкою динамікою глобалізаційних процесів, які «…стимулюють суперечливі

процеси,  що  призводять  до  ерозії  традиційних  державних  суверенітетів,
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загрожуючи втратою національного контролю над основними економічними і

соціальними  цінностями»80.  І  хоча,  як  стверджується,  глобалізація  обмежує

здатність  держави  щодо  використання  нових  потенційних  можливостей  для

побудови  інноваційної  моделі  розвитку  національної  економіки81,

системоформуюча  роль,  беззаперечно,  належить  державі.  Водночас  держава

зможе  відігравати  конструктивну  роль  за  певних умов,  які,  на  нашу думку,

лежать у наступних площинах: 1) розвиток національної системи державного

регулювання  економіки  повинен  відбуватися  у  напрямі  забезпечення  її

цілісності,  реалістичності,  динамічності  та  відкритості;  2) характер  розвитку

національної  системи  державного  управління  економікою  має  бути

еволюційно-модернізаційним і досягатися завдяки реалізації комплексу заходів,

що  послідовно  здійснюються  органами  державної  влади,  ґрунтуються  на

довгостроковій  стратегії,  цілях  і  функціях  держави  та  орієнтації  на  реальну

економіку;  3) сфери  забезпечення  розвитку  цієї  системи  виступають  всі  без

винятку сфери суспільної життєдіяльності; 4) пріоритетні напрямами розвитку

національної  системи  державного  управління  економікою  містяться  у

нормативно-правовій, інституційній, організаційній та управлінській площинах;

5) запровадження  новітніх  методів  та  інструментів  повинно  торкнутися

процесів вироблення,  аналізу та впровадження державної  політики на різних

рівнях влади. Перелічені передумови виконання державою конструктивної ролі

у соціально-економічному та суспільному загалом розвитку окреслюють шляхи

перетворень,  які  повинні  відбутися  в  державному  менеджменті  як  дієвому

інструменті загальнодержавного управління.

Не  менш  вагомі  зміни  мають  відбутися  й  у  менеджменті  управління

підприємницького  сектору.  Запровадження  принципів  стратегічного

планування,  структурної  модернізації,  раціональної  організації  діяльності,

застосування  методів  антикризового  управління,  вироблення  дієвої  системи

мотивації,  узгодження  інтересів  –  це  той  інструментарій,  що  сприятиме

80 Бжезинский  З.  Выбор.  Глобальное  господство  или  глобальное  лидерство  /  З.  Бзежинский;  [пер.  с  англ.].  –  М.  :  Международные
отношения, 2005. – 288, [118] с.
81 Жаліло  Я.А.  Економічні  засади  державного  суверенітету  в  глобалізованому  світі  /  Я.А. Жаліло,  Д.С. Покришка  //  Стратеграфічні
пріоритети. – 2011. – №2. – С. 73–82.
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досягненню поставлених цілей. Він також повинен розвиватися з урахуванням

тенденцій глобалізації,  що сьогодні досягла тих якісних характеристик, що її

вже  недостатньо  розглядати  як  можливий  засіб  досягнення  певних  цілей.

Глобалізація невпинно перетворюється в основну рушійну силу, стратегічний

вектор  розвитку.  Адже  в  сучасних  умовах  міжнародний  розподіл  світової

суспільної  праці  також  здатен  постати  джерелом  добробуту,  а  тому

надзвичайно важливо визначитися в світовому масштабі з тим, що виробляти й

експортувати  та  імпортувати.  Глобалізація  змушує  адаптуватися  до

швидкозмінних  зовнішніх  умов,  вишукуючи  елементи  не  конфліктності,  а

співробітництва  в  усіх  сферах  суспільного  розвитку.  Важливо  досягти

скоординованої дії діючих, що враховують особливості національних реалій та

традицій, та новітніх, запозичених чи трансформованих механізмів, технологій

та інструментів. Тільки за такого підходу сукупність конкретних проектів і їх

мобілізаційний  потенціал  трансформуються  у  динамічний  поступальний

розвиток як підприємницьких, так і суспільних у цілому відносин.

Відтак,  максимальне  використання  зусиль  і  можливостей  співпраці

держави  і  приватного  сектора  вимагає  збалансування  індивідуальних,

корпоративних і  суспільних інтересів  у  межах оновленої  системи державно-

приватної  взаємодії,  що  й  визначає  особливості  та  напрями  розбудови

сучасного  менеджменту,  ефективність  якого,  як  і  раніше,  залишається  серед

фундаментальних чинників успішності трансформаційних перетворень на усіх

рівнях. 
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РОЗДІЛ 2

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НОВІ

ВИКЛИКИ

2.1. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ

ТЕНДЕНЦІЇ

Кінець  XX  –  початок  ХХІ  століття  у  промислово  розвинених  країнах

світу  ознаменувався  серйозною,  часом  революційною  перебудовою

інституційної  структури  фінансового  сектору  економіки.  Це  проявляється  в

різних  аспектах,  зокрема,  у  масштабній  лібералізації  діяльності  фінансових

інститутів,  що  сталася  в  ряді  держав,  прискоренні  процесів  концентрації

капіталу та формуванні найбільших універсальних фінансово-банківських груп,

які займають лідируючі позиції на національних і світових фінансових ринках,

у поступовому розмиванні традиційних кордонів між сегментами фінансового

сектора  в  результаті  диверсифікації  операцій  фінансових  організацій  і

міжсегментних угод злиття і поглинання. Важливою тенденцією останніх років

стало також швидке зростання окремих видів фінансових інститутів і, перш за

все,  інвестиційних фондів,  які  зуміли  в  деяких  країнах акумулювати значну

частину заощаджень та істотно підвищити свою частку в активах фінансового

сектору.

Зазначені  процеси  змінюють  звичне  обличчя  фінансової  індустрії

провідних країн, надаючи величезний вплив на діяльність представлених у ній

банків,  страхових  компаній  та  інших  організацій,  приводячи  до  поступової

трансформації системи фінансового посередництва у цих країнах.

Одночасно  ці  процеси  відбиваються  на  фінансовому  менеджменті,

покликаному  з  наукової  точки  зору  на  виклики,  які  сучасна  економічна

ситуація пред’являє до фінансової системи як на макро-, так і на мікрорівні.

До питань управління фінансами на сучасному етапі розвитку економіки

зверталися О. М. Верстяк, С. М. Голубка, Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г.Пігуль,

Я. Д. Качмарик, І. Р. Хуткий, В. В. Мамонова, І. І. Рекуненко, П. А. Стецюк та
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ін. Вчені  зазначають  проблемність  даної  сфери  вітчизняного  менеджменту,

необхідність адаптації теорії фінансового менеджменту до українських реалій.

Ця  проблема  є  на  сьогодні  досить  важливою,  що  визначає  мету

дослідження  світових  та  вітчизняних  тенденцій  розвитку  фінансового

менеджменту.

Сучасні  умови  господарювання  диктуються  жорсткими  вимогами

використовувати  наявні  в  організаціях  фінансові  ресурси,  які  є  первинною

ланкою економіки, з максимальним ступенем віддачі, виконання яких реальне

тільки  при  повному  і  всебічному  обліку  ними  сформованої  кон’юнктури  в

системі господарських зв’язків, що відрізняється високим рівнем динамічності

та інтенсивності грошових потоків.

Не підлягає сумніву те, що в сучасних ринкових умовах фінанси мають

визначальне  значення,  займають  привілейоване  становище  практично  в  усіх

сферах економічної діяльності, оскільки в цих умовах грошова форма (Г-Т-Г')

домінує над товарною формою (Т-Г-Т) функціонування капіталу відповідно до

встановлених  закономірностей  причинно-наслідкових  зв’язків  факторів  і

результатів економічної діяльності82 . 

Крім  того,  стохастичний  характер  результатів,  умов  фінансової

діяльності, значна мінливість ринкової кон’юнктури, з одного боку, і дефіцит

фінансових ресурсів, суттєві фінансові ризики – з іншого, роблять управління

фінансами  найбільш  складною,  відповідальною  функцією  держави,

муніципалітетів, господарюючих суб’єктів.

Слід сказати, що у ХХІ столітті фінансовий менеджмент виходить за межі

вузькопрофесійного наукового інтересу. Сьогодні всі ми частково є емітентами,

інвесторами,  експертами  і  в  умовах  ринкової  економіки  змушені  постійно

проявляти  фінансову  активність  і,  отже,  пов’язані  з  певною  часткою

недетермінованості грошових відносин. У процесі управління в ході прийняття

фінансових  рішень  незмінно  стикаємося  із  загальною  проблемою  –  з

недостатньою передбачуваністю результатів фінансово-економічної діяльності,

82 Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: монографія / П.А. Стецюк. – К.:
ННЦ ІАЕ, 2013. – 370 с.
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інвестицій, інновацій. Цілком закономірним є постійне прагнення зробити цей

процес  більш  надійним,  сприятливим,  ефективним,  що  змушує  безперервно

займатися  розвитком  методології  планування,  прогнозування,  обліку,

контролю,  оцінки  фінансових  ризиків,  підвищувати  рівень  самоорганізації,

наповнюючи  процедуру  розробки  та  прийняття  фінансових  рішень

удосконаленням  системно-функціонального  змісту  процесу  управління

державними  і  муніципальними  фінансами,  фінансами  господарюючих

суб’єктів.

Крім того, фінансовий менеджмент є ефективною методологією плідного

перетворення  української  соціально-економічної  дійсності,  має  актуальне

значення в умовах кризового етапу розвитку економіки83.

Дослідники  вказують,  що  сучасний  етап  розвитку  фінансового

менеджменту бере початок у 1991 році і характеризується посиленням процесів

глобалізації економіки, зростанням нестабільності кон’юнктури окремих видів

фінансових  ринків  як  національних,  так  і  світових  (найбільш  відчутною  у

цьому відношенні була фінансова криза 1997 – 1998 рр.), прискоренням темпів

науково-технологічного  прогресу.  Нині  фінансовий  менеджмент

характеризується як наука управління фінансами комерційних організацій, що

відображає  логіку  прийняття  фінансових  рішень,  а  також  взаємопов’язаний

комплекс заходів (рекомендацій) щодо вдосконалення управління фінансами на

рівні господарюючих суб’єктів84. 

Системний характер фінансового менеджменту визначає типологію його

структури, що включає стратегічний і тактичний фінансовий менеджмент.

Стратегічний  аспект  фінансового  менеджменту  спрямований  на

реалізацію  довгострокових  фінансових  цілей  підприємства,  на  фінансове

забезпечення  розширеного  відтворення  шляхом  взаємодії  таких  основних

елементів,  як  управління  основним  капіталом,  оптимізація  його  структури,

83 Рекуненко І. І. Інфраструктура фінансового ринку: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / І. І. Рекуненко. – Суми: ДВНЗ
«УАБС НБУ», 2013. – 411 с.
84 Дехтяр Н. А. Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання: монографія / Н. А.Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми:
«Університетська книга», 2011. – 182 с.
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ризик-менеджмент,  стратегічне  фінансове  планування,  антикризовий

фінансовий менеджмент, політика корпоративних злиттів і поглинань.

Тактичний аспект формує фінансовий потенціал простого відтворення і

включає  управління  оборотним  капіталом,  вибір  короткострокових  джерел

позикового  фінансування,  управління  витратами  (аналіз  беззбитковості),

поточне  фінансове  планування.  У поєднанні  стратегія  і  тактика  фінансового

менеджменту  дозволяють  приймати  оптимальні  фінансові  рішення  для

досягнення його цілей85. 

У сучасних умовах розвиток фінансового менеджменту спрямований на

вирішення таких основних проблем: інтеграція теоретичних висновків різних

наукових шкіл  (американської,  європейської,  японської  та  ін.)  за  основними

концептуальними  підходами  до  управління  фінансами  підприємства;

обґрунтування  принципів  і  моделей  фінансового  забезпечення  стійкого

зростання  підприємства;  вдосконалення  системи  методів  фундаментального

аналізу  кон’юнктури  фінансового  ринку  з  урахуванням  специфіки

функціонування  окремих  його  видів  і  сегментів;  активна  розробка  нових

фінансових інструментів і фінансових технологій у сфері управління фінансами

підприємств;  формування  нового  напряму  фінансової  науки  –  «фінансової

інженерії»; подальший розвиток інформаційних технологій у сфері фінансового

ринку та фінансів підприємств; інтеграція теоретичних висновків і методичного

апарату  фінансового  менеджменту  та  управлінського  обліку;  поглиблення

методів  оцінки  інвестиційної  привабливості  окремих  фінансових  активів,  в

першу  чергу,  похідних  цінних  паперів;  вдосконалення  методів  оцінки  і

формування  ефективної  системи  управління  недиверсифікованими

фінансовими ризиками  підприємства;  конкретизація  теоретичних  положень  і

методів  стратегічного  менеджменту  в  процесі  формування  методологічних

основ  розробки фінансової  стратегії  підприємства;  розробка  функціональних

обов’язків для всіх учасників організаційної системи управління фінансами на

підприємстві,  спрямованими  на  те,  щоб  забезпечити  виконання  принципів

85 Usenko A.M. The content and structure of the financial mechanism in the financial management system / A.M. Usenko // Canadian Journal of
Science and Education. – 2014. – № 2.
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управління, нормативів ефективного фінансового менеджменту, виконання всіх

бізнес-процесів,  їх  корегування  і  адаптацію  під  зміну  зовнішнього  і

внутрішнього середовища86. 

У теоретичному плані особливість сучасного етапу генезису фінансового

менеджменту полягає в узагальненні, інтеграції теоретичних висновків різних

наукових  шкіл,  перш  за  все  американської,  західноєвропейської,  японської,

основних концептуальних підходів управління фінансами держави, включаючи

міжнародні  фінанси.  Короткий  зміст  основних  фундаментальних  концепцій

сучасного фінансового менеджменту наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Основні фундаментальні концепції сучасного фінансового менеджменту

(складено за даними87, 88)

Найменування Зміст

1. 
Дисконтований
грошовий 
потік (DCF)

Аналіз  DCF заснований на понятті  тимчасової  цінності
грошей. Ставка дисконту має відображати: 

1) ризиковість даного потоку; 
2) превалюючий рівень прибутковості; 
3) ступінь дискретності грошового потоку

2. Теорія 
структури
капіталу

Вартість  фірми  визначається  виключно  її  майбутніми
доходами і не залежить від співвідношення між позиковим і
власним капіталом. Теорія заснована на гіпотезі ідеальних
ринків  капіталу.  З  урахуванням  наявності  податків
корпорації  доведена  пряма  залежність  між  часткою
позикового  капіталу  і  ціною  акцій  фірми.  Висновок
обумовлений системою оподаткування корпорацій у США –
виплати  кредиторам  відбуваються  із  прибутку  до  сплати
податків

3. Теорія 
компромісу

Збільшення  частки  позикового  капіталу  призводить  до
зростання  вартості  фірми  завдяки  економії  від  зниження
податків.  Однак  після  досягнення  оптимальної  структури
капіталу  така  економія  перекривається  зростаючими
витратами на оплату позикового капіталу

4. Теорія 
дивідендів

В умовах ідеальних ринків політика виплати дивідендів
не впливає на вартість фірми (є іррелевантною)

86 Кравченко  О.А Удосконалення системи фінансового менеджменту  на  промисловому підприємстві  /  О.А.  Кравченко  //  Стратегія  та
механізми прискореного інноваційного розвитку економіки України на засадах соціально-екологічної відповідальності. – Дніпропетровськ,
2014. – С. 119–123.
87

 Голубка С.  М. Інституціоналізація фінансового господарства  України (історична ретроспектива):  монографія /  С.  М. Голубка. – К.:
ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 453 с. 
88 Мамонова В. В. Управління місцевим бюджетом та фінансами: навч. посіб. / В. В. Мамонова. – Харків : Магістр, 2012. – 224 с.
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Продовження таблиці 2.1

5. Теорія 
портфеля

Загальний ризик інвестора може бути знижений шляхом
угруповання активів в інвестиційні портфелі

6. Модель 
оцінки 
дохідності 
фінансових 
активів 
(САРМ)

Необхідна прибутковість будь-якого ризикового активу є
функція  трьох  змінних:  безризикової  прибутковості,
середньої  дохідності  на  ринку  цінних  паперів  та  індексу
коливання дохідності  даного фінансового активу відносно
прибутковості на ринку цінних паперів у середньому (b –
коефіцієнт)

7. Теорія 
ціноутворення 
опціонів 
(ОРМ)

Теорія  опціонів  (право  купити  (продати)  активи  за
заздалегідь  обумовленою  ціною  протягом  встановленого
періоду)  не вважалася важливою і  використовувалася  для
характеристики таких опціонів, як варранти і конвертовані
цінні  папери.  Сьогодні  доведено,  що  багато  фінансових
рішень можуть бути краще проаналізовані  в межах теорії
опціонів

8. Гіпотеза 
ефективності 
ринків (ЕМН)

На  «ефективному»  ринку  ціни  відображають  усю
загальновідому інформацію і змінюються лише реагуючи на
надходження  нової  інформації.  Однак  коливання  курсів
акцій  не  підпорядковується  будь-якій  точно  встановленій
залежності. Тому вартість фірми може бути збільшена лише
за  рахунок  операцій  на  ринку  матеріальних  товарів  та
послуг

9. Теорія 
агентських 
відносин

У концепції управління фінансами найбільш важливими
є  відносини  між  акціонерами  і  менеджерами  і  між
кредиторами і акціонерами. Той факт, що власники фірми
(її  акціонери)  надають  менеджерам  право  прийняття
рішень,  створює  потенційний  конфлікт  інтересів,  для
зниження  якого  акціонери  повинні  нести  певні  витрати
(контроль за діяльністю, стимулювання менеджерів і т. ін.)

10. Теорія 
асиметричної 
інформації

Асиметрична інформація означає, що менеджери знають
про перспективи фірми більше, ніж аналітики та інвестори,
і тому можуть визначити, завищена чи занижена ціна акції
(облігації). У цьому випадку вони повинні використовувати
різні  способи  (сигнали)  доведення  інформації  про
сприятливі  перспективи  фірми  до  інвесторів  (наприклад,
оголошення про виплату дивідендів)

Водночас такі теоретичні побудови не здатні повною мірою відповісти на

наявні структурні зміни складових світового фінансового ринку, що зумовили

не  тільки  транснаціоналізацію  капіталу,  а  й  інтернаціоналізацію  бізнесу.

Інтеграційні  процеси  фінансових  ринків  сприяють  не  тільки  об’єднанню
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світового  господарства,  а  й  містять  у  собі  значну  фінансову  небезпеку.

Розгортання  кризових  явищ,  що  мають  глобальний  та  системний  характер,

наочно демонструють брак ефективних підходів і методів подолання кризових

явищ в економіці на основі наявних концепцій фінансового менеджменту.

Саме  тому  нині  в  межах  теорії  і  практики  фінансового  менеджменту

здійснюється  розробка  методів  фінансового  забезпечення  сталого  соціально-

економічного  розвитку,  вдосконалення  методів  аналізу  кон’юнктури

фінансового ринку, врахування специфіки функціонування його окремих видів,

сегментів.  Активізувалася  розробка  нових  фінансових  інструментів,

інноваційних  технологій  у  сфері  управління  фінансами.  Формуються  нові

напрями  фінансового  менеджменту:  інжиніринг,  органайзінг,  моніторинг,

контролінг,  реінжиніринг.  Здійснюється  подальша  консолідація  теоретичних

висновків,  методичного  апарату  фінансового  менеджменту,  управлінського

обліку, удосконалюються методи оцінки інвестиційної привабливості активів,

похідних цінних паперів. 

Якщо подивитися  на  українську ситуацію в  економічній  та  фінансовій

діяльності,  то  неважко  виявити  ряд  парадоксальних  явищ.  Так,  підготовка

студентів в українських вузах ведеться за програмами, складеними за західними

зразками фінансового менеджменту. Водночас одержувані студентами знання в

цій  сфері  практично  ніяк  не  можуть  бути  застосовані  в  умовах  української

фінансової дійсності, оскільки вона – зовсім інша. Та фінансова реальність, яка

існує нині в Україні, майже зовсім не «описується» вузівськими підручниками з

фінансового менеджменту.

Відповідно,  український  студент,  навіть  здавши  на  «відмінно»  іспит  з

фінансового  менеджменту,  не  може  бути  впевненим,  що  отримав  необхідні

знання,  які  дозволять  йому  кваліфіковано  й  успішно  працювати  після

закінчення вузу.  Причому за минуле десятиліття економічних реформ багато

фінансових відносин, що знов виникли в Україні, несхожі на відповідні західні

аналоги, і не тільки не придбали «цивілізованих» західних форм, але, навпаки, –

вкоренилися в українській суспільній свідомості у досить своєрідному вигляді.
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У  результаті  українські  фінансові  менеджери  змушені  освоювати  ці

відносини не стандартним (культурним) способом – шляхом отримання знань і

навичок у системі професійної освіти, – а за рахунок «самоосвіти», що сприяє

виникненню суттєвих проблем у практиці управління, значною мірою сприяє

розвитку  економічного  криміналу  через  непрозорість  способів  управління

фінансами.

Разом з тим слід констатувати і те, що необхідних умов для повноцінного

практичного  використання  апарату  сучасного  фінансового  менеджменту  в

Україні немає до цього часу. А ті методи управління фінансовими потоками, які

реально  застосовуються  в  нинішній  Україні,  не  вписуються  в  теорію

фінансового  менеджменту,  викладену  у  численних монографіях  і  вузівських

підручниках. Звідси випливають проблемні питання, які стосуються адаптації

теорії і практики фінансового менеджменту до українських реалій.

Чим  же  відрізняється  українська  фінансова  дійсність  від  сформованої

протягом століть на Заході? І чому класичний фінансовий менеджмент до неї не

можна застосувати?

По-перше,  в  Україні  держава  ще  навіть  не  починала  працювати  щодо

побудови цивілізованої  «інвестиційної  піраміди»  нарощування інвестиційних

цінних паперів як механізму організації масових інвестицій у реальний сектор

економіки. Більше того, держава значною мірою сприяла тому, що у свідомості

більшості  українців  склався  стереотип  категоричної  неприязні  до  будь-яких

«фінансових пірамід» взагалі. Тим самим фактично був створений бар’єр для

регулярної масової інвестиційної діяльності в Україні, а отже, і для практичної

затребуваності апарату класичного фінансового менеджменту.

По-друге,  додатковою  перешкодою  є  грошово-кредитна  політика,  що

проводиться впродовж останніх років НБУ. Йдеться про той концептуальний

підхід  до грошової  емісії,  який реалізується  керівництвом НБУ:  розширення

або  звуження грошової  маси поставлено  у  залежність  від  величини наявних

золотовалютних резервів.
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А це  означає,  що НБУ не  займається  емісією інвестиційних грошей  з

усіма наслідками не тільки для фондового ринку (який практично мертвий), але

і  для можливостей застосування теорії  тимчасової  цінності  грошей – основи

апарату фінансового менеджменту. Прив’язка грошової емісії не до майбутніх,

а  тільки  до  існуючих  цінностей  робить  лише  формальністю  перерахунок

вартості української гривні залежно від тимчасового фактора (наприклад, при

розрахунку NPV, який часто здійснюється при складанні бізнес-планів).

По-третє,  положення  з  «українським  варіантом»  фінансового

менеджменту  ускладнюється  ще  й  тим,  що  в  Україні  відсутня  об’єктивна

статистика,  відбувається  завищення  реально  створюваної  у  країні  вартості

ВВП, відсутні об’єктивні дані з інфляції, інноваційного розвитку, з фінансової

діяльності підприємств і населення.

У  результаті  класичний  механізм  дисконтування  вартості  –  основа

фінансового менеджменту – стає непридатним. Зате повсюдно і у величезних

масштабах  реалізується  своєрідний  його  антипод:  механізм  «некласичного

дисконтування». Суть останнього полягає в тому, що в умовах «непрозорості»

статистичних  даних  спотворюються  всі  результати  фінансового  аналізу,  в

результаті  чого  стає  неможливим  домагатися  ефективного  управління

фінансовими потоками.

Слід звернути увагу і на те, що в роботах вітчизняних економістів89, 90, 91,
92 виділяються  сфери  фінансового  менеджменту,  де  є  найбільш  суттєві

проблеми: управління фінансовими потоками у зв’язку з дефіцитом коштів; не

обійшлося  без  труднощів  і  у  сфері  фінансового  планування,  антикризового

управління,  організаційної  структури  фінансових  служб  і  управлінського

обліку.

89 Верстяк О.М. Основні принципи та напрямки покращення фінансового менеджменту суб’єкту господарювання / О.М. Верстяк // Вісник
Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – № 3 (47). – С. 133 - 139.
90 Качмарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства / Я.Д. Качмарик, І.Р. Хуткий // Фінанси України. – 2012. - №
10. – С. 138 – 144.
91 Ломачинська І.А. Формування джерел фінансового забезпечення розвитку суб’єктів малого підприємництва / І.А. Ломачинська // Вісник
ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2012. – Вип. 3 – 4, Т. 17. – С. 36 - 43
92 Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: монографія / П.А. Стецюк. – К.:
ННЦ ІАЕ, 2013. – 370 с.
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До інших труднощів,  що виникають перед фінансовим менеджментом,

слід віднести недолік грамотно розробленої стратегії фірми, що, тягне за собою

величезну кількість грубих порушень у фінансовій, маркетинговій політиці, у

ціноутворенні та інших сферах.

Також  й  економічна  ситуація  в  нашій  країні  не  може  не  позначитися

негативно  на  фінансовому  управлінні:  нестабільність  економіки  не  дає

можливість  складати  довгострокові  прогнози  і  застосовувати  складні

математичні моделі, які описують поведінку фінансової системи.

У  цих  умовах,  у  першу  чергу,  необхідно  впровадження  в  арсенал

вітчизняного  фінансового  менеджменту  методології  побудови  динамічних

моделей,  які  дають  можливість  сфокусуватися  більшою  мірою  на  динаміці

фактичної структури капіталу в часі93 .

Одним з найбільш поширених варіантів реалізації такого підходу можна

рекомендувати  бюджетування  як  динамічну  модель  управління  фінансами

комерційної організації. У цьому випадку управління фінансами підприємства

будується  на  поєднанні  зведеного  бюджету  з  набором  динамічних  регістрів

(інформаційних  носіїв  з  руху  грошових  коштів),  які  використовуються  для

кожного завдання оперативного управління фінансами.

У динамічний регістр доцільно включати такі показники, що розкривають

динаміку високоліквідних коштів підприємства, як: 

–  надходження  коштів  на  рахунок  підприємства  в  поточному  році  за

відвантажені товари і надані послуги в минулому році;

–  надходження  оплати  за  відвантажені  товари  і  надані  послуги  в

поточному році;

–  надходження  доходів  від  фондової  діяльності  (управління  фондовим

портфелем, доходи від нових емісій акцій);

– витрачання виручки від продажів за основними напрямами: закупівля

сировини і матеріалів, оплата праці, постійні витрати та інші поточні потреби

підприємства;

93 Іщук С.О. Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств / С. О. Іщук //  Економіка і прогнозування. –
2015. – № 1. – С. 131–139 
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– виплата відсотків з кредитів;

– виплату дивідендів;

– інвестиційні витрати;

– величина вільних коштів підприємства або величина їх дефіциту94 .

Склад  показників  і  загальна  кількість  зазначених  регістрів  можуть

змінюватися залежно від виникнення нових завдань оперативного управління

фінансами.

Вельми оригінальною є  динамічна фінансова модель підприємства,  що

базується  на  сукупності  динамічних  моделей  ресурсних  потенціалів  і

потенціалів  станів,  реалізується  в  умовах  високого  рівня  невизначеності.

Вважається,  що  економічний  об’єкт  має  потенціал,  якщо  здійснені  деякі

витрати на реалізацію його будь-якої функції. Причому у визначенні потенціалу

важливу роль відіграє фактор часу витрат.  У зв’язку з  цим кількісну оцінку

потенціалу  пропонується  здійснювати  через  потоки,  які  його  формують.

Потенціали потоків мають динаміку,  тому що потоки можуть змінюватися в

часі.  Динамічною  моделлю  потенціалів  є  функція,  що  відображає  зміну

потенціалу в часі. З огляду на те, що окремі складові потоку беруть участь у

формуванні  економічного  об’єкта  (інноваційного  підприємства)  як  ресурс,  а

інші  –  як  реакція,  розрізняють  ресурсні  (керуючі)  потенціали  і  потенціали

стану95 .

За тимчасовою структурою потенціали потоку можуть бути представлені

двома видами:

– по-перше, накопиченим потенціалом – з позиції минулих (історичних)

результатів  діяльності  економічного  об’єкта  (історична  динамічна  модель

інноваційного підприємства);

–  по-друге,  прогнозним  потенціалом  –  з  позиції  очікуваного  розвитку

(майбутніх  потоків)  економічного  об’єкта  (прогнозна  динамічна  модель

інноваційного підприємства).

94 Качмарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства / Я.Д. Качмарик, І.Р. Хуткий // Фінанси України. – 2012. – №
10. – С. 138 – 144.
95 Іщук С.О. Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств / С. О. Іщук //  Економіка і прогнозування. –

2015. – № 1. – С. 131–139 
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При  застосуванні  потенціалів  у  прийнятті  фінансових  рішень  слід

виходити з припущення, що взаємозв’язки між вхідними змінними (ресурсними

змінними)  і  вихідними  змінними  (змінними  стану)  є  стійкими,  а  характер

зв’язку – динамічний.

Динамічні  фінансові  моделі  можуть  використовуватися  в  управлінні

різними  підприємствами  й  організаціями  за  допомогою  оцінки  вартості

капіталу,  величини  власного  капіталу,  рівня  конкурентоспроможності  з

використанням  потенціалів.  Результати  фінансового  аналізу  на  основі

застосування динамічних моделей з використанням потенціалів, на відміну від

традиційних  методів  фінансово-економічного  аналізу,  дають  можливість

виявити стійкі тенденції у змінах фінансового стану підприємства. Дослідження

динамічних  характеристик  підприємства  на  базі  використання  потенціалів

дозволяє значно збільшити точність прогнозу, а також виробити обґрунтовану

фінансову політику на короткострокову та довгострокову перспективу.

Впровадження таких підходів тісно пов’язане з необхідністю виявлення

елементів  власних  традицій  управління  фінансами,  які  можна  успішно

використовувати  у  фінансовому  менеджменті.  У  зв’язку  з  цим  перед

українською  економічною  наукою  і  практикою  стоїть  велика  і  складна

проблема, масштаби якої на сьогодні ще не до кінця і не повністю усвідомлені,

вивчені,  досліджені.  Перш за  все,  необхідно завершити розробку ефективної

інноваційної  теорії  фінансового  менеджменту,  адаптованої  до  української

дійсності,  сформувати  раціональну  систему  підготовки,  підвищення

кваліфікації фінансових менеджерів, фахівців нової генерації, що відповідають

сучасним  вимогам  щодо  рівня  освіти  і  кваліфікації,  здатних  створювати  і

ефективно використовувати нові фінансові інструменти.

Необхідно  погодитися  з  тим,  що  в  сучасних  умовах  не  просто

збільшується  значення  висококваліфікованих  фінансових  менеджерів,  а

з’явилася нагальна потреба у новій категорії фахівців – у фінансових інженерах.

Вони потрібні для того, щоб займатися дослідженням джерел вартості і

першопричин  добробуту,  безперервного  порівняння  вартості  і  доходів,
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вивчення методів ідентифікації  потенційних ризиків,  основ теорії  і  практики

портфельних  інвестицій,  ціноутворення  опціонів,  визначення  оптимальних

співвідношень між ризиками,  доходами та  інтересами інвесторів,  джерелами

агентських  витрат.  Крім того,  вони мають бути  здатними мислити і  діяти  в

умовах  кризових,  конфліктних  ситуацій,  приймати  адекватні  правильні

рішення,  раціонально  використовувати  обмежені  матеріальні  і  фінансові

ресурси,  орієнтуючись  на  соціально-культурні  пріоритети,  морально-етичні

загальнолюдські цінності. 

Сучасні  фінансові  фахівці  повинні  мати  належну  підготовку  у  сфері

економічної  і  фінансової  теорії,  світової  економіки,  основ  управлінського

обліку, фінансової математики, теорії ймовірностей і математичної статистики,

загальної  теорії  менеджменту,  досконало володіти мистецтвом моделювання.

Сучасний  економіст  також  має  знати  необхідні  галузеві  технології,  чітко

розуміти, яким чином їх можна використовувати у своїй професії.

Успішне  вирішення  цієї  проблеми  ускладнюється  тим,  що  нині

спостерігається невідповідність між зростанням реальних проблем соціально-

економічного розвитку і  фактичним станом науки фінансового менеджменту.

Це  не  сприяє  швидкому  вирішенню  соціально-економічних  протиріч,

зменшенню кількості і повторюваності кризових явищ в управлінні, включаючи

фінансову, банківську, соціально-політичну та культурну сфери.

Безумовно,  невирішені  проблеми  фінансового  менеджменту  в  Україні

стримують  темпи  соціально-економічного  розвитку,  формуючи  основу

політичної нестабільності, кризових явищ в економіці.

Водночас слід зазначити, що держава, юридичні, фізичні особи не здатні

повною мірою самостійно адекватно відповідати на складні питання та загрози

XXI  століття.  Цьому  можна  протиставити  тільки  безперервний  науковий

пошук,  розробку методології  збалансованого  сталого  соціально-економічного

розвитку  на  основі  використання  прогресивних  світових,  вітчизняних

досягнень теорії і практики управління, фінансового менеджменту. Для цього

потрібно  використовувати  всі  наявні  фінансові,  матеріальні,  інтелектуальні
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можливості держави, регіонів, суб’єктів господарювання, делегувати необхідні

повноваження,  надати  відповідні  ресурси  українським  вченим  для  розробки

ефективної вітчизняної ідеології,  методології, доктрини, які чітко визначають

національні  пріоритети  і  шляхи  їх  реалізації,  пов’язані  із  забезпеченням

безперервного  соціально-економічного  прогресу.  Найголовніше  завдання

фінансових менеджерів і фахівців полягає в тому, щоб спрямувати всі ці знання

на підвищення ефективності, досягнення соціально значущих результатів.

Таким чином, слід констатувати, що необхідних умов для повноцінного

практичного  використання  апарату  класичного  фінансового  менеджменту  в

Україні сьогодні немає. А ті механізми управління фінансовими потоками, які

реально  застосовуються  в  нинішній  Україні,  слабо  корелюються  з  теорією

фінансового менеджменту, викладеної  у  численних монографіях і  вузівських

підручниках.

Розвиток науки і практики фінансового менеджменту в Україні зумовило

необхідність  осмислення  методологічного  апарату  формування  його

концептуальних  основ,  закономірностей  еволюції  і  інструментарію.

Різноманіття  цілей  розвитку  економіки  вимагає  системного  підходу  до

фінансового менеджменту, комплексних зусиль власників і управлінців, поряд з

державною підтримкою у зв'язку з появою нових викликів, які постали перед

Україною.

Нова парадигма управління і реалізація антикризової стратегії української

держави,  підприємств  і  організацій  передбачає  вихід  на  траєкторію

економічного  зростання,  що  обумовлює  необхідність  вирішення  проблем

фінансового менеджменту, активного пошуку національної моделі управління

фінансами як на макро-, так і на мікрорівнях.

У  наш  час  необхідно  виробити  системний  підхід  до  формування

вітчизняної  теорії  фінансового  менеджменту,  побудови  його  структури  з

урахуванням адаптації зарубіжного досвіду розвитку фінансового менеджменту

до  фінансової  діяльності  вітчизняних  підприємств,  до  реалій  економічної

ситуації в Україні.

90



2.2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВЛАСНОГО

КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ

НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Розвиток  національної  економіки  значною  мірою  визначається

ефективністю  функціонування  підприємств.  В  умовах  ринкових  відносин

ефективність  фінансово-господарської  діяльності  підприємств  (фірм)  різних

форм  власності  та  організаційно-правових  форм  залежить  від  багатьох

чинників, одним із визначальних серед яких є якість фінансового менеджменту,

зокрема менеджменту власного капіталу.

Капітал є однією з найважливіших економічних категорій. Наукова думка

досліджує його сутність протягом багатьох століть. Однак досі як в теорії, так і

на  практиці  термін  «капітал»  використовується  неоднозначно.  У  багатьох

сучасних  працях  капітал  розглядається  з  позицій  економічної  теорії,

бухгалтерського обліку підприємства, корпоративного менеджменту. Водночас

капітал виступає основним об’єктом фінансового менеджменту. Він є головним

джерелом  формування  добробуту  власників  підприємства,  мірилом  ринкової

цінності фірми.

Багато  дослідників  вважали,  що  капітал  –  це  сукупність  засобів

виробництва,  які  приносять  дохід  їхньому  власникові.  А. Сміт  розглядав

капітал як запас, що використовується для господарських потреб і приносить

дохід; Д. Рікардо – як ту частину багатства, що використовується у виробництві

і складається з інструментів, матеріалів, машин; Дж. С. Мілль – як попередньо

накопичений  запас  продуктів  минулої  праці,  який  забезпечує  необхідні  для

виробничої діяльності будівлі, знаряддя і матеріали, а також харчування та інші

засоби існування для робітників на час виробничого процесу; А. Маршал – як

сукупність речей, без яких виробництво не могло б здійснюватися з однаковою

ефективністю, але які не є безоплатними дарами природи. Перелічені підходи

пов’язують  економічну  категорію  «капітал»  із  сукупністю речових  факторів

виробництва.  К. Маркс  визначав  капітал  як  вартість,  яка  створює додаткову

вартість,  самозростаючу  вартість.  Він  розглядав  капітал  як  соціально-
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економічну категорію.

Як видно з накопичених світовою науковою думкою трактувань поняття

«капітал», ця категорія в процесі еволюції набувала нових ознак. У сучасних

вітчизняних  вчених  також  не  сформувалося  єдиного  бачення  економічної

сутності капіталу. В «Економічній енциклопедії» за редакцією С.В. Мочерного

капітал  визначено  як  «сукупність  виробничих  відносин  капіталістичного

способу  виробництва,  за  яких  засоби  праці,  певні  матеріальні  блага,  гроші,

об’єкти  інтелектуальної  власності  та  різні  види  цінних  паперів  тощо  є

знаряддям експлуатації,  привласнення частини чужої неоплаченої праці»96.  У

«Фінансовому словнику» зазначено, що капітал являє собою сукупні ресурси,

що використовуються в підприємництві; початкову суму коштів, призначених

для  здійснення  підприємницької  діяльності;  чисту  вартість  (вартість  активів

мінус суму зобов’язань);  вартість – носій додаткової  вартості;  гроші,  велику

суму грошей (грошовий капітал)97. Таким чином, нині наукова думка розглядає

капітал і  як ресурси, і  як відносини. Деякі  автори поєднують ці  дві  сторони

економічної сутності капіталу98.

На рівні підприємства капітал виступає джерелом формування його майна

(фінансування  його  активів).  Ми  підтримуємо  точку  зору  І. Бланка,  який,

визначаючи  цю  економічну  категорію  з  позиції  фінансового  менеджменту,

вважає,  що  «капітал  являє  собою  накопичений  шляхом  заощаджень  запас

економічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних товарів,

які  залучаються  його  власниками  в  економічний  процес  як  інвестиційний

ресурс і фактор виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких

в  економічній  системі  ґрунтується  на  ринкових  принципах  та  пов’язано  з

факторами часу, ризику та ліквідності»99.

Основними  сутнісними  характеристиками  капіталу  підприємства  з

96Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / [Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний, О.А. Устенко та ін.]; відп. ред. С.В. Мочерний. – К.:
Видавниий центр «Академія», 2000. – С. 719.
97Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – [4-те вид.]. – К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во
Львів. банк. ін-ту НБУ, 2002. – С. 203.
98Фіктивний капітал: природа, сутнісні характеристики та основні тенденції розвитку [Електронний ресурс]/
Г.Я. Глуха, Е.М. Лимонова // Європейський вектор економічного розвитку – 2009. №2(7). – С. 31-38.
99БланкИ.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. – К.: Ника-центр, 2000. – С. 21.
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позиції фінансового менеджменту є такі:

1. Капітал підприємства є об’єктом економічного управління.

2. Капітал підприємства є основним фактором виробництва.

3.  Капітал  підприємства  є  головним  джерелом  формування  добробуту

його власників.

4. Капітал підприємства є основним мірилом його ринкової цінності100.

У  процесі  функціонування  капітал  підприємства  забезпечує  інтереси

своїх власників, персоналу фірми, а також держави101.

Власний капітал є  економічною категорією,  яка  достатньо поширена в

системі фінансового менеджменту підприємства. Водночас економічна сутність

та еволюція цієї категорії свідчить про те, що вона була відома ще задовго до

зародження механізму управління фінансами підприємств. Фінансові відносини

на  мікроекономічному  рівні  виникають  у  першу  чергу  при  формуванні  та

використанні власного капіталу. Власний капітал становить фінансову основу

створення і розвитку підприємства будь-якої форми власності та організаційно-

правової  форми.  Він  виступає  одним  із  найважливіших  факторів  будь-якої

економічної  діяльності  фірми.  Власний  капітал  підприємства  традиційно  є

важливим  джерелом  фінансування  його  операційної  та  інвестиційної

діяльності.  Процес  інвестування  власного  капіталу  та  залучення  позикових

коштів  для  отримання  прибутку  лежить  в  основі  фінансової  діяльності  усіх

суб’єктів  підприємництва.  Динаміка,  склад  і  структура  власного  капіталу

свідчать  про  успішність  функціонування  фірми  та  якість  фінансового

менеджменту,  а  зіставлення  показників  власного  капіталу  з  іншими

показниками  характеризує  фінансовий  стан  підприємства.  Приріст  власного

капіталу за рахунок внутрішніх джерел, основним серед яких є нерозподілений

прибуток, сприяє зростанню капіталізації (ринкової вартості) підприємства та,

відповідно,  підвищенню  його  інвестиційної  привабливості.  Формування  та

використання власного капіталу завжди пов’язане з численними фінансовими

100Там же. – С. 12-21.
101Мельник  О.В.  Економічна  сутність  капіталу  підприємства  /  О.В.  Мельник,  Н.М.  Притуляк  //  Вісник
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4. – 2011. –
С. 158–159.
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ризиками.  Структура  й  ефективність  використання  власного  капіталу

підприємства  безпосередньо  впливають  на  формування  добробуту  його

власників.  Адже  власний  капітал  підприємства  є  головним  мірилом  його

ринкової вартості. Величина власного капіталу може відображатися на іміджі

та інвестиційній привабливості фірми.

Власний капітал виступає одним із найважливіших об’єктів фінансового

та  управлінського  обліку,  які  є  основою  інформаційного  забезпечення

фінансового  менеджменту.  Він  є  також  об’єктом  фінансового  аналізу

підприємства. Роль показника «власний капітал» для підтримання нормального

фінансового  стану  підприємства  настільки  значуща,  що  він  отримав

законодавче підтвердження в Цивільному кодексі України, зокрема в частині

вимог щодо співвідношення статутного капіталу та чистих активів товариств з

обмеженою відповідальністю. Так,  пунктом 4 статті  144  Цивільного кодексу

України  встановлена  залежність  розміру  статутного  капіталу  від  вартості

чистих  активів  товариства  з  обмеженою  відповідальністю:  «якщо  після

закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих

активів  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  виявиться  меншою  від

статутного  капіталу,  товариство  зобов'язане  оголосити  про  зменшення  свого

статутного  капіталу  і  зареєструвати  відповідні  зміни  до  статуту  в

установленому  порядку,  якщо  учасники  не  прийняли  рішення  про  внесення

додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від

визначеного  законом  мінімального  розміру  статутного  капіталу,  товариство

підлягає  ліквідації».  Пунктом  3  статті  155  Цивільного  кодексу  України

встановлена  необхідність  порівняння  чистих  активів  та  статутного  капіталу

підприємства102.  Перевищення  величини  статутного  капіталу  над  величиною

власного тягне за собою, згідно із вказаними нормами негативні наслідки для

підприємства.  Ця проблема нині  до кінця не  вирішена і  вимагає  подальших

досліджень.

Аналіз  різних  думок  авторів  щодо  поняття  власного  капіталу

102Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (Редакція станом на 06.01.2018) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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підприємства свідчить, що сучасна теорія і практика фінансового менеджменту

не  має  його  загальноприйнятого  визначення.  З  позиції  сучасного

бухгалтерського обліку економічна категорія «власний капітал» також досить

складно інтерпретується.  Власний капітал,  відповідно  до  пункту 3  розділу  І

Національного  положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  1  «Загальні

вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів

України від 7 лютого 2013 р. N 73, становить частину в активах підприємства,

яка залишається після вирахування його зобов’язань103.

І.  В. Жолнер  у  навчальному  посібнику  «Фінансовий  облік  за

міжнародними та національними стандартами» зазначає,  що власний капітал

являє  собою  частину  активів,  які  належать  власникам,  і  розраховується  як

різниця  між  активами  і  зобов’язаннями.  Власний  капітал  підприємства  теж

визначається  як  його  чисті  активи.  При  обліку  власного  капіталу

використовуються також такі  терміни, як фінансовий інструмент, інструмент

власного  капіталу,  фінансове  зобов’язання,  вбудований  похідний  інструмент

(похідний інструмент, який виступає компонентом гібридного (комбінованого)

фінансового  інструмента  та  є  причиною  модифікації  генерованих  ним

грошових  потоків),  похідні  інструменти  (форвардний  контракт,  ф’ючерсний

контракт, опціон, своп)104.

У  чинних  Міжнародних  стандартах  немає  такого  окремого  документа,

який був би присвячений визнанню та  відображенню у фінансовій  звітності

власного  капіталу та  його  елементів.  Ці  питання наведені  у  Концептуальній

основі  фінансової  звітності  (яка не  є  міжнародним  стандартом  фінансової

звітності)105,  Міжнародному  стандарті  фінансової  звітності  7  (МСФЗ  7)

«Фінансові інструменти: розкриття інформації»106 та інших документах.

І. О. Бланк, визначаючи цю економічну категорію з позиції фінансового
103Національне  положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  1  «Загальні  вимоги  до  фінансової
звітності»(Редакція  станом  на  14.03.2017) [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
104Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами / І.В. Жолнер — К.: Центр учбової літератури, 2012. — С.
286-290.
105Концептуальна  основа  фінансової  звітності  (Прийняття  від  01.09.2010) [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_009
106Міжнародний  стандарт  фінансової  звітності  7  (МСФЗ  7).  Фінансові  інструменти:  розкриття  інформації(Редакція  від  01.01.2012)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_007
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менеджменту,  під  власним  капіталом  розуміє  загальну  суму  засобів,  які

належать  підприємству  на  правах  власності  та  використовуються  ним  для

формування активів107.

Власний капітал підприємства включає такі елементи: 

- зареєстрований (пайовий) капітал,

- капітал у дооцінках,

- додатковий капітал,

- резервний капітал,

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток),

- неоплачений капітал,

- вилучений капітал.

Сума перелічених елементів власного капіталу складає його величину.

Особливості  формування  окремих  складових  власного  капіталу

підприємства  зумовлюються  нормами  законодавства  щодо  організаційно-

правових форм підприємств та форм їхньої власності, а також щодо порядку

формування і руху власного капіталу. Динаміка та структура власного капіталу

підприємства  значною мірою залежать від  змін,  що відбуваються  в  окремих

його складових108.

Функції власного капіталу підприємства визначаються його економічною

сутністю.  Узагальнено  можна  виділити  оперативну,  захисну  та  регулятивну

функції  власного  капіталу,  які  спрямовані  відповідно  на  забезпечення

безперервної  діяльності  підприємства,  відшкодування  в  разі  необхідності

великих збитків і дотримання встановлених вимог щодо здійснення фінансової

діяльності.  О.  О. Терещенко  виділяє  функцію заснування  та  введення  в  дію

підприємства,  відповідальності  та  гарантії,  захисну  функцію,  функцію

фінансування та забезпечення ліквідності, управління та контролю109.

Таким  чином,  процес  формування  та  використання  власного  капіталу

характеризується  низкою  особливостей  як  з  фінансового,  так  і  з  правового

107Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / И.А. Бланк. – К.: Ника-центр, Эльга, 2004. – Т. 1. – С. 504.
108Мельник  О.В.  Власний  капітал  підприємства  і  проблеми  його  формування  /  О.В.  Мельник,  Л.І.  Данілова  //  Вісник  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2012. – №04(138). – С. 26–27.
109Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання/О.О. Терещенко. –К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
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погляду,  що  впливає  на  управлінський  аспект  фінансових  рішень  на

підприємстві110.

Нині  існує  низка  проблем,  пов’язаних  із  менеджментом  власного

капіталу.

Розвиток  фінансових  відносин  внаслідок  інтеграції  національної

економіки  в  світову  економічну  систему,  становлення  українського  ринку

капіталів та створення нових фінансових інститутів зумовлюють необхідність

підвищення  ефективності  менеджменту  власного  капіталу  вітчизняних

підприємств  (фірм).  Фінансова  глобалізація  як  сучасна  тенденція  світового

економічного  розвитку  розширює  можливості  фінансування  підприємств  за

рахунок  власного  капіталу  і  водночас  ускладнює  процес  прийняття

фінансовими  менеджерами  рішень  щодо  вибору  фінансових  інструментів.

Здійснення  обґрунтованого  вибору  конкретного  інструменту  фінансування  є

надзвичайно актуальною проблемою менеджменту власного капіталу.

На  сучасному  етапі  формування  власного  капіталу  підприємств  (фірм)

здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. В умовах  глобальної

нестабільності  зростає  роль  внутрішніх  джерел  формування  власних

фінансових ресурсів, насамперед нерозподіленого прибутку та амортизаційних

відрахувань. Однак можливості фінансування підприємств за рахунок прибутку

обмежуються  його  розмірами,  а  фінансування  за  рахунок  амортизаційних

відрахувань визначається чинною системою нарахування амортизації. Опора на

фінансування за рахунок нерозподіленого прибутку, на думку фахівців МВФ,

означає менш ефективний розподіл інвестицій111. Обмежений доступ більшості

вітчизняних підприємств до зовнішніх джерел формування власних фінансових

ресурсів  є  однією  з  причин  низьких  темпів  їхнього  розвитку.  Залучення

власного капіталу від зовнішніх інвесторів дає фірмам можливості отримання

значного фінансування та підвищення капіталізації,  проте може зумовлювати

ризик  втрати  корпоративного  контролю,  проблему  моніторингу,  агентську

110Мельник О.В. Особливості формування власного капіталу підприємства / О.В. Мельник, Л.І. Данілова, Т.Г.  Венгуренко, А.А. Степененко
// Науковий вісник НУДПСУ (економіка, право) – Ірпінь: НУДПСУ. – 2010. – №1(48). – С. 94–98.
111Перспективы развития мировой экономики. Апрель 2009. Кризис и подъем // Междунар. Валют. Фонд. – 2009. – С. 32.
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проблему.

На  вибір  конкретних  джерел  формування  капіталу  впливає  чимало

чинників,  серед  яких:  організаційно-правова  форма  підприємства;  галузеві

особливості  діяльності  підприємства;  розмір підприємства;  ціна капіталу,  що

залучається  з  різних  джерел;  кон’юнктура  ринку  капіталів;  рівень

оподаткування  прибутку;  допустимий  для  засновників  рівень  ризику  при

формуванні  капіталу;  формування  структури  і  якісного  складу  власного

капіталу  для  забезпечення  необхідного  рівня  контролю  за  діяльністю

підприємства;  плановий  темп  росту  обсягу  діяльності;  необхідний  темп

приросту активів; розмір коштів, що залучаються тощо112.

Складність  вибору  того  чи  іншого  джерела  фінансування  в  сучасних

умовах призводить  до того,  що він  здійснюється  в  багатьох  випадках не  на

основі  відносної  фінансової  ефективності  джерела  формування  фінансових

ресурсів, а на основі того, як сприймають це джерело фінансування зовнішні

інвестори113.

Менеджмент  формуванням  власного  капіталу  не  обмежується  лише

вибором певного фінансового інструменту і торкається управління структурою

сукупного капіталу. Дії  з  управління структурою капіталу впливають на такі

важливі показники діяльності компанії як фінансова стійкість і рентабельність

та їхні похідні – вартість бізнесу і його інвестиційна привабливість114.

Суттєвою проблемою, яка виникає при здійсненні менеджменту власного

капіталу підприємств (фірм) в умовах глобалізації, є визначення його реальної

вартості. На основі оцінки вартості капіталу, у тому числі власного, з одного

боку, приймаються управлінські рішення у сфері фінансового менеджменту, з

іншого – робляться висновки щодо якості фінансового менеджменту. Чинний

порядок  розрахунку  вартості  власного  капіталу  добре  відомими  на  Заході

методами, як правило, не може використовуватися в Україні без відповідного

112 Сысоева Е. Ф. Финансовые ресурсы и капитал организаций: сущность, воспроизводство, управление: дис. … докт. экон. наук: 08.00.10 /
Е. Ф. Сысоева. – Волгоград, 2008. – 357 с.
113Рудык Н. Б. Структура капитала корпораций: теория и практика / Н. Б. Рудык. – М.: Дело, 2004. – 272 с.
114Бондасов О. В. Управление формированием и эффективностью использования собственного капитала акционерных обществ: дис. …
канд. экон. наук: 08.00.10 / О. В. Бондасов. – М., 2006. – 229 с.
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коригування  внаслідок  невисокого  рівня  розвитку  національного  фондового

ринку  та  недостатньої  відкритості  інформації  про  фінансовий  стан  діючих

підприємств.

Управління  використанням  капіталу  за  інтенсивністю  формування

управлінських рішень і  впливом на кінцеві  результати діяльності  є  однією з

найбільш  значущих  систем  забезпечення  ефективного  функціонування

підприємства.  У  системі  цього  управління  беруть  участь  практично  всі

менеджери підприємства, адже більшість управлінських рішень так чи інакше

пов’язані  з  різними  аспектами  використання  капіталу115.  При  здійсненні

управління  використанням  власного  капіталу  особливої  уваги  вимагає

проблема підготовки відповідного інформаційного забезпечення116.

Зростання  невизначеності  умов  господарювання  підприємств  в  умовах

глобальної нестабільності вимагає використання принципово нових підходів як

в  загальному  управлінні  підприємствами,  так  і  в  управлінні  окремими

аспектами  їхньої  діяльності,  зокрема  в  менеджменті  власного  капіталу  (як

важливій складовій фінансового менеджменту). У зарубіжній науці та практиці

протягом  останніх  десятиліть  широко  застосовуються  принципи  проектного

управління  для  досягнення  цілей  розвитку  фірм.  Особливістю  проектного

підходу є  розгляд підприємства  будь-якої  форми власності  та  організаційно-

правової  форми як сукупності  проектів,  які  реалізуються відповідно до його

стратегії.  В  умовах  глобалізації  популярним  інструментом  менеджменту

власного капіталу підприємств є  первинне публічне розміщення акцій (IPO).

Процес  управління  проектом  виходу  на  IPO  є  надзвичайно  складним

ресурсомістким  заходом  для  менеджменту  підприємства,  який  дозволяє

залучати  великі  обсяги  власних  коштів.  Незважаючи  на  велику  тривалість  і

високу  вартість  такого  проекту,  підприємство  має  можливість  досягати

стратегічні цілі своєї фінансової діяльності.

Особливе місце у системі проектного управління належить спеціальному

115 Бланк И. А. Управление использованием капитала / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 656 с.
116Мельник  О.  В.  Проблеми  управління  власним  капіталом  підприємств  в  умовах  глобалізації  /  О. В. Мельник  //  Фінансова  система
України: становлення та розвиток: матеріали наук.-практ. конференції, 18–19 травня 2012 р., Острог, Україна / Національний університет
«Острозька академія». – Острог, 2012. – С. 81–83.
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її  блоку  –  управлінню  фінансами  проекту.  Управління  фінансами  проектів

пов’язане  з  фінансовим  плануванням,  обліком  і  звітністю  та  фінансовим

контролінгом.  Важливою  складовою  управління  фінансами  проекту  є

управління витратами проекту.

На нашу думку, ефективне управління фінансами проектів підприємства

забезпечується реалізацією основних принципів фінансового та інвестиційного

менеджменту,  викладених  І.  О. Бланком  у  книгах  «Основи  фінансового

менеджменту»  та  «Основи  інвестиційного  менеджменту».  Це  принципи

інтегрованості із загальною системою управління підприємством, комплексного

характеру формування управлінських рішень, високого динамізму управління,

варіативності  підходів  до  розробки  окремих  управлінських  рішень,

орієнтованості  на  стратегічні  цілі  розвитку  підприємства.  Прийняття

управлінського  рішення  на  підприємстві  щодо  фінансування  будь-якого

проекту  обов’язково  чинить  прямий  або  непрямий  вплив  на  формування

грошових  потоків  підприємства.  Фінансовий  менеджмент  безпосередньо

пов'язаний  не  лише  з  функціональним  менеджментом,  а  й  з  проектним.

Управлінське рішення на підприємстві щодо фінансування будь-якого проекту

також  впливає  на  фінансові  результати  діяльності  підприємства.  Тому

управління  фінансами  проекту  можна  розглядати  як  функціональну  систему

управління підприємством. Висока динаміка факторів зовнішнього середовища

та  мінливість  внутрішніх  умов  функціонування  підприємства  актуалізують

необхідність  високого  динамізму  фінансового  менеджменту  як  комплексної

управляючої  системи  підприємства  та  управління  фінансами  проекту  як

функціональної  системи  управління  підприємством.  Підготовка  кожного

управлінського  рішення  на  підприємстві  щодо  фінансування  будь-якого

проекту  повинна  враховувати  альтернативні  можливості  дій.  За  наявності

альтернативних  варіантів  управлінських  рішень  їхній  вибір  повинен

ґрунтуватися  на  системі  критеріїв,  які  визначають  фінансову  філософію  та

інвестиційну ідеологію, фінансову й інвестиційну стратегії, фінансову політику

підприємства  та  його  інвестиційну  політику  в  сфері  функціональних систем
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управління. Управлінські рішення на підприємстві щодо фінансування проектів

не  повинні  в  жодному  разі  суперечити  меті  діяльності  підприємства,

стратегічним  напрямам  його  розвитку  та  підривати  економічну  базу

формування інвестиційних ресурсів.  Фінансовий менеджмент,  як  комплексна

управляюча  система  підприємства,  та  управління  фінансами  проекту,  як

функціональна  система  управління  підприємством,  що  організовані  з

урахуванням  викладених  І.  О. Бланком  принципів,  дають  можливість

забезпечувати розвиток підприємства в стратегічній перспективі та створюють

основу  для  досягнення  необхідних  результатів  його  інвестиційної

діяльності117 118.  В  Україні  управління  фінансами  проекту,  як  функціональна

система  управління  підприємством,  знаходиться  на  стадії  становлення  і

зіштовхується  з  недосконалістю  нормативно-правової  бази  та  недостатнім

рівнем підготовки фахівців до такого аспекту професійної діяльності й роботи в

нових умовах.

Основні  функції  управління  фінансами  проекту  включають  розробку

фінансового  плану  (бюджету)  проекту,  оцінку  ефективності  проекту,

обґрунтування  схеми  фінансування  проекту  та  забезпечення  формування

необхідних  фінансових  ресурсів,  контроль  за  ефективністю  використання

фінансових ресурсів проекту119.

Обґрунтування  схеми  фінансування  проекту  здійснюється,  виходячи  з

його виду та характеристик.  На основі обраної  схеми визначаються джерела

фінансування проекту. Визначені  в бюджеті витрати проекту, представлені  в

розрізі окремих періодів його життєвого циклу, повинні служити підставою для

розподілу надходжень фінансових ресурсів для реалізації проекту.

Характерною особливістю процесу фінансування проектів є ширше, ніж

за класичних форм фінансування, коло учасників, якими виступають спонсор

проекту,  фінансові  інститути,  органи  влади,  менеджер  (керівник)  проекту,

постачальники, консультанти та ін. Згідно з PMBOK® Guide, спонсор є особою

117
Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. / И. А. Бланк. – М.: Омега-Л, 2013. – Т. 1. –С. 99-101.

118Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. –Т. 1. – С. 27-30.
119Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. –Т. 2. – С. 82.
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або групою осіб, які надають фінансові ресурси120.

Забезпечення  розвитку  економіки  України  на  ринкових  засадах

передбачає зміцнення фінансової стабільності підприємств, зокрема за рахунок

ефективного управління фінансами їхніх проектів, включаючи проекти системи

забезпечення менеджменту їх власного капіталу. Зазначене вимагає подальшого

дослідження процесу управління фінансами проектів підприємства.

Отже, на сьогодні стала очевидною необхідність удосконалення підходів

до  менеджменту  власного  капіталу  вітчизняних  підприємств,  які  б  не  лише

враховували  вплив  фінансової  глобалізації,  а  й  посилювали  її  позитивний

ефект.

2.3. СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ В УМОВАХ ФІНАНСОВИХ

ОБМЕЖЕНЬ

Кризові  явища  в  економіці  будь-якої  країни,  перш  за  все,  негативно

позначаються на діяльності  суб’єктів господарювання.  До основних проблем

діяльності  суб’єктів  господарювання  під  час  кризи  слід  віднести  вибуття

кваліфікованих фахівців, низький рівень мотивації працівників і, як наслідок,

недостатню ініціативність персоналу при розв’язанні виробничих проблем, що,

у  свою  чергу,  призводить  до  конфронтації  між  управлінською  ланкою  та

персоналом.  У  таких  умовах  система  управління  персоналом  не  в  змозі

ефективно  функціонувати.  Саме  персонал  у  кризових  умовах  страждає

найбільше,  оскільки  становище  кожного  окремого  співробітника  стає  менш

стабільним,  знижується  заробітна  плата,  на  нього  покладаються  додаткові

обов’язки  або  ліквідуються  соціальні  пакети,  що  впливає  на  ефективність

діяльності  персоналу.  Кризова  ситуація  загрожує  суб’єктам  господарювання

обмеженням фінансових можливостей та втратою кваліфікованих кадрів. 

Дж. Берцелемі та А. Вароудакіс  121 визначають фінансові обмеження як

усі  засоби  й  заходи,  які  унеможливлюють  або  заважають  фінансовим

120A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) / Project Management Institute, Inc., 2008. – P.56.
121 Berthelemy J. C. Financial Development Policy and Growth. / J. C. Berthelemy, A.Varoudakis // Development Centre Studies, Long-term

growth series OECD, 1996.
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посередникам  працювати  відповідно  до  їхнього  повного  технологічного

потенціалу. 

Одним  із  завдань  на  етапі  кризи,  яка  зумовлює  певні  фінансові

обмеження, є утримання основних кваліфікованих працівників, насамперед, за

рахунок формування сучасних методів мотивації.

Для  більш детального  розгляду  питання  сучасних методів  мотивації,  а

особливо в умовах фінансових обмежень, необхідно розпочати із визначення

сутності поняття «мотивація». 

В  економічній  літературі  існує  чимало  розбіжностей  щодо тлумачення

цього поняття. Вперше термін «мотивація» було використано А. Шопенгауером

у 1900 році. Далі термін трактувався як пояснення причини поведінки людини,

оскільки саме він має найбільший вплив на її діяльність. Мотив є похідним від

французького  (motivus  «спонукання  до  дії»),  а  під  мотивацією  розуміють

спрямованість та активність особистості 122.

Основні  підходи  щодо  трактування  сутності  поняття  «мотивація»,  що

використовуються у наукових джерелах, наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Підходи щодо трактування сутності поняття «мотивація» у науковій літературі

Автор Трактування поняття «мотивація»

Блінов А. О.123 це  прагнення  працівника  задовольнити  потреби  (отримати  певні
блага) за допомогою трудової діяльності

Вернадський А.А.124 це  свідоме  прагнення  до  певного  типу  задоволення  потреб,  до
успіху

Генкин А.П.125 це  процес  стимулювання  самого  себе  та  інших  на  діяльність,
направлену  на  досягнення  індивідуальних  та  загальних  цілей
організації

Продовження таблиці 2.2

Кібанов А. Я.126 це  спонукання  до  активної  діяльності  особистостей,  колективів,
груп, пов’язане з прагненням задовольнити певні потреби

Колот А. М.127 це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають
122 Єрохін С. А. Концепція професійної мотивації студентів як фактора конкурентності на ринку праці / С. А. Єрохін, Ю. В. Нікітін,

І.  В.  Нікітіна //  Науковий юридичний журнал № 1(1).  –  Частина ІІ.  –  Хмельницький :  Видавництво Національної  академії  Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2011.– С. 20–27.

123 Блінов А.О. Мотивація персоналу корпоративних структур / А.О. Блінов // Маркетинг.  2001.  №1.  С. 88101.
124 Вернадський А. А. Механізм мотивації персоналу / А.А. Вернадський. – К., 2000. – 410 с.
125 Генкин А. П. Основы управления персоналом / А.П. Генкин. – М. : Высшая школа, 2002. – 310 с.
126 Кібанов А. Я. Мотивація і стимулювання трудової діяльності / А. Я. Кібанов.  М: ІНФРА М, 2010.  530 с.
127 Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 345 с.
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людину  до  діяльності,  визначають  поведінку,  форми  діяльності,
надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення
особистих цілей і цілей організації 

Річард Л. Дафт128 це  сили,  що  існують  усередині  людини  або  поза  нею  і  які
збуджують у ній ентузіазм і завзятість за виконання певних дій

Уткін Е. А.129 це  стан  особистості,  що  визначає  ступінь  активності  і
спрямованості дій людини в конкретній ситуації

Джерело: складено автором.

Розглянувши  різні  підходи  щодо  трактування  поняття  «мотивація»,

можна  визначити,  що  мотивація  –  це  одна  з  основних  функцій  управління

персоналом,  сутність  якої  полягає  у  задоволенні  індивідуальних  потреб

працівників,  які  взаємодіють  між  собою,  з  метою  досягнення  ефективного

результату діяльності суб’єкта господарювання. 

Варто  зазначити,  що  методи  мотивації  персоналу  можуть  бути  досить

різноманітними,  але  зазвичай  вони  залежать  від  системи  стимулювання,  що

застосовується  суб’єктом  господарювання,  загальної  системи  управління  та

особливостей  діяльності  самого  суб’єкта  господарювання.  Підходи  до

класифікації  методів  мотивації  персоналу  на  сьогодні  також дуже  різняться

(табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Підходи до класифікації методів мотивації персоналу

Класифікаційна
ознака

Методи
мотивації

Характерні ознаки

Залежно від 
орієнтації на 
вплив на ті чи 
інші потреби130

Економічні 
методи

Орієнтація  на  виконання  певних  показників  або
завдань та отримання після їх виконання економічної
винагороди за результати роботи

Організаційно-
адміністративні
методи

Базуються  на  владній  мотивації,  що  заснована  на
підпорядкуванні  закону,  правопорядку,  старшому  за
посадою і спирається на можливість примусу

Продовження таблиці 2.3

Соціально-психологічні
методи

Впливають  переважно  на  свідомість
працівників, на соціальні, етичні, релігійні й
інші інтереси людей і здійснюють соціальне

128 Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт: пер. с англ. 6-е изд. – СПб:Питер, 2008. – 864 с.
129 Уткін Е. А. Основи мотиваційного менеджменту / Е.А. Уткін.  М .: Ексмо, 2000  352 с.
130 Ярмош В. В. Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу / В. В. Ярмош // Економічний аналіз : зб. наук.

праць  /  Тернопільський  національний  економічний  університет;  редкол.:  В.  А.  Дерій  (голов.  ред.)  та  ін.  –  Тернопіль  :  Видавничо-
поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 3. – С. 263–268.
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стимулювання  трудової  діяльності:
збагачення  праці,  гнучкі  робочі  графіки,
охорона праці, програми підвищення якості
праці,  просування  по  службі,  участь  у
прийнятті рішень на більш високому рівні

Залежно від 
результативності 
діяльності131

Економічні (прямі) Відрядна  оплата,  погодинна  оплата,  премії
за  раціоналізацію,  участь  у  прибутках,
оплата  навчання,  виплати  за  максимальне
використання робочого часу

Економічні (непрямі) Пільгове  харчування,  доплати  за  стаж,
пільгове користування житлом, транспортом
та ін. 

Моральні Збагачення  праці,  гнучкі  робочі  графіки,
охорона праці, програми підвищення якості
праці,  просування  по  службі,  участь  у
прийнятті рішень на більш високому рівні

Залежно від 
орієнтації на 
конкретного 
працівника 
(адресна 
мотивація)132

Покарання як засіб 
мотивації 

Рівень  покарання  залежить  насамперед  від
цілей впливу. Основна мета покарання – це
недопущення  дій,  які  можуть  принести
шкоду суб’єкту господарювання

Грошові виплати за 
виконання поставлених
цілей

Такі  виплати  здійснюються  при
відповідності працівника деяким заздалегідь
встановленим критеріям. Серед них можуть
бути  економічні  показники,  показники
якості,  оцінка  співробітника  іншими
особами

Виплати до заробітної 
плати для 
стимулювання 
здорового способу 
життя працівників

Це виплати у вигляді грошової винагороди
за відмову від куріння,  співробітникам,  які
не  пропустили  жодного  робочого  дня
протягом року через хворобу, працівникам,
які постійно займаються спортом

Спеціальні 
індивідуальні 
винагороди

Це  спеціальні  премії,  які  виплачуються  за
володіння навичками, необхідними компанії
в певний момент

Удосконалення 
системи організації 
праці та управління

Поліпшення  координації  та  взаємодії  між
співробітниками,  організації,  правильний
розподіл  службових  обов'язків,  чітка
система просування по службі, підвищення
рівня  духу  взаємодопомоги  і  підтримки,
вдосконалення  відносин між керівниками і
підлеглими

Продовження таблиці 2.3

Соціальна В організації реалізуються пільги та гарантії в межах

131 Економіка підприємства: підручник/ За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.
132 Ярмош В. В. Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу / В.  В. Ярмош // Економічний аналіз : зб. наук.

праць  /  Тернопільський  національний  економічний  університет;  редкол.:  В.  А.  Дерій  (голов.  ред.)  та  ін.  –  Тернопіль  :  Видавничо-
поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 3. – С. 263–268.
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політика
організації

соціального  захисту  працівників  (соціальне
страхування  по  старості,  з  нагоди  тимчасової
непрацездатності, безробіття та інші), встановлені на
державному  або  регіональному  рівні;  організації
надають  своїм  працівникам  та  членам  їх  сімей
додаткові  пільги,  які  стосуються  елементів
матеріального  стимулювання,  за  рахунок  виділених
на  ці  цілі  коштів  з  фондів  соціального  розвитку
організації

Нематеріальні
стимули, які не
стосуються
будь-яких
витрат
працедавця

Винагороди-вдячності:  дипломи,  звання  «кращий  за
професією»,  «керівник  року»,  «менеджер  року»  із
врученням  значка  та  цінного  подарунка,  письмова
подяка,  грамота  керівництва  компанії,  занесена  в
трудову  книжку;  винагороди,  пов’язані  з  високою
оцінкою  статусу  співробітника,  запрошення
співробітника як лектора, радника та ін.

Джерело: складено автором.

Поряд із наведеними підходами до класифікації методів мотивації, які є

найбільш поширеними  або  класичними,  деякі  вчені  виділяють  модифіковані

класифікації методів, доповнюючи та ускладнюючи їх.

Так, наприклад, С. Шапіро виділяє дві основні групи методів133:

 І  група  –  методи  матеріальної  мотивації,  які,  в  свою  чергу,

поділяються на грошові методи, що включають заробітну плату, відрахування

від  прибутку,  доплати,  надбавки,  компенсації,  пільгові  кредити;  негрошові

методи,  які  науковець  поділяє  на  соціальні  (медичне  страхування  та

обслуговування,  путівки,  харчування,  сплата  транспортних  витрат)  і

функціональні (покращення умов праці та організації праці);

 ІІ  група  –  методи  нематеріальної  мотивації,  що  поділяються  на

соціально-психологічні  (психологічне  та  суспільне  визнання,  підвищення

престижу);  творчі  (підвищення  кваліфікації,  стажування,  тренінги,

відрядження); вільний час (додаткова відпустка, гнучкий графік роботи).

Отже,  якщо розглядати  мотивацію з  точки  зору  одержуваних благ,  то

мотивація буває двох видів: матеріальна та нематеріальна. Як правило, ці два

види мотивації  застосовуються  спільно,  але  залежно від  рівня управління,  а

133 Шапиро С. А. Мотивация / С. А. Шапиро. – М.: ГроссМедиа, 2008. –224 с.
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також  поставлених  цілей  мотивації,  співвідношення  матеріальних  і

нематеріальних видів мотивації можуть змінюватися (рис. 2.1)134. 

Рис. 2.1. Система мотивації персоналу

Разом  з  тим  не  складно  помітити,  що  наведені  класифікації  методів

мотивації,  як  класичні,  так  і  модифіковані,  подібні  і  розбіжність  між  ними

полягає лише у назвах. Водночас в умовах фінансових обмежень для сучасних

134 Устіловська А.С. Мотивація персоналу як один з основних інструментів успішного управління персоналом / А. С. Устіловська //
Молодий вчений. – 2017. – № 4.4 (44.4). – С. 112–115
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вітчизняних суб’єктів господарювання надзвичайно актуальними є інноваційні

або нестандартні методи мотивації. Це зумовлено ще й тим, що значна кількість

працівників, за відсутності творчих та соціальних аспектів праці, перестають

отримувати  задоволення  від  монотонної  та  одноманітної  праці  навіть  при

високому рівні заробітної плати.

Саме тому в провідних міжнародник компаніях, які на сьогодні працюють

і на вітчизняному ринку, часто використовують нестандартні методи мотивації,

приклади яких наведено у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Застосування сучасних нестандартних методів мотивації у міжнародній практиці

Назва компанії Сутність нестандартного методу мотивації

McDonalds Нагородження  подарунками,  медалями,  знаками  відзнаки,
почесними  званнями.  Розвиток  талантів  своїх  співробітників  та
заохочення їх захоплення. Конкурси на кращого співака з оплатою
зйомки кліпу 

Johnson&Johnson, 
Renault, Peugeot

Система  внутрішніх  тренінгів,  програми  індивідуального
розвитку,  додаткова  освіта  за  рахунок  роботодавця.  Створення
дружньої, сімейної атмосфери, пільгове медобслуговування

Toshiba, IBM, 
Polaroid

Виділення  вільного  часу,  можливості  відвідування  наукових
заходів  для  підтримки  творчої,  винахідницької  діяльності,
членство у наукових товариствах компаній

Джерело: складено автором за даними 135 136

Найпоширеніші  нестандартні  сучасні  методи  мотивації,  які

використовуються суб’єктами господарювання, представлені на рисунку 2.2.

Саме нестандартна мотивація, особливо в умовах фінансових обмежень, є

дієвим  методом  утримання  та  стимулювання  кваліфікованих  кадрів  в

організації, часто більш ефективна порівняно зі стандартною.

У межах  предмета  нашого  дослідження  представляє  інтерес  розкриття

сутності, ролі та значення мотивації в системі управління персоналом саме у

тих  сферах  господарювання,  які  відіграють  значну  роль  в  соціально-

135 Мирошниченко Ю. В. Система мотивації персоналу на інноваційних засадах / Ю. В. Мирошниченко. // Проблеми і перспективи
розвитку підприємництва. – 2016. – № 1. – С. 110–115

136 Ярмош В. В. Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу [Текст] / Вікторія Віталіївна Ярмош // Економічний
аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль :
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 3. –
С.263-268.
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економічному розвитку України. Однією із таких сфер є страхування, яка також

в кризових умовах характеризується суттєвими фінансовими обмеженнями. 

У  ринкових  умовах,  що  супроводжуються  різноманітними  ризиками,

значення  страхування  як  важливого  засобу  захисту  майнових  інтересів  як

юридичних,  так  і  фізичних  осіб  особливо  вагоме.  Саме  страхові  компанії

відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку країни, оскільки

здатні  запропонувати  більш  широкий  спектр  спеціалізованих  фінансових

послуг, ніж інші установи. 

Джерело: 137

Рис. 2.2. Нестандартні методи мотивації персоналу

Результативність усіх операцій, що здійснюються страховою компанією,

залежить,  перш за  все,  від  ставлення  працівників  до своїх  обов’язків.  Якщо

вони  є  висококваліфікованими,  розуміють  свої  завдання,  готові  прийти  на

допомогу клієнту, страховик має можливість досягнути високих результатів у

своїй діяльності, та навпаки, безвідповідальне та недбале ставлення персоналу

137 Мирошниченко Ю. В. Система мотивації персоналу на інноваційних засадах / Ю. В. Мирошниченко // Проблеми і перспективи
розвитку підприємництва. – 2016. – № 1. – С. 110–115
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до  своїх  обов’язків,  до  клієнтів  завжди  призводить  до  незадовільних

результатів роботи компанії в цілому. 

Зважаючи на вирішальне значення персоналу в забезпеченні чіткого та

якісного виконання виробничих операцій у сфері послуг, робота з кадрами як

складова  управління  якістю  послуг  входить  у  перелік  основних  програм

підтримки  маркетингової  стратегії.  Головна  мета  внутрішнього  маркетингу

полягає  у  формуванні  трудового  колективу,  команди  однодумців-

професіоналів,  які  однаково  розуміють  мету  і  завдання  страхової  компанії,

усвідомлюють  власну  відповідальність  і  готові  докласти  максимум  зусиль  і

вміння для досягнення окресленої мети і виконання завдань138.

Особливості роботи у сфері продажу страхових продуктів, індивідуальні

особливості  кожного  співробітника,  різноманіття  цілей  страхової  компанії,

постійні  зміни  економічного  середовища  роблять  мотивацію  продавців

страхових  послуг  досить  складним  завданням.  Топ-менеджери  страхових

компаній  мають  спільну  думку  про  те,  що  мотивація  персоналу,  який

займається продажем страхових послуг, відіграє важливу роль у їх реалізації.

Таким  чином,  для  успішного,  прибуткового,  ефективного  ведення  страхової

діяльності необхідно створити ефективну систему мотивації персоналу.

Страхові  компанії  активно  розробляють  мотиваційні  моделі  на  основі

практичної  реалізації  таких  теорій  мотивації,  як  двофакторна  мотиваційна

теорія Герцберга,  теорія мотивації на основі категоризації  потреб за Маслоу,

мотиваційної теорії очікування та ін.139. 

Спільним  для  будь-якої  системи  мотивації  є  елементи,  які  повинні

відповідати  індивідуальним  потребам  працівників  страхової  компанії.

Головним  параметром  для  розробки  успішної  мотиваційної  програми  є

встановлення  специфічних  цільових  показників,  які  необхідно  узгодити  з

керівництвом  та  структурними  підрозділами,  що  здійснюють  безпосередньо

продаж страхових послуг. На основі визначеного набору цільових показників

138 Крушельницька О.В. Управління персоналом: навч. посібн. /  О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К.: Вид-во «Кондор»,
2003. – 296 с.

139
 Карлова  Н.  Сутність  та  роль  управління  продажем страхових  продуктів  /  Н. Карлова  //  Вісник  Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – № 104. – С. 47–51.
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визначається найбільш ефективний перелік інструментів мотивації персоналу,

що здійснює продаж страхових продуктів.

У  цілому  концепція  стратегічного  управління  персоналом  страхової

компанії охоплює основні елементи, які наведено на рисунку 2.3. 

Джерело: побудовано авторами за даними 140. 

Рис.  2.3. Елементи  концепції  стратегічного  управління  персоналом
страхової компанії

При  виборі  методів  управління  необхідно,  насамперед,  враховувати

структуру  людських  ресурсів  страхової  компанії,  які  не  можуть  бути

однорідними через те, що виконують різну за характером та складністю роботу.

У зв’язку  з  цим доцільно використати  критерії  класифікації  персоналу

страхової компанії (рис. 2.4).

140
 Ткаченко Н. І. Управління персоналом страхової компанії як гарантія фінансової стійкості / Н.  І. Ткаченко // Науковий журнал

Тернопільського національного економічного університету «Світ фінансів». – 2013. – № 1. – С. 156–161.
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Джерело: побудовано авторами за даними 141.

Рис. 2.4. Критерії класифікації персоналу страхової компанії

Кадрова модернізація як важлива складова удосконалення діючої моделі

вітчизняного  страхування  повинна  перебувати  у  тісному  взаємозв’язку  зі

становленням корпоративної культури. 

Таким  чином,  правильний  підбір  кадрів,  їх  підготовка  та  підвищення

кваліфікації,  інвестиції  у  формування  і  закріплення  корпоративної  культури

141
 Ткаченко Н. І. Управління персоналом страхової компанії як гарантія фінансової стійкості / Н.  І. Ткаченко // Науковий журнал

Тернопільського національного економічного університету «Світ фінансів». – 2013. – № 1. – С. 156–161. 
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повинні розглядатися як основні питання, раціональне вирішення яких сприяє

ефективному  функціонуванню  страховика,  адже  ці  заходи  забезпечують

підтримання ядра професійного кадрового складу,  враховуючи той факт,  що

нині  персонал  є  ключовим  ресурсом  кожної  компанії,  а  професійні

висококваліфіковані кадри – ресурс дорогий і обмежений.

Механізм  заохочення  до  праці  утворюється  за  допомогою  визначення

основних  мотивів,  що  впливають  на  вибір  людиною  певної  лінії  поведінки

(рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Складові механізму мотивації працівників страхової компанії

Такий  мотиваційний  механізм  можна  назвати  «позитивним».  Він

допомагає розвивати у співробітника стратегічну налаштованість та відчувати

себе невід’ємним від страхової компанії, в якій він працює.

Для  того  щоб  мотивація  була  ефективною  і  спрямована  на  розвиток

страхової компанії, необхідно запровадити мотиваційний моніторинг. 

Мотиваційний  моніторинг  –  це  система  постійного  спостереження  і

контролю стану мотивації трудової діяльності142. 

Запровадження мотиваційного моніторингу є актуальним для більшості

страхових компаній, адже, на сьогодні, вивчення потреб, інтересів мотиваційної

142
 Побережна Г. Мотивація як складова ефективного управління персоналом організації  / Г. Побережна // Економіка АПК. – 2009.

– № 1.  С. 78–83

Складові механізму мотивації працівників 
страхової компанії

Заробітна плата, що відповідає кваліфікації і внеску 
робітника до результатів діяльності компанії

Премії, комісійні винагороди, бонуси, 
компенсаційні виплати

Кар’єрне зростання працівника
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спрямованості  персоналу  здійснюється  у  страховій  компанії  епізодично  або

взагалі відсутнє. Діяльність сучасних страхових компаній перш за все базується

на  трудових  ресурсах.  Якщо  людський  капітал  –  це  основа  ефективної

діяльності,  то  його  правильне  заохочення  до  праці  одне  з  першочергових

завдань  керівника  кожної  страхової  компанії.  Від  того,  як  організовує  та

мотивує  персонал  керівник,  залежить  успішне  функціонування  страхової

компанії  загалом.  Ефективна  мотивація  трудової  діяльності,  індивідуальний

підхід до кожного найманого працівника приведе до зростання продуктивності

праці,  а  як  результат  –  до  бажаних  успіхів  та  досягнення  головної  місії

страхової компанії – максимального отримання прибутку.

Як показують дослідження, у країнах Західної Європи для 69 % компаній

основним  інструментом  мотивації  є  матеріальна  винагорода.  Результати

дослідження  також  свідчать,  що  лише  15 %  опитаних  продавців  страхових

послуг очікують від роботодавців матеріального преміювання143.

Водночас,  за  даними  міжнародної  консалтингової  компанії  Towers

Watson,  основною причиною вибору  роботи  для  працівників,  як  і  раніше,  є

зарплата  (55 %),  на  другому  місці  –  оплачувана  відпустка  (50 %),  тобто

матеріальні види мотивації144. Такі пункти, як цінності організації і можливість

впливати на результати компанії набрали лише 7 і 6 % голосів відповідно.

Дані результати пов’язані з тим, що мотивувати співробітника на роботу

із задоволенням і без додаткової винагороди повинні безпосередні керівники,

оскільки  саме  вони  здатні  забезпечити  комфортне  робоче  середовище,

підтримати співробітника в конкретній ситуації, згуртувати колектив і надати

довіру своїм підлеглим. 

За  даними  опитування  1464  респондентів  з  різних  регіонів  України,

найефективнішим  способом  підвищення  мотивації  персоналу  вважають

матеріальну винагороду. Фактори, які мотивують персонал страхових компаній

143 Карлова  Н.  Сутність  та  роль  управління  продажем страхових продуктів  /  Н.  Карлова  //  Вісник  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – № 104. – С. 47–51.

144 Інтернет-журнал про страхування «Фориншурер» [Електронний ресурс].  ‒ Режим доступу: http://forinsurer.com/news/16/09/19/
34300.
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до ефективної праці, за результатами вищезазначеного опитування, зображені

на рисунку 2.6.

Джерело: побудовано автором за даними 145.

Рис. 2.6. Фактори, які мотивують персонал до ефективної праці

Як  бачимо,  основним  фактором,  що  мотивує  працівників  страхової

компанії до ефективної роботи, є перспектива отримання додаткового доходу –

так  відповіли  70 % респондентів,  але  можна  стверджувати,  що двоє  з  п’яти

офісних  співробітників  орієнтовані  на  кар’єрне  та  особистісне  зростання,

145 Cтраховщику на заметку. Что больше всего мотивирует офисных сотрудников работать эффективнее?  //  Інтернет-журнал про
страхування «Фориншурер»  [Електронний  ресурс].  ‒ Режим  доступу: https://forinsurer.com/news/16/02/16/33518?hl=%EC%EE
%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF
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оскільки для них важливою умовою роботи в компанії є цікаві завдання (43 %) і

можливість просування по службі (39 %). Трохи менше третини респондентів

мотивує  хороша  команда,  визнання  з  боку  колег  і  керівництва,  а  також

готовність  начальства  з  розумінням  ставитися  до  працівника,  наприклад,

надавати гнучкий графік роботи і ставити виправдані дед-лайни.

Як показало опитування,  роботодавці непогано орієнтуються в потребах

співробітників,  і  більшість  роблять  ставку  саме  на  матеріальну  мотивацію.

Однак підвищення зарплат можуть собі дозволити далеко не всі, а тільки кожен

четвертий роботодавець. Двоє з п’яти намагаються прив’язати винагороду до

реальних заслуг працівника, а тому воліють виплачувати премії та бонуси. Ще

чверть прагне підвищувати професійний рівень підлеглих шляхом організації

внутрішніх  корпоративних  програм  навчання.  Кожен  п’ятий  топ-менеджер

готовий надати гнучкий графік роботи. Кожен шостий роботодавець піклується

про  здоров’я  співробітників,  а  також  дає  можливість  брати  додаткові  дні

відпустки за ненормований робочий день. При цьому тільки в одній з десяти

компаній  складають  план  професійного  розвитку  працівника  і  лише  у  6 %

страхують  життя  своїх  працівників.  Варто  зазначити,  що  майже  третина

вітчизняних  компаній  взагалі  не  впроваджують  програми  мотивації

персоналу146.

Програми  мотивації  працівників  страхових  компаній,  які  пропонують

роботодавці, наведені на рисунку 2.7.

За даними, наведеними на рис. 2.7, можемо стверджувати, що вітчизняні

роботодавці  основним  мотивуючим  фактором  вважають  «премії  та  бонуси»

(43 % респондентів), що в умовах фінансових обмежень не завжди є можливим

та вигідним.

Розглянемо  системи  мотивації  провідних  страхових  компаній  України

(табл. 2.4).

146 Cтраховщику на заметку. Что больше всего мотивирует офисных сотрудников работать эффективнее?  //  Інтернет-журнал про
страхування «Фориншурер»  [Електронний  ресурс].  ‒ Режим  доступу: https://forinsurer.com/news/16/02/16/33518?hl=%EC%EE
%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF
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Джерело: побудовано автором за даними 147.

Рис.  2.7.  Програми  мотивації  працівників  вітчизняними

роботодавцями

Таблиця 2.5

Порівняльна характеристика систем мотивації страхових компаній України

Назва
компанії

Сутність системи мотивації

Княжа 1. Участь у семінарах, тренінгах, які проводить компанія.
2. Командна робота. Відчуття підтримки від колег.
3. Заробітна плата відповідає професійним досягнення працівників.
4. Працівники забезпечуються пільговим медичним страхуванням. 
5. У  працівників  існує  можливість  відпочинку  разом  з  колегами  на
корпоративних святах, які проходять у компанії

Продовження таблиці 2.5

147 Cтраховщику на заметку. Что больше всего мотивирует офисных сотрудников работать эффективнее?  //  Інтернет-журнал про
страхування «Фориншурер»  [Електронний  ресурс].  ‒ Режим  доступу: https://forinsurer.com/news/16/02/16/33518?hl=%EC%EE
%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF
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ІНГО
Україна

1. Існує перспектива кар’єрного зростання працівників.
2. Компанія забезпечує своїх працівників та їх сім’ї соціальними програмами
та формами страхування. 
3. Для  працівників  та  членів  їх  сімей  існують  ексклюзивні  пропозиції  і
спеціальні  пільги  для  медичного  страхування,  страхування  життя,  майна
(нерухомості, автотранспорту) та відповідальності

PZU 1. Запроваджено  автоматичну  систему  оцінки  персоналу,  що  дозволяє
справедливо та прозоро оцінювати індивідуальні результати роботи кожного
співробітника. 
2. Безкоштовне  надання  програм  добровільного  медичного  страхування  та
страхування життя. 
3. Суттєві знижки для працівників на всі види страхування. 
4. Підтримка  співробітників  у  важкі  часи  втрат  та  радісних  важливих
життєвих  подіях,  як  то  одруження  або  народження  дитини,  грошовою
компенсацією. 
5. Підтримка  співробітників  грошовою  винагородою  за  їх  ювілейний  стаж
роботи у Групі PZU, а також вихід на пенсію

МетЛайф 1. Офіційно та стабільно виплачує заробітну плату. 
2. Має гнучку систему винагородження та преміювання. 
3. Виплачує щомісячну дотацію на харчування. 
4. Надає  оплачувані  відпустки  та  додаткові  відпустки  окремим  категоріям
співробітників згідно з чинним законодавством. 
5. Забезпечує співробітників медичним страхуванням. 
6. Оплачує за лікарняними листками. 
7. Впровадила  страхування  життя  та  страхування  на  випадок  постійної
непрацездатності. 
8. Вітає молодят та молодих батьків. 
9. Підтримує, чекає та охоче приймає в колектив молодих мам після декретної
відпустки. 
10. Працевлаштовує людей з особливими фізичними вимогами. 
11. Створила  та  постійно  вдосконалює  умови  праці,  прагнучи  досягти
найбільш комфортних та безпечних умов. 
12. Різноманітні програми навчання:  внутрішні тренінги,  курси та програми
від  зовнішніх  провайдерів,  дистанційне  навчання,  друга  вища  освіта  –  це
основні засоби підвищення кваліфікації, розвитку спеціалізованих навичок та
виходу на новий професійний рівень співробітників

Глобус 1. Стабільна заробітна плата.
2. Гнучка система премій та бонусів («Бонус-квартал», «Бонус-рік», «Бонус-
збитковість» тощо).
3. Знижки на страхування співробітників компанії (медичне страхування – до
30 %, страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
– до 50 %, автокаско – до 50 %).
4. Службовий мобільний телефон, комп’ютер, оплата мобільного зв’язку

Джерело: 148

Узагальнюючи наведені дані, можна стверджувати, що лише раціональне

поєднання  засобів  матеріальної  та  нематеріальної  мотивації  дасть  змогу

148 Мантур-Чубата  О.С.  Розробка  системи  мотивації  персоналу  страхових  компаній  /  О.С. Мантур-Чубата,  В.А. Шевченко  //
Економіка і суспільство. – 2016. – № 6. – С.288–293
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отримати  позитивні  результати  діяльності  страхової  компанії.  За  умови

поєднання  може  бути  сформована  система  мотивації  працівників  страхових

компаній, представлена на рисунку 2.8.

Джерело: розроблено авторами на основі 149.

Рис.  2.8.  Універсальна  система  мотивації  працівників  страхових

компаній

Подана  система  мотивації  може  бути  реалізована  та  стосується

працівників різних сфер господарювання.

Отже, провівши аналіз існуючих систем мотивації персоналу зарубіжних

страхових компаній та порівнявши їх з вітчизняними, можна зробити висновок

про те, що як для працівників страхових компаній, так і для працівників інших

сфер  господарювання  основним  мотивуючим  фактором  є  матеріальна

винагорода.  Водночас  не  менш  вагомими  постають  й  інші  мотиваційні

фактори,  серед  яких:  цікаві  завдання,  можливість  кар’єрного  зростання,

хороший колектив, розуміння колег, визнання зі сторони колег та керівництва,

готовність  керівництва  надавати  гнучкий  графік,  внутрішні  корпоративні

149 Мантур-Чубата  О.С.  Розробка  системи  мотивації  персоналу  страхових  компаній  /  О.С. Мантур-Чубата,  В.А. Шевченко  //
Економіка і суспільство. – 2016. – № 6. – С.288–293

Матеріальні засоби мотивації Нематеріальні засоби мотивації

Стабільна заробітна плата, яка 
відповідає кваліфікації працівників

Гнучка система бонусів та премій

Знижки на страхування працівникам 
страхової компанії

Організація корпоративних свят, 
тімбілдінгів

Підвищення професійного рівня 
співробітників компанії

Моральне стимулювання

Сприятливий клімат у колективі

Заохочувальні вихідні та допомога 
нематеріального характеру

Підвищення рівня інформованості 
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Розвиток виробничої демократії
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програми  навчання.  При  цьому  необхідно  зазначити,  що  мотивація  є  лише

одним із компонентів успішної системи управління персоналом.

Лише  за  такого  розуміння  можна  забезпечити  ефективність  діяльності

працівників  суб’єктів  господарювання  в  умовах  фінансових  обмежень,  що

становлять  невід’ємну  рису  сучасних  умов  господарювання  у  кризових,

нестабільних умовах. 
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РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ

ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

3.1. ВНУТРІШНІ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВІ СИСТЕМИ В

УПРАВЛІННІ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ: ДОСВІД

УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Різноманітні глобалізаційні та євроінтеграційні процеси, що здійснюють

значний вплив на ринкову економіку,  на фінансову систему,  як  її  своєрідну

інфраструктуру  та  фондовий  ринок,  як,  зокрема,  один  з  найчутливіших  її

елементів,  на  компанії  з  управління  активами  й  інститути  спільного

інвестування,  їхню  діяльність,  по-особливому  актуалізують  дослідження

сучасного  стану  ринку  інвестиційних  фондів  в  таких  умовах,  специфіки

провадження  діяльності  з  управління  активами  інститутів  спільного

інвестування  професійними  учасниками  фондового  ринку  України,

можливостей її адаптації до зміни законодавства в умовах євроінтеграції.

Згідно із частинами 2 та 3 ст. 16 Закону України від 22.02.2006 № 3480

«Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок»,  на  фондовому ринку  здійснюється,

крім  інших,  такий  вид  професійної  діяльності,  як  діяльність  з  управління

активами  інституційних  інвесторів  (діяльність  з  управління  активами).

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється на підставі ліцензії,

що  видається  Національною комісією  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку

(НКЦПФР)150.

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів – професійна

діяльність  учасника  фондового  ринку   компанії  з  управління  активами,  що

провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного

договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на

праві власності151.

150 Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-
15/print
151 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Сайт]: – Режим доступу:https://www.nssmc.gov.ua
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Діяльність  ринку  управління  активами  передбачає  наявність  таких

суб’єктів:

– компанії з управління активами;

– інститути спільного інвестування;

– недержавні пенсійні фонди;

– інвестори;

– банки-зберігачі;

– торгівці цінними паперами;

– фондові біржі;

– держава (в особі Національної комісії  з цінних паперів та фондового

ринку, Верховної Ради України через закони України «Про інститути спільного

інвестування», «Про недержавні пенсійні фонди»);

– Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

Діяльність  інституційних  інвесторів  відіграє  вагому  роль  у

функціонуванні фінансового ринку. Інституційні інвестори виступають у ролі

фінансових  посередників,  головним  завданням  яких  є  акумулювання

довгострокового капіталу та його ефективне розміщення.

Важливу  роль  у  цьому  процесі  займає  внутрішня  організаційно-

функціональна система компанії з управління активами.

При провадженні професійної діяльності з управління активами компанія

з управління активами інституту спільного інвестування виконує такі функції:

1)  складає  та  надає  в  порядку,  передбаченому  нормативно-правовими

актами Державної комісії  з цінних паперів та фондового ринку та НКЦПФР,

внутрішніми  документами  КУА,  регламентами,  проспектами  емісії  цінних

паперів  інститутів  спільного  інвестування,  інформацію  щодо  результатів

діяльності інститутів спільного інвестування;

2) організовує рекламну кампанію інститутів спільного інвестування та

їхніх  цінних  паперів  відповідно  до  Закону  України  «Про  рекламу»  з

урахуванням вимог законів України «Про інститути спільного інвестування» та

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
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3) розробляє пропозиції щодо інвестиційної політики інститутів спільного

інвестування;

4) представляє інтереси інститутів спільного інвестування у відносинах з

органами державної влади, юридичними та фізичними особами (резидентами і

нерезидентами), міжнародними та громадськими організаціями;

5) залучає представників КУА до складу ліквідаційної комісії інституту

спільного інвестування у разі його припинення;

6) призначає представників КУА з правом дорадчого голосу для участі в

загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду та інформує

загальні збори про її діяльність;

7)  вимагає  проведення  позачергових  зборів  учасників  корпоративного

інвестиційного  фонду  у  випадках,  передбачених  Законом  України  «Про

інститути спільного інвестування»152.

З урахуванням такого широкого спектру та важливості вищезазначених

функцій  до  діяльності  з  управління  активами  висуваються  високі  вимоги

регулювання.

Таким чином,  згідно з  вимогами організації  професійної  діяльності,  на

національному  фондовому  ринку  професійна  діяльність  здійснюється

відповідно  до  законів  України  «Про  державне  регулювання  ринку  цінних

паперів  в  Україні»,  «Про  господарські  товариства»,  «Про  цінні  папери  та

фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», крім іншого, та на

підставі внутрішніх положень, статуту, що регулюють діяльність виконавчого

органу,  наглядової  ради  (за  наявності),  ревізійної  комісії  (ревізора),  служби

внутрішнього аудиту, системи управління ризиками врегульовано внутрішню

діяльність компаній з управління активами та її взаємодію з іншими суб’єктами

фондового ринку та ін. 

Це зумовлює при провадженні діяльності з управління активами згідно з

вищенаведеними  функціями  та  з  урахуванням  регуляторних  вимог  до  такої

діяльності відповідне функціональне навантаження на організаційну систему як

152 Положення про особливості здійснення діяльності  з  управління активами інституційних інвесторів  [Електронний ресурс]:  –  Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1486-13/print
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всередині  професійного  учасника,  так  і  ззовні.  Таким  чином,  внутрішню  та

зовнішню функціонально-організаційні схеми компанії з управління активами

можна зобразити такими моделями (рис. 3.1, 3.2).

Рис. 3.1. Внутрішня функціонально-організаційна схема компанії 

(складено авторами на основі153).

Рис.  3.2.  Зовнішня  функціонально-організаційна  схема  компанії

(складено авторами на основі154).

153 Внутрішнє  положення Компанії  з  управління  активами  «Про  професійну  діяльність  з  управління  активами  інститутів  спільного
інвестування», 2013 – Загальне регулювання [Текст] – С. 2-6
154 Внутрішнє  положення Компанії  з  управління  активами  «Про  професійну  діяльність  з  управління  активами  інститутів  спільного
інвестування», 2013 – Загальне регулювання [Текст] – С. 2-6
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Розглядаючи організацію професійними учасниками систем внутрішнього

аудиту  (контролю)  на  фондовому  ринку,  слід  наголосити  про  можливості

концентрації функцій аудиту чи контролю в одній системі, органі чи особі. 

Цілями служби внутрішного аудиту (контролю) у взаємодії з наглядовою

радою  (вищим  органом  управління)  Компанії,  керівництвом  Компанії  і

менеджментом  Компанії  слугує  участь  в  удосконаленні  систем  управління

ризиками,  внутрішнього  контролю  і  корпоративного  управління.  Функції

Служби  внутрішнього  аудиту  (контролю)  Компанії  визначаються  частиною

другою  статті  15-1  Закону  України  «Про  фінансові  послуги  та  державне

регулювання ринків  фінансових послуг».  Згідно з  цим законом та  на  основі

внутрішніх положень про професійну діяльність на фондовому ринку, зокрема,

діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів,  здійснюється

регламентування  переліку  й  опису  основних  операцій,  порядку  і  строків

розгляду  звернень  клієнтів,  компаній  з  управління  активами,  процедури

запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і

її  неправомірному  використанню,  кваліфікаційних  вимог  до  працівників,

посадові  інструкції,  принципи  проведення  рекламної  кампанії  та  ін.  Таким

чином  здійснюється  регулювання  діяльності  виконавчого  органу,  ревізійної

комісії,  наглядової  ради,  служби  внутрішнього  аудиту  згідно  з  установчими

документами компанії, а також іншими окремими положеннями155. 

Враховуючи  специфіку  проходження  приватизаційних  процесів,  зміни

планової економіки на ринкову, значні трансформаційні процеси на фондовому

ринку та  в  економічній  і  фінансовій  системах,  під  впливом глобалізаційних

факторів  та  внутрішніх  соціально-політичних  змін  український  ринок

управління  активами  інститутів  спільного  інвестування  почав  свій  відносно

сталий  розвиток  з  2001  року  з  прийняттям  Закону  України  «Про  інститути

спільного інвестування (пайові  та  корпоративні  інвестиційні  фонди» (зараз  

Закон  України  «Про  інститути  спільного  інвестування»)  та  зафіксував

155 Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу - Методичні рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в компанії
з управління активами [Електронний ресурс]: – Режим доступу:www  .  uaib  .  com  .  ua  /  files  /  articles  /1913/10_4.  doc  
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найбільшу  прибутковість  публічних  цінних  паперів,  успішність  ринкових

інвестиційних фондів у період 2007-2008 рр.156.

З  того  часу  українська  фінансова  фінансово-економічна  та  соціально-

політична системи зазнали значних, здебільшого несприятливих впливів, серед

яких  найбільш  «яскравими»  були  світові  фінансові  кризи,  анексія  Криму,

військовий  конфлікт  на  сході  України.  Державна  соціально-економічна

політика не могла повною мірою мінімізувати вплив негативних тенденцій на

фінансово-економічну  систему,  що,  у  свою  чергу,  знизило  інвестиційну

привабливість  України,  призупинило  її  економічно-соціальний  розвиток  та,

відповідно,  ефективний  і  екстенсивний  розвиток  як  фондового  ринку,  так  і

ринку  управління  активами  інститутів  спільного  інвестування.  Особливо  це

стосується  акумулювання  довгострокового  капіталу  та  його  ефективного

розміщення. 

Згідно  з  даними  річних  звітів  за  2014-2016  рр.,  реєстру  компаній  з

управління активам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

за  період  з  2011  р.  до  грудня  2017  р.  на  українському  фондовому  ринку

кількість  компаній  з  управління  активами зменшилася  з  361  до  298,  або  на

17,45% (рис. 3.3.), згідно з даними Української асоціації інвестиційного бізнесу

за період з 2008-2016 рр. з 409 до 295, або на 27,87%.

Рис.  3.3.  Динаміка  кількості  компаній  з  управління  активами  в

Україні (складено авторами на основі157).

156 Компанія  з  управління активами «Національний резерв» спеціалізується на  управлінні  активами інститутів  спільного інвестування
(інвестиційні фонди) та активами недержавних пенсійних фондів [Сайт]: – Режим доступу:http://www.reserve-am.com.ua/uk.html
157 Внутрішнє  положення Компанії  з  управління  активами  «Про  професійну  діяльність  з  управління  активами  інститутів  спільного
інвестування», 2013 – Загальне регулювання [Текст] – С. 2-6
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Станом  на  31.12.2016  на  українському  фондовому  ринку  діяльність  з

управління активами здійснювали 300 професійних учасників. Протягом 2016

року НКЦПФР анульовано 16 ліцензій на провадження професійної діяльності

на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами

інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Для порівняння: за період 2008-2016 рр. на польському ринку кількість

управлінських компаній зросла з 39 до 61, або у 1,5641 рази, що свідчить про

стабільний  ріст  кількості  управляючих  компаній  і,  як  результат,  загальний

розвиток  ринку інвестиційних фондів.  Це  підтверджується  також динамікою

кількості фондів та вартістю активів в управлінні: так, за період з 2003 до 2016

року загальна кількість фондів зросла з 120 до 922, або у 7,68 раза (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Динаміка кількості фондів (за видами та разом) і компаній з

управління  активами  польського  ринку  інвестиційних  фондів  (складено

авторами на основі158).

Криза 2008-2009 років змінила тенденцію динаміки кількості відкритих

пайових інвестиційний фондів (UCITS-фондів) на поступово спадаючу, проте

не  вплинула  на  загальну  рівномірно  зростаючу  кількість  фондів  (значне

збільшення кількості AIFS-фондів), чого не можна сказати про вартість активів

(рис. 3.5). 

Вартість активів UCITS-фондів за період з 2003 до 2016 року зросла з 5

834 млн.  євро до 30 029 млн.  євро у 2007 році  (у 5,1472 раза),  проте  після

світової фінансової кризи 2008-2009 років вартість їхніх активів знизилась до

11 715 млн. євро (у 2,56 раза). До 2016 року динаміка вартості активів UCITS-

158 Кужелєв М.О. Європейський досвід провадження нагляду над інвестиційними фондами та компаніями з управління активами / М.О.
Кужелєв, М.М.Бойчук, Т.А. Нестерчук// Human rights: theory and practice. – London: IASHE, 2017. – С. 164-168.
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фондів  відновила  свою  позитивну  тенденцію,  вона  зросла  у  1,7104  рази  та

досягнула рівня 20 038 млн. грн., але не відновила докризового значення. 

Рис. 3.5. Динаміка кількості фондів (за видами та разом) і компаній з

управління  активами  польського  ринку  інвестиційних  фондів  (складено

авторами на основі159).

Проте  за  рахунок  розвитку  сектору  AIFS-фондів  ринку  інвестиційних

фондів  динаміка  сукупних  кількості  фондів  і  обсягів  їхніх  активів  набуває

зростаючого характеру, незважаючи на коливання в кризові періоди, але при

цьому слід зауважити, що темпи зростання кількості фондів переважають темпи

зростання  активів  в  їхнє  управління,  що,  у  свою  чергу,  свідчить  про

переважання  кількісного  розвитку  цього  сектору  фондового  ринку  над

якісним160.

У  свою чергу,  згідно  з  даними інформаційних довідок  щодо  розвитку

фондового ринку України протягом січня-грудня 2013-2016 рр. та січня-жовтня

2017 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме

інформації  щодо  реєстрації  інститутів  спільного  інвестування  динаміка

кількості  зареєстрованих  пайових  (ПІФ)  та  корпоративних  інвестиційних

фондів (КІФ) за вказаний період має такий вигляд (рис. 3.6)161.

159 Кужелєв М.О. Європейський досвід провадження нагляду над інвестиційними фондами та компаніями з управління активами / М.О.
Кужелєв, М.М.Бойчук, Т.А. Нестерчук// Human rights: theory and practice. – London: IASHE, 2017. – С. 164-168.
160 Кужелєв М.О. Європейський досвід провадження нагляду над інвестиційними фондами та компаніями з управління активами / М.О.
Кужелєв, М.М.Бойчук, Т.А. Нестерчук// Human rights: theory and practice. – London: IASHE, 2017. – С. 164-168.
161 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Сайт]: – Режим доступу:https://www.nssmc.gov.ua
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Рис.  3.6.  Динаміка  кількості  фондів  (разом)  українського  ринку

інвестиційних фондів (складено авторами на основі162).

Незважаючи  на  тривале  скорочення  (четвертий  рік  поспіль)  кількості

професійних  учасників  управління  активами  в  Україні  та  зниження  (за

підсумками 2016 року) активів в їхньому управлінні, що зумовлено насамперед

ретельнішим підходом НКЦПРФ до процедури видачі ліцензій та підвищенням

вимог  регулятора  до  професійних  учасників  наявності  частки  компаній  у

розмірі 20,3 % від загальної кількості КУА, що мали негативні відхилення від

встановлених значень пруденційних нормативів у 2016 році та скорочення її

протягом попереднього року з 20,3 % до 8,6 %.

У 3-му кварталі 2017 року провідні фондові ринки світу та український

прискорили  зростання  (табл.  3.1.),  разом  з  тим  посилився  і  притік  до

інвестиційних фондів. Чистий притік до українських відкритих ІСІ у цей час

зріс майже утричі порівняно з попереднім кварталом, а річний рух капіталу у

секторі вперше з другого кварталу 2011 року був позитивним. 

Таблиця 3.1

Динаміка зміни світових фондових індексів за період 30.09.2016130.09.2017 

Найменування
Індекс Зміна

30.09.2016 30.06.2017 30.09.2017 3 кв. 2017 Рік
УБ (Україна) 810,13 1 047,78 1 185,31 13,1% 46,3%
ПФТС (Україна) 239,87 286,24 293,56 2,6% 22,4%
IbovespaSaoPauloSEIndex
(Бразилія)

58 367,05 62 899,97 74 293,51 18,1% 27,3%

Продовження таблиці 3.1
162 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Сайт]: – Режим доступу:https://www.nssmc.gov.ua
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РТС (Росія) 990,88 1 000,96 1 136,75 13,6% 14,7%
WSE WIG 20 (Польща) 1 709,51 2 299,80 2 453,46 6,7% 43,5%
Cyprus SE General Index 
(Кіпр)

66,16 76,71 74,14 -3,4% 12,1%

FTSE 100 
(Великобританія)

6 899,33 7 312,72 7 372,76 0,8% 6,9%

NIKKEI 225 (Японія) 16 449,84 20 033,43 20 356,28 1,6% 23,7%
DJIA (США) 18 308,15 21 349,63 22 405,09 4,9% 22,4%
DAX (ФРН) 10 511,02 12 325,12 12 828,86 4,1% 22,1%
S&P 500 (США) 2 168,27 2 423,41 2 519,36 4,0% 16,2%

Джерело: складено авторами на основі163

На  зміну  попередній  динаміці,  у  3-му  кварталі  2017  попит  на  ІСІ

підвищився, зокрема на відкриті фонди, а також венчурні, де зросла кількість

інвесторів та посилився притік капіталу. Крім того,  вдруге поспіль на ринок

виходили  закриті  ІСІ  з  публічною  пропозицією,  що  також  збільшило

чисельність вкладників у секторі.

Посилене  зростання  фондового  ринку  у  цей  період,  на  тлі  певних

макроекономічних успіхів, підвищив дохідність ІСІ, що інвестували переважно

в цінні папери – особливо, відкриті, інтервальні та фонди акцій, причому перші

та останні випереджали депозити у гривні за річною дохідністю (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Динаміка зміни дохідності ІСІ поряд з іншими активами за період

з 30.06.2017 - 30.09.2017

Дохідність
2-й

кварта
л 2017

3-й
квартал

2017

З
початку

року
Рік

Індекс УБ 6,8% 13,1% 48,9% 46,3%
Закриті (невенчурні) ІСІ з публічною 
емісією

5,0% 9,3% 11,5% 11,4%

Фонди акцій 3,8% 8,9% 30,3% 45,7%
Закриті (невенчурні) ІСІ з приватною 
емісією

3,7% 6,0% 9,5% 11,6%

Депозити у євро 3,6% 5,9% 14,8% 12,1%
Відкриті ІСІ 3,5% 5,6% 19,5% 21,6%
"Золотий" депозит (за оф. курсом золота) 2,7% 5,5% 13,5% 2,0%
Інші (диверсифіковані публічні) фонди 1,2% 5,0% 13,1% -6,1%
Нерухомість у Києві (у дол. США) 0,5% 4,3% 2,5% 2,2%

Продовження таблиці 3.2

163 Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу - Методичні рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в компанії
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Інтервальні ІСІ -0,2% 4,3% 9,2% 8,6%
Фонди змішаних інвестицій -0,3% 4,3% 9,2% 9,3%
Депозити (грн.) -0,6% 4,0% 12,7% 17,7%
Фонди облігацій -1,6% 3,6% 6,7% 11,5%
Депозити у дол. США -1,8% 3,0% 3,3% 9,3%
Індекс ПФТС -2,3% 2,6% 10,7% 22,4%
Інфляція (індекс споживчих цін) -3,1% 2,1% 10,2% 16,4%
Нерухомість у м. Києві (у грн.) -5,1% 0,6% -6,3% -6,0%

Джерело: складено авторами на основі164

Дохідність ІСІ  за  3-й  квартал  2017  року зросла  в  усіх  секторах,  окрім

закритих невенчурних ІСІ з приватною емісією, хоча і  в цьому секторі  вона

була позитивною. Найдохіднішими за середнім приростом вартості вкладень за

квартал  серед  секторів  ІСІ  за  типами  фондів  були закриті  ІСІ  з  публічною

пропозицією (+9,3%),  а  серед диверсифікованих та  спеціалізованих фондів з

публічною  пропозицією  за  класами  активів  –  знову  фонди  акцій  (+8,9%).

Відкриті фонди удвічі підвищили дохідність – до 5,6%.

Лідерами за дохідністю з початку 2017 року та за рік були ті ж категорії

ІСІ,  що й у попередньому кварталі:  відкриті  фонди за 9 місяців принесли у

середньому майже 20%, а фонди акцій – понад 30%; за рік перші забезпечили

майже +22%, другі – +_46%165.

Кількість інвесторів ІСІ продовжувала скорочуватися (-13,5%), однак це

відбулося переважно за рахунок інтервальних ІСІ, серед яких вийшов з ринку

один  реорганізований  раніше  взаємний  фонд  із  великою  кількістю  дрібних

учасників.  У  відкритих  фондах  кількість  інвесторів  вперше  за  рік  зросла

(+1,6%),  а  у  закритих  із  публічною  пропозицією  –  на  15,3%.  Всього  в  ІСІ

станом на  30.09.2017  було 228  283  інвестори, понад  98% з  яких  –  роздрібні

вкладники-резиденти України, а серед них майже 96% – учасники інтервальних

фондів. Найбільшими інвесторами ІСІ (за часткою у ВЧА) в цілому залишалися

українські  юридичні  особи,  які  за  3-й  квартал  наростили  свої  сукупні

вкладення, але частка яких знову зменшилася – до 66,6% у чистих активах усіх

фондів.  У  венчурних  фондах  їхня  вага  також  продовжувала  знижуватися  –

164 Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу - Методичні рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в компанії
з управління активами [Сайт]: – Режим доступу:www  .  uaib  .  com  .  ua  .  
165 Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу - Методичні рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в компанії
з управління активами [Сайт]: – Режим доступу:www  .  uaib  .  com  .  ua  .  
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до 67,9%.  У  відкритих  фондах  громадяни  України  збільшили  вкладення  та

розширили  свою  частку  до  75,2%.  За  обсягом  нарощених  коштів  найбільш

популярними серед цих інвесторів були венчурні фонди, а за часткою у ВЧА на

кінець вересня – інтервальні (82%).

Протягом  січня-грудня  2014  року  обсяг  зареєстрованих  НКЦПФР

випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 24,76 млрд. грн., що

менше на 4,04 млрд. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2013 року. 

Протягом січня-грудня  2014  року  обсяг  зареєстрованих  випусків  акцій

КІФ становив 6,35 млрд. грн., що більше на 68,12 млн. грн. порівняно з даними

за аналогічний період 2013 року.

Протягом  січня-грудня  2015  року  обсяг  зареєстрованих  НКЦПФР

випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 10,58 млрд. грн., що

менше на 14,18 млрд. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2014 року.

Протягом січня-грудня  2015  року  обсяг  зареєстрованих  випусків  акцій

КІФ становив 4,21 млрд. грн., що менше на 142,27 млн. грн. порівняно з даними

за аналогічний період 2014 року.

Протягом  січня-грудня  2016  року  обсяг  випусків  інвестиційних

сертифікатів КУА ПІФ, зареєстрованих НКЦПФР, становив 5,37 млрд. грн., що

менше на 5,21 млрд. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2015 року.

Протягом  січня-грудня  2016  року  обсяг  випусків  акцій  КІФ,

зареєстрованих  НКЦПФР, становив 10,72 млрд. грн., що більше на 6,52 млрд.

грн. порівняно з даними за аналогічний період 2015 року.

Протягом  січня-жовтня  2017  року  обсяг  випусків  інвестиційних

сертифікатів  пайових  інвестиційних  фондів,  зареєстрованих  НКЦПФР,

становив 5,03 млрд. грн., що більше на 642,6 млн. грн. порівняно з даними за

аналогічний період 2016 року.

Протягом січня-жовтня  2017 року обсяг  випусків  акцій  корпоративних

інвестиційних фондів, зареєстрованих НКЦПФР, становив 10,31 млрд. грн., що
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більше  на  1,23  млрд.  грн.  порівняно  з  даними  за  аналогічний  період  2016

року166.

Вартість чистих активів (ВЧА) усіх ІСІ разом також зросла – на 2,3% –

до 203 637 млн. грн. (рис. 3.7.), у тому числі венчурних ІСІ – до 195 621 млн.

грн. Чисті активи відкритих ІСІ зросли до 72 млн. грн. (+11,9%), інтервальних –

до 76 млн. грн., закритих ІСІ із публічною пропозицією – до 2 494 млн. грн., у

тому числі венчурних ІСІ – до 195 621 млн. грн. Чисті активи відкритих ІСІ

зросли до 72 млн. грн. (+11,9%), інтервальних – до 76 млн. грн., закритих ІСІ із

публічною пропозицією – до 2 494 млн. грн.

Рис.  3.7.  Динаміка зміни ВА та  ВЧА ІСІ  2014-2017  рр.  (млн.  грн.)

(складено авторами на основі167).

166 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Сайт]: – Режим доступу:https://www.nssmc.gov.ua
167 Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу - Методичні рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в компанії
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Чистий притік капіталу у відкритих ІСІ у 3-му кварталі 2017 року різко

посилився і  становив +2,5 млн. грн.,  а  річний – зафіксований вперше з  2-го

кварталу 2011 року – був на рівні 1 млн. грн.

Структура  активів  ІСІ у  3-му  кварталі  2017  року  засвідчила  подальше

зменшення  кількості  цінних  паперів  в  активах відкритих  та  закритих  ІСІ  з

приватною  емісією  (зокрема  і  венчурних),  а  у  закритих  ІСІ  з  публічною

пропозицією вона у цей час збільшилася. Сукупні інвестиції  відкритих ІСІ в

акції зросли до 41,8% у ВЧА. Станом на 30.09.2017 в агрегованому портфелі

активів ІСІ цінні папери становили від 18% у венчурних ІСІ до 67% та 72% – у

відкритих та інтервальних відповідно.

Венчурні  фонди  й  надалі  збільшували  «інші»  активи  (у  тому  числі

корпоративні права та позики) – до 78,3% у їхній сукупній ВЧА.

У відкритих ІСІ знову зріс обсяг коштів у банках – майже до 26 %.

Динаміка зміни середньої кількості зареєстрованих ІСІ на одну компанію

з  управління  активами  продовжує  набувати  зростаючого  характеру,  що

свідчить  про  потенційне  збільшення  фондів  та  приріст  їхніх  ВА/ВЧА

(табл. 3.3)168.

З огляду на співвідношення кількості компаній з управління активами й

кількості  зареєстрованих  інвестиційних  фондів  (табл.3.1)  та  співвідношення

темпів  зростання  кількості  ІСІ  з  темпами  зростання  вартості  їхніх

активів/вартості  чистих  активів  (рис.  5)  можна  зробити  висновок  про

переважання  на  національному  ринку  ІСІ  тенденцій  якісного  розвитку  на

відміну  від  специфіки  розвитку  ринку  інвестиційних  компаній  та  фондів

Республіки Польща.

Проте,  на  відміну  від  української  фондової  системи,  зокрема  ринку

інвестиційних фондів,  польський ринок,  як ринок країни-члена ЄС, більшою

мірою адаптований  до  викликів  євроінтеграційних  процесів  і  є  активним  їх

учасником, тому може бути доцільним перейняття певного досвіду адаптації
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національним  регулятором  фондового  ринку  у  межах  актуальних  світових

тенденцій у цій сфері.

Таблиця 3.3

Динаміка зміни середньої кількості зареєстрованих ІСІ на 1 компанію з управління активами

Дата
К-ть
КУА

Середня к-ть
зареєстрованих

ІСІ на одну
КУА

Дата
К-ть
КУА

Середня к-ть
зареєстрованих

ІСІ на одну
КУА

Дата
К-ть
КУА

Середня к-ть
зареєстрованих

ІСІ на одну
КУА

31.12.07 334 2,5 31.03.11 344 3,86 30.09.14 337 4,71
31.03.08 356 2,8 30.06.11 347 3,96 31.12.14 336 4,67
30.06.08 394 2,8 30.09.11 345 4,10 31.03.15 330 4,74
30.09.08 404 2,87 31.12.11 341 4,26 30.06.15 326 4,77
31.12.08 409 3,04 31.03.12 344 4,26 30.09.15 320 4,86
31.03.09 409 3,09 30.06.12 340 4,40 31.12.15 313 5,01
30.06.09 397 3,17 30.09.12 344 4,41 31.03.16 309 5,09
30.09.09 391 3,20 31.12.12 353 4,37 30.06.16 304 5,17
31.12.09 380 3,16 31.03.13 348 4,51 30.09.16 300 5,34
31.03.10 366 3,29 30.06.13 345 4,58 31.12.16 295 5,51
30.06.10 357 3,48 30.09.13 347 4,59 31.03.17 295 5,59
30.09.10 348 3,64 31.12.13 347 4,62 30.06.17 299 5,56
31.12.10 339 3,62 31.03.14 343 4,66 30.09.17 300 5,59

30.06.14 340 4,68

Джерело: складено авторами на основі169

На  виконання  Угоди  про  асоціацію  між  Україною  та  Європейським

Союзом, а також Плану заходів з імплементації цієї Угоди триває робота по

імплементації  13  європейських  актів,  які  стосуються  діяльності  інститутів

спільного інвестування (UCITS і Alternative Investment Fund). НКЦПФР має на

меті запропонувати нову редакцію Закону України «Про інститути спільного

інвестування».  Враховуючи  вищевикладене,  розглянемо  специфіку

провадження  цієї  діяльності  та  регулювання  функціонування  внутрішніх

контрольно-наглядових систем компаній з управління активами в ЄС.

Так, наприклад, на польському ринку інвестиційних фондів розрізнять дві

форми  інвестиційних  фондів  та  їхні  «цінні  папери»  з  такими  характерними

особливостями:

1.  Відкритий пайовий інвестиційний фонд (UCITS),  що залучає  кошти

публічно,  з  відсутніми  обмеженнями  на  участь,  інвестує  зібрані  кошти  в

фінансові інструменти на основі ризику поширення (інвестиційні обмеження,

встановлені в Законі про інвестиційні фонди), продає  і  здійснює  викуп  на
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вимогу  інвесторів,  підтримує  мінімальну  ВЧА  2  000  000  польських  злотих,

оцінює свої активи не рідше одного разу на тиждень, розроблений спеціально

для дрібних інвесторів.

2.  Спеціалізований  відкритий  інвестиційний  фонд  (AIF),  що  реалізує

більш гнучку інвестиційну політику (можна застосувати інвестиційну політику

інвестиційного фонду закритого типу), статут регламентує умови щодо участі,

умов  погашення  зобов’язань  та  інше,  має  раду  інвесторів  як  наглядового

органу, оцінює свої активи не рідше одного разу на тиждень, призначений для

досвідчених інвесторів, менш ліквідний, ніж відкритий пайовий фонд.

Ці фонди використовують цінні папери, які  можуть бути публічними і

допущеними до торгів на регульованому ринку. Вони є найбільш гнучкими з

точки  зору  інвестиційної  політики,  оскільки  здійснюють  інвестиції  в

недержавні  фінансові  інструменти,  приватний  акціонерний  капітал,

нерухомість,  похідні,  інші  колективні  інвестиційні  випуски,  їм  притаманні

короткострокові  операції.  Оцінюють  свої  активи  не  рідше  одного  разу  на

тиждень.  Рада  інвесторів  або  збори  інвесторів  виступають  керівними  і

контролюючими органами. Фонд може бути структурований як інвестиційний

інструмент для задоволення потреб конкретного інвестора (з метою податкової

оптимізації).

Стаття 65 (2) Закону про інвестиційні фонди та керуючих інвестиційними

фондами передбачає  винятки з  правила,  закріпленого в  статті  65 (1)  (1),  які

дозволяють  компаніям  з  управління  активів  купувати  зокрема  цінні  папери,

суворо визначені за видами юридичних активів, у тому числі казначейські цінні

папери, а також окремі види паїв або акцій UCITS чи AIFS:

- фондів грошового ринку та інших фондів, які вкладають кошти в

ліквідні активи;

- паї  або  акції  UCITS-  і  AIFS-фондів,  що  керовані  компанією  з

управління  активами,  придбані  під  час  первинної  емісії  паїв  або  акцій  цих

фондів;
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- акції  фонду  сек’юритизації,  керовані  управляючою  компанією за

умови, що вона здійснює управління тільки фондами сек’юритизації170.

Значного  значення  на  європейському  фондовому  ринку  надається

організації  діяльності  та  формуванню  серйозних  вимог  до  внутрішніх

контрольо-наглядових  систем,  зокрема  професійних  учасників.  Європейська

комісія після консультацій з експертами Європейського управління Нагляду за

біржами і цінними паперами - ESMA стосовно технічних питань дотримання та

підвищення організаційних вимог функціонування інвестиційних компаній та

гарантування «правильної» діяльності інвестиційної компанії, у Директиві ЄС

«Про  ринки  фінансових  інструментів»  та  ефективного  забезпечення

функціонування  фінансового  ринку  і  його  інтегральності  (захист  засобів  і

активів клієнта, підвищений стандарт у сфері захисту систем під час торгівлі,

управління  продуктами  (послугами),  описала  завдання,  які  повинні

виконуватися  в  межах  окремої  системи  та  її  інституційного  забезпечення

організаційної  структури  інвестиційної  компанії.  Це  дає  можливість

сформувати  модель  організації  внутрішніх  структурних  підрозділів

інвестиційної компанії (рис. 3.8). 

Рис.  3.8.  Модель  взаємозалежності  між  елементами  системи

дотримання організаційних вимог інвестиційної компанії (складено авторами на

основі171).

170 Кужелєв М.О. Європейський досвід провадження нагляду над інвестиційними фондами та компаніями з управління активами / М.О.
Кужелєв, М.М.Бойчук, Т.А. Нестерчук// Human rights: theory and practice. – London: IASHE, 2017. – С. 164-168.
171 Кужелєв М.О. Внутрішні системи фінансового контролю інвестиційних компаній:  європейський досвід регулювання та можливості
застосування  на  національному  фінансовому  ринку  активами/М.О.  Кужелєв,  М.М.Бойчук  //Схід.  –  Вип.  5.  –  Маріуполь  :  Східний
видавничий дім, 2017. – С.5-11.
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У контексті положень Директиви «Про ринки фінансових інструментів»

можна  виділити  чотири  основні  внутрішні  елементи  (призначення  окремої

посадової  особи,  надання  повноважень,  покладання  обов’язків  на

працівника (ків),  створення  окремого  структурного  підрозділу,  служби,

одноособового чи колегіального органу), які повинні функціонувати в системі

дотримання  організаційних  вимог  інвестиційної  компанії  та  забезпечувати

належне виконання своїх завдань:

- внутрішній контроль (запобігти порушенням у роботі функціональних

систем внутрішніх положень і процедур компанії);

- управління ризиками (визначити прийнятні рівні ризиків, пов’язаних з

системою та управлінням ризиками);

- внутрішній аудит (оцінити правильність і  ефективність дії  систем та

компанії загалом);

- нагляд за відповідністю діяльності законодавству (виявити порушення

організаційною  системою  обов’язків  з  положень  про  відповідні  види

професійної діяльності та запобігти їм). 

Разом з цим «настанови» ESMA охоплюють питання організації «системи

відповідності» універсальним чином для всіх країн-членів ЄС з використанням

вимог щодо обов’язку введення програми моніторингу, що враховує всі сфери

послуг  інвестиційної  фірми  (програма  повинна  базуватися  на  так  званій,

сформульованій  на  підставі  інструментів  і  методик),  чіткого  визначення  у

внутрішньому регламенті  роботи  можливості  проведення  контролю на  місці

особами з підрозділу «відповідності», пояснення питання поєднання підрозділу

«відповідності» з іншими функціями в інвестиційній фірмі (правовий підрозділ,

управління  ризиком),  визначення  допустимості  аутсорсингу  в  діяльності

підрозділу  «відповідності»,  допустимості  затвердження  інспектора  нагляду

органом  нагляду  або  визначення  інформаційного  обов’язку  в  сфері

призначення/звільнення інспектора нагляду за «відповідністю». 

У свою чергу директива 2014/65/ЄС (MiFID II), як і директива MiFID I, не

містить  детальних вказівок щодо підрозділу «відповідності».  Проте,  згідно  з

138



нею, можна зробити висновок про загальні норми щодо організаційних вимог

(ст. 16 абз. 2) у такому формулюванні: «Інвестиційна фірма приймає відповідну

політику і процедури, достатні для забезпечення дотримання фірмою, у тому

числі  її  керівним  персоналом,  працівниками  та  агентами,  обов’язків,  які

виникають  з  цієї  директиви,  та  відповідних правил,  які  регулюють  особисті

транзакції таких осіб»172.

Коли  йдеться  про  системи  функціонування  внутрішнього  аудиту  та

внутрішнього контролю інвестиційної компанії, важливим є розуміння того, що

ці системи виконують схожі, але не ідентичні функції. З огляду на цю схожість

та певний закріплений досвід, імплементація директиви MiFID І, починаючи з

2010 року, серед країн-членів ЄС відбувалася з суттєвими труднощами. Вони

виникли передусім  з  нерозуміння  характеру  обох  механізмів  і  значення  для

організації,  що  підкреслює  актуальність  детермінації  особливості

функціонування та організації даних систем.

Система внутрішнього контролю найменшою мірою описана в директиві

MiFID I.  Обов’язок  введення  системи  внутрішнього  контролю корениться  в

організаційних  вимогах  директиви  MiFID  І  (ст.  13  абз.  2  -  5).  Завдяки

делегуванню, яке міститься в ст. 13 абз. 10 MiFID І, введено певне уточнення у

виконавчій директиві до MiFID І (ст. 5 абз. 1 літ. c). Відповідно до змісту ст. 5

абз. 1 літ. c виконавчої директиви до MiFID I, «інвестиційна фірма зобов’язана

прийняти, ввести і підтримувати відповідні механізми внутрішнього контролю

з  метою  забезпечення  відповідності  з  рішеннями  і  процедурами  на  всіх

організаційних рівнях інвестиційного підприємства».

Під механізмом контролю розуміється трирівнева структура:

 самоконтроль (контроль самого себе працівником);

 функціональний  контроль  (контроль  працівника

начальником/начальниками),

172 Компанія  з  управління активами «Національний резерв» спеціалізується на  управлінні  активами інститутів  спільного інвестування
(інвестиційні фонди) та активами недержавних пенсійних фондів [Сайт]: – Режим доступу:http://www.reserve-am.com.ua/uk.html
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 організований  інституційний  контроль  (особами,  спеціально

призначеними для контрольних дій, з відповідними повноваженнями, які діють

на підставі спеціальних процедур). 

Система внутрішнього аудиту, як і внутрішнього контролю уточнюється

у виконавчій директиві (ст. 5 абз. 5, ст. 8 та ст. 9 абз. 2-3). По-перше, введено

загальний  обов’язок  оцінки  адекватності  й  ефективності  застосовуваних

систем, механізмів внутрішнього контролю та вжито відповідні заходи з метою

усунення всіх недоліків. По-друге, описано стан, у якому там, де це властиво і

пропорційно  характеру,  масштабу  і  ступеню  складності  господарської

діяльності та характеру і сфері послуг та інвестиційних дій, які здійснюються

під час цієї діяльності,  прийнято і створено підрозділ з питань внутрішнього

аудиту, який діє незалежно й окремо від підрозділів з інших систем і бізнес-

підрозділів,  тому  діяльність  системи  внутрішнього  аудиту  не  повинна  бути

пов’язана  з  діяльністю інших ключових  систем («відповідності»,  управління

ризиком і внутрішнім контролем) чи діяльністю фронт- чи бек-офісів. 

Завдання підрозділу внутрішнього аудиту:

1) опрацювання і виконання плану внутрішнього аудиту;

2) надання рекомендацій, які виникають з діяльності в межах виконання

плану внутрішнього аудиту;

3) оцінка виконання рекомендацій;

4)  підготовка  (і  передача  паралельно  керівництву  фірми),  залежно  від

потреб, проте не рідше ніж раз в рік, письмових звітів з виконання доручених

завдань,  які  містять  визначення заходів,  до яких необхідно вдатися в межах

виконання плану внутрішнього аудиту.

Так, основним завданням системи внутрішнього контролю є запобігання

роботі системи з порушенням рішень і  внутрішніх процедур, а внутрішнього

аудиту  оцінка правильності й ефективності дії системи.

У  свою  чергу  наявність  схожого  інституційного  забезпечення  в

організаційній системі діяльності інвестиційних компаній не зовсім відповідає

функціональному  зобов’язанню,  встановленому  удосконаленими  вимогами
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згідно із настановами Європейського управління Нагляду за біржами і цінними

паперами  та  Директиви  ЄС «Про  ринки  фінансових  інструментів  ІІ»,  проте

воно може бути  імплементоване  і  застосоване  на  національному фондовому

ринку,  що  дасть  змогу  застосувати  ширшою  мірою  процедури  нагляду,

внутрішнього  аудиту  та  контролю,  уникнути  численних  порушень

законодавства при здійсненні своєї діяльності та, відповідно, штрафних санкцій

як  їхніх  наслідків,  забезпечити  підвищення  якості  інвестиційних  послуг  на

ринку цінних паперів, захисту прав їхніх користувачів чи інвесторів173. 

У зв’язку з цим, крім іншого, та з метою виконання зобов’язань України

за  Угодою  про  асоціацію  між  Україною,  з  одного  боку,  та  Європейським

Союзом і  його державами-членами,  з  іншого,  у  частині  приведення чинного

законодавства України у відповідність законодавству Європейського Союзу у

сфері фінансових послуг, зокрема до Директив ЄС № 98/26/ЕС, 2003/71/ЄС, №

2004/109/ЄС,  №2007/14/ЄС,  №2001/34/ЄС,  №  2007/36/ЄС,  №  2014/65/ЄС,

Регламентів ЄС № 809/2004, № 648/2012 та № 600/2014 важливим залишається

комплексне  врегулювання  питань  щодо:  функціонування  ринків  похідних

цінних  паперів  та  деривативів  та  участі  в  їхній  діяльності  ІСІ,  розбудова

інфраструктури, удосконалення  порядку  емісії  цінних  паперів  та  системи

розкриття інформації  на ринках капіталу відповідно до вимог європейського

законодавства,  впорядкування діяльності  з  надання інформаційних послуг на

ринках  капіталу  у  відповідності  до  світових  практик  та  європейського

законодавства, забезпечення захисту прав власників цінних паперів ІСІ згідно із

принципами та прийнятними для українського фондового ринку й економіки

норм ЄС найкращих світових практик.

У контексті вищевикладеного важливим може бути:

- удосконалення ліцензійних умов провадження професійної діяльності;

173 Кужелєв М.О. Внутрішні системи фінансового контролю інвестиційних компаній:  європейський досвід регулювання та можливості
застосування  на  національному  фінансовому  ринку  активами/М.О.  Кужелєв,  М.М.Бойчук  //Схід.  –  Вип.  5.  –  Маріуполь  :  Східний
видавничий дім, 2017. – С.5-11.
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- удосконалення  порядку  емісії  цінних  паперів  та  вимог  щодо

оформлення проспекту при публічній пропозиції цінних паперів ІСІ та допуску

їх до торгів на регульованому фондовому ринку, а також визначення винятків;

- удосконалення вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку

та  впровадження  диференційованого  підходу  щодо  обсягу  й  періодичності

розкриття емітентом інформації на фондовому ринку;

- розширення  переліку  можливих  способів  розкриття  інформації  на

фондовому ринку, у тому числі за допомогою послуг авторизованих осіб, які

мають  право  провадити  діяльність  з  надання  інформаційних  послуг  на

фондовому ринку, а також скасування обов’язковості публікацій у друкованих

виданнях;

- необхідність  підготовки  емітентом  звіту  керівництва  та  звіту  про

управління активами, як складових частин річної інформації про емітента.

З  метою  реформування  процесу  регулювання  діяльності  з  управління

активами ІСІ та нагляду за ринком інвестиційних фондів України, а також за

результатами  технічної  місії  МВФ  щодо  протидії  зловживанням  на  ринку

цінних  паперів,  з  урахуванням  найкращого  світового  досвіду  слід  з  метою

розбудови ефективної системи запобігання зловживанням на фондовому ринку:

-  привести  законодавство  в  сфері  фондового  ринку  у  відповідність  до

найкращих світових стандартів, зокрема:

1) Регламенту ЄС № 596/2014 від 16.04.2014 про зловживання на ринку;

2) Директиви ЄС № 2014/57/ЄС від16.04.2014  про кримінальні санкції

щодо ринкових зловживань;

- удосконалити санкції та заходи впливу, що застосовуються до фізичних

та юридичних осіб за порушення законодавства на ринку цінних паперів;

- удосконалити повноваження регулятора фондового ринку щодо нагляду

та контролю за діяльністю на фондовому ринку.

Враховуючи вищевикладене,  аби комплексно вдосконалити законодавчі

норми  з  метою  імплементації  стандартів  Міжнародної  організації  комісій  з

цінних  паперів  (IOSCO)  та  виконання  вимог  Угоди  про  асоціацію  між
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Україною  та  Європейським  Союзом  у  частині  розбудови  ефективних

механізмів  протидії  зловживанням  на  фондовому  ринку  та  вдосконалення

захисту прав інвесторів і споживачів фінансових послуг, зокрема на ринку ІСІ,

передбачається:

- надання  НКЦПФР  права  на  здійснення  заходів  превентивного

характеру до учасників фондового ринку;

- розширення  повноважень  НКЦПФР  щодо  проведення  перевірок  та

передбачення повноважень щодо проведення оцінювання на фондовому ринку;

- удосконалення  санкцій  та  заходів  впливу,  що  застосовуються  до

фізичних  та  юридичних  осіб  за  порушення  законодавства  на  ринку  цінних

паперів та про акціонерні товариства;

- удосконалення  інституту  тимчасового  керівника  професійного

учасника фондового ринку;

-  створення  механізмів,  спрямованих  на  забезпечення  інформування

регулятора  фондового  ринку  про  фактичні  або  потенційні  порушення

законодавства про ринок цінних паперів та про акціонерні товариства;

-  запровадження  можливості  врегулювання  спірних  питань,  що

стосуються  наслідків  вчинення  порушень  законодавства  на  ринку  цінних

паперів,  шляхом  підписання  угоди  між  Національною  комісією  з  цінних

паперів та фондового ринку та особою, яка вчинила таке правопорушення;

- можливості оприлюднювати інформацію про порушення законодавства

на ринку цінних паперів.

У  цьому  контексті  важливими  факторами  слугуватимуть  встановлення

вимог до розкриття і забезпечення прозорості структури власності професійних

учасників  фондового  ринку,  що  сприятиме  протидії  зловживанням  на

фондовому ринку, а саме:

- удосконалить  систему  нагляду  та  контролю  за  діяльністю  на

фондовому  ринку  з  урахуванням  передового  світового  досвіду  з  метою

розбудови ефективної системи запобігання зловживанням на фондовому ринку;
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- покращить дисциплінованість учасників фондового ринку та сприятиме

захисту прав інвесторів і споживачів фінансових послуг на фондовому ринку;

- збільшить (як наслідок) інвестиції в економіку України, зокрема через

підвищення  довіри  внутрішніх  та  іноземних  інвесторів  до  механізмів

інвестування у фінансові інструментів внаслідок запровадження цивілізованих

європейських правил здійснення діяльності на фондовому ринку та належного

рівня контролю за додержанням зазначених правил з боку держави;

- сприятиме виконанню вимоги Угоди про асоціацію між Україною та

Європейським Союзом у частині імплементації Регламенту ЄС № 596/2014 від

16 квітня 2014 року про зловживання на ринку та Директиви ЄС № 2014/57/ЄС

від 16 квітня 2014 року про кримінальні санкції та інше174.

Крім цього, НКЦПФР продовжує роботу над удосконаленням норм, які

регулюють  діяльність  компаній  з  управління  активами,  інститутів  спільного

інвестування  та  недержавних  пенсійних  фондів  та  їхніх  внутрішніх

організаційно-наглядових систем.

Незважаючи  на  негативні  соціально-політичні  процеси,  застій

економічного розвитку,  слабкість  національної  фінансової  системи,  динаміка

розвитку  і  ключових  показників  національного  ринку  інвестиційних  фондів

починає  зростати.  Такий  розвиток  зумовлює  актуалізацію  діяльності  та

контролю з боку держави в особі,  зокрема, НКЦПФР, для сприянню сталого

розвитку  фондового  ринку,  забезпеченню  захисту  прав  інвесторів,

відповідності законодавчої бази регулювання фондового ринку міжнародним та

європейським стандартам.

Згідно  з  результатами  дослідження,  такого  ефекту  можна  досягти  за

рахунок  приведення  законодавства  в  сфері  фондового  ринку у  відповідність

найкращим світовим стандартам.

Розглянувши  інструментарій,  специфіку  організації,  враховуючи

динаміку  розвитку  ринку  інвестиційних  фондів  країни-члена  Європейського

Союзу  Республіки  Польща  та  особливості  організації  діяльності  і

174 Рахункова палата України – Акт «про результати аудиту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 2017 [Текст]_– 

С. 10-12.
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функціонування  компаній  з  управління  активами  інститутів  спільного

інвестування  у  порівнянні  з  удосконаленими  (згідно  з  настановами

Європейського  управління  Нагляду  за  біржами  і  цінними  паперами  та

Директивою  ЄС  «Про  ринки  фінансових  інструментів  ІІ»)  процедурами  з

визначення,  регламентації,  організації,  законодавчим  і  інституційним

забезпеченням  з  урахуванням  особливостей  і  масштабів  діяльності

інвестиційних компаній служб внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту,

відповідності  діяльності законодавству,  системи управління ризиками, можна

зробити висновок про наявність цих елементів у компаніях з управління активів

інститутів  спільного  інвестування,  незважаючи  на  те,  що  вони  часто

концентруються в одному органі (особі),  вигляді – підрозділі відповідності  –

юридичний  відділ  (юрист),  чи  об’єднанні  –  підрозділ  внутрішнього  аудиту

(контролю), внутрішній аудитор (контролер). 

В  свою  чергу,  наявність  схожого  інституційного  забезпечення  в

організаційній  системі  діяльності  інвестиційних  компаній  неповністю

відповідає  функціональному  зобов’язанню,  встановленим  удосконаленими

вимогами  згідно  настанов  Європейського  управління  Нагляду  за  біржами  і

цінними паперами та Директиви ЄС «Про ринки фінансових інструментів ІІ»,

проте  воно  може  бути  імплементовано  і  застосовано  на  національному

фондовому ринку, що дасть змогу, застосувати в новому юридичному полі та

посилити протидію зловживанням на фондовому ринку, удосконалить системи

нагляду  та  контролю  за  діяльністю  на  фондовому  ринку  з  урахуванням

найкращого  передового  світового  досвіду,  покращить  дисциплінованість

учасників фондового ринку та сприятиме захисту прав інвесторів та споживачів

фінансових послуг на фондовому ринку, збільшить (як наслідок) інвестиції в

економіку України, зокрема через підвищення довіри внутрішніх та іноземних

інвесторів  до  механізмів  інвестування  у  фінансові  інструментів  внаслідок

запровадження  цивілізованих  європейських  правил  здійснення  діяльності  на

фондовому ринку  та  належного  рівня  контролю за  додержанням зазначених

правил зі сторони держави.
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3.2. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ САНАЦІЙНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ ТА САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

ФІНАНСОВОНЕСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Нині в державі кризові явища на макро- та макрорівні супроводжуються

значною  кількістю  збиткових  підприємств,  зростанням  швидкими  темпами

кредиторської та дебіторської заборгованості, збільшенням кількості справ про

банкрутство, розглянутих господарськими судами. За таких умов у діяльності

господарюючих суб’єктів стала нагальною потреба у використанні спеціальних

механізмів  і  процедур,  спрямованих  на  підвищення  ефективності  їхньої

діяльності, подолання кризових явищ і недопущення банкрутства та ліквідації

підприємств.

У  контексті  цього  однією  з  перших  процедур  має  бути  визначення

санаційної спроможності підприємства,  що базується не лише на оцінці його

здатності  успішно подолати кризу,  але  й  на  спроможності  розвиватися  далі,

забезпечуючи  собі  необхідну  конкурентоспроможність  та  як  результат  –

стійкість  і  прибутковість.  Фінансово-економічною  основою  для  успішного

виходу підприємства з кризової ситуації є саме його санаційний потенціал.

На  нашу  думку,  санаційний  потенціал  підприємства  є  частковою

похідною  від  інших  складових  економічного  потенціалу,  що  актуалізується

лише в момент настання фінансової кризи на підприємствах. Він потрібен, аби

мобілізувати внутрішні резерви щодо її подолання. Це є цілком логічним, адже

санаційний потенціал як такий не актуальний для підприємств, що працюють

на  зростаючих  ринках,  мають  високу  прибутковість  та  характеризуються

надійним  фінансовим  станом.  Тому  питання  визначення  санаційного

потенціалу актуальні в випадках, коли:

– підприємство або перебуває в стані фінансової кризи, або має ознаки

кризових явищ у своїй діяльності;

– підприємство володіє певними ресурсами та компетенціями, що здатні

протидіяти цьому стану.

146



У  всіх  інших  ситуаціях  питання  виявлення  та  оцінки  санаційного

потенціалу як таке не є актуальним.

Питання  визначення  складу  та  структури  санаційного  потенціалу

підприємства, попри свою важливість, і нині залишаються мало дослідженими

та  дискусійними.  У  зв’язку  з  цим  доцільно  звернутися  до  основних

економічних  теорій  і  положень,  що  розкривають  етимологію  категорії

«потенціал  підприємства»  та  визначають  його  основні  складові.  Як  було

зазначено  вище,  санаційний  потенціал  підприємства  розглядається  нами  як

часткова похідна від більш загального явища – економічного потенціалу.

У  науковій  думці  розповсюджені  три  підходи  до  розуміння  сутності

«потенціал»  підприємства:  ресурсний,  потенційний  та  комплексний

(компетенційний).  При цьому відсутність єдиного його розуміння ускладнює

подальші  дослідження  більш  специфічних  його  компонентів,  зокрема,

санаційного потенціалу.

Тому під потенціалом підприємства пропонується розуміти  інтегровану

сукупність  ресурсів  підприємства  і  його  управлінських  компетенцій,  які

дозволяють  здійснювати  цілеспрямований  вплив  на  якісні  і  кількісні

характеристики ресурсів та досягати за рахунок цього потрібних результатів

фінансово-господарської діяльності 175.

Періодичний  розвиток  кризових  явищ  у  діяльності  підприємств

об’єктивно  зумовив  зростання  інтересу  вчених-дослідників  та  економістів-

практиків до можливостей підприємства успішно протидіяти кризам. У зв’язку

з цим у літературі з’явилися згадки про такі різновиди потенціалу підприємств,

як антикризовий потенціал та санаційний потенціал.  Зокрема,  науковці  А. В.

Малявіна, О. Парацій, С. А. Попов, Н. Б. Пашин розкривають сутність поняття

«антикризовий  потенціал»,  акцентуючи  увагу  на  тому,  що  він  може

проявлятись  у  вигляді  відпрацьованої,  досконалої  технології,  сучасного

обладнання,  висококваліфікованих  працівників,  досконалої  системи

взаємозв’язків  із  постачальниками  та  споживачами.  При  цьому  основою

175 Ліснічук  О.  А.  Розрахунок  санаційного  потенціалу  підприємства  :  зарубіжний  досвід  та  вітчизняна  практика  /  О.  А.  Ліснічук  //
Інноваційна економіка. –№ 5 (31). – 2012. – С. 51–57.
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антикризового потенціалу виступають ресурси підприємства та можливості їх

відновлення176.

О. В.  Бєлозерцев  під  антикризовим  потенціалом  розуміє  сукупні

потенційні  можливості  підприємства  протидіяти  кризі,  що  зумовлюються

використанням наявних і залучених ресурсів у процесі реалізації антикризових

заходів в умовах динамічного зовнішнього середовища177.

Поряд з антикризовим потенціалом у фаховій літературі використовують

і  таке  поняття,  як  «санаційний  потенціал».  На  нашу  думку,  санаційний

потенціал  є  тотожним  поняттям  антикризового  потенціалу  підприємства  і

характеризує його здатність відновлювати діяльність та прибуткове існування у

разі різкого загострення розвитку кризових явищ, коли актуалізується питання

про саме існування підприємства як господарської одиниці.

Зокрема,  К. О.  Солом’янова-Кирильчук  під  санаційним  потенціалом

пропонує  розуміти  наявність  у  підприємства  фінансово-економічних,

виробничо-технічних,  організаційно-правових,  трудових  ресурсів,  що

зумовлюють  вдале  проведення  заходів  із  подолання  кризи178.  Однак  таке

визначення  санаційного  потенціалу  є  обмеженим  і  недостатньо  коректним,

адже  воно  фактично  повністю  повторює  визначення  «санаційної

спроможності»,  запропоноване  О. О. Терещенком.  Основний  його  недолік

полягає в тому, що акцент робиться на поточних можливостях подолати кризу,

але  при цьому стратегічна  роль санаційного  потенціалу,  як  фундаменту для

прибуткового  та  стійкого  розвитку  нині  кризового  підприємства,  у

довгостроковій перспективі фактично ігнорується.

Більш повне й точне визначення санаційного потенціалу запропоновано

Т. В.  Булович.  На  думку  автора,  санаційний  потенціал  слід  розуміти  як

«наявність  у  підприємства  фінансово-економічних,  виробничих  і  трудових

ресурсів та можливостей їх ефективного використання у напрямку відновлення

176 Парацій О. Аналіз фінансового потенціалу підприємства / О. Парацій // Наук. зап. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 178–181.
177 Бєлозерцев О. В. Оцінка антикризового потенціалу вугледобувних підприємств : дис… канд. екон. наук : 08.06.01 / Бєлозерцев Олег
Валерійович. – Алчевськ, 2003. – 209 с.
178 Соломянова-Кирильчук  К.  О.  Санаційний  потенціал  як  ключова  категорія  кризового  менеджменту  [Текст]  /  К.  О.  Соломянова-
Кирильчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 4. – C. 20–23.
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й  підтримання  достатнього  рівня  санаційної  спроможності  суб’єкта

підприємництва»179.  Зазначимо,  що  розуміння  санаційного  потенціалу  цим

дослідником  не  обмежується  лише  наявністю  у  підприємства  відповідних

ресурсів для подолання кризи, але й доповнюється можливостями та вмінням

ефективно їх використовувати.

Т. В. Булович не лише систематизує поняття «антикризовий потенціал»,

«санаційний потенціал» і  «потенціал до виживання»,  але й встановлює їхній

взаємозв’язок  і  підпорядкування.  На  думку  дослідника,  «антикризовий,

санаційний  та  потенціал  виживання  перебувають  у  тісному  взаємозв’язку  й

визначають  здатність  підприємства  до  відновлення  та  підтримання

життєдіяльності шляхом проведення санаційних заходів, тобто є виразниками

його санаційної спроможності». Антикризовий потенціал визначає можливості

підприємства  мінімізувати негативний вплив кризи за  використання системи

інструментів,  серед  яких  пріоритетна  роль  належить  заходам  санаційного

характеру. У свою чергу санаційний потенціал зумовлюється антикризовим і

дає  уявлення  про  доцільність  та  можливість  реалізації  санації  (санаційну

спроможність)  на  підприємстві.  При  цьому  сукупність  антикризового  та

санаційного потенціалу є проявом потенціалу виживання підприємства180.

У тлумаченні С. Пєрєдєрієвої «санаційний потенціал залежить від умов і

можливостей  зростання  або  зниження  ефективності  фінансово-економічної

діяльності  та  відображає реальний потенціал підприємства-боржника та його

невикористані  фінансові  можливості»181.  На  нашу  думку,  це  визначення  є

занадто  загальним  і  заплутаним,  а  тому  також  не  дозволяє  повною  мірою

розкрити зміст і сутність цієї економічної категорії. 

Систематизовані  нами  визначення  категорій  «санаційний/антикризовий

потенціал»,  що поширені в сучасній науковій думці,  представлено у таблиці

3.4.

179
 Булович Т.  В.  Основні  підходи до визначення результативності  управління санаційною спроможністю підприємства  [Електронний

ресурс] / Т. В. Булович. – Режим доступу:
 http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdie/2009_2/files/29.pdf
180 Бланк І. О. Управління фінансами підприємств : підручник / І. О. Бланк, Г. В. Ситник ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2006. – 779 с.
181

 Донченко Т.  В. Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств:  дис.  ...  канд.  екон.  наук:  08.00.04 /  Тетяна

Віталіївна Донченко; [наук. керівник К. Л. Ларіонова]; Хмельницький національний ун-т. – Хмельницький, 2015. – 249 с. 
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Базуючись  на  результативному  підході  та  на  відсутності  єдиного

розуміння  поняття  «санаційний  потенціал»  підприємства,  пропонується

розглядати  санаційний  потенціал  підприємства  як  сукупність  ресурсів

відповідної кількості та якості, а також наявність управлінських здібностей

(компетенції), здатних інтегрувати ці ресурси в єдине ціле та спрямувати на

відновлення фінансової рівноваги та забезпечення стійкового і  прибуткового

розвитку в довгостроковій перспективі.

Таблиця 3.4

Визначення «санаційного/антикризового потенціалу» підприємства 

№
п/п

Автори Визначення

1 Малявіна А. В, 
Попов С. А., 
Пашин Н. Б.

«Антикризовий  потенціал  –  сукупність  відпрацьованої,
досконалої  технології,  сучасного  обладнання,
висококваліфікованих  працівників,  досконалої  системи
взаємозв’язків  із  постачальниками  та  споживачами.  Основою
антикризового потенціалу виступають ресурси підприємства та
можливості їх відновлення»

2 Бєлозерцев О. В. «Антикризовий  потенціал  –  сукупні  потенційні  можливості
підприємства  протидіяти  кризі,  що  зумовлюються
використанням  наявних  та  залучених  ресурсів  у  процесі
реалізації  антикризових  заходів  в  умовах  динамічного
зовнішнього середовища»

3 Соломянова-
Кирильчук К. О. 

«Санаційний потенціал  – наявність  у підприємства  фінансово-
економічних,  виробничо-технічних,  організаційно-правових,
трудових ресурсів, що зумовлюють вдале проведення заходів із
подолання кризи»

4 Булович Т. В. «Санаційний потенціал  – наявність  у підприємства  фінансово-
економічних, виробничих та трудових ресурсів та можливостей
їх  ефективного  використання  у  напрямку  відновлення  й
підтримання  достатнього  рівня  санаційної  спроможності
суб’єкта підприємництва»

5 Пєрєдєрієва С. В. «Санаційний  потенціал  залежить  від  умов  і  можливостей
зростання  або  зниження  ефективності  фінансово-економічної
діяльності  та  відображає  реальний  потенціал  підприємства-
боржника та його невикористані фінансові можливості»

Джерело: складено автором

Подальшим  логічним  напрямом  досліджень  повинно  бути  визначення

складу  і  структури  санаційного  потенціалу  підприємства,  а  також

обґрунтування низки показників, що дозволяють максимально повно й всебічно
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його оцінити. Як свідчить дослідження, існує мало методик оцінки санаційного

потенціалу,  більшість  із  них  або  поверхові,  або  громіздкі  та  спираються  на

показники  майбутніх  періодів,  які  майже  неможливо  прогнозувати.  Один  із

підходів  до  визначення  санаційного  потенціалу  започатковано

К.О.Соломяновою-Кирильчук, яка пропонує таку його структуру (рис. 3.9). 

Рис. 3.9. Структура санаційного потенціалу підприємства
Джерело: складено автором за182.

На думку вченої,  санаційний потенціал структурно складається з п’яти

основних  складових:  інвестиційно-інноваційного,  виробничого,  фінансового,

маркетингового та кадрово-управлінського потенціалів. 

Інвестиційно-інноваційний  потенціал  –  це  сукупність  потенційних  і

наявних  у  підприємства  вкладень  та  їхніх  можливостей,  що  забезпечують

впровадження  новацій,  оновлення  засобів  компанії,  реалізацію  її  проектів,

отримання доходів. 

Виробничий  потенціал  –  це  сукупність  наявних  у  підприємства

ресурсних,  технічних  і  технологічних  характеристик,  що  забезпечують

виробництво якісної продукції, безпеку кадрів і досягнення стратегічних цілей.

Фінансовий  потенціал  –  це  сукупність  перспективних  і  наявних

можливостей у підприємства  з мобілізації  власних фінансових ресурсів,  а за

необхідності  –  запозичених,  їхнього  розподілу  і  використанню  з  метою

забезпечення  ефективної  та  безперервної  діяльності  підприємства  та
182 Соломянова-Кирильчук  К.  О.  Санаційний  потенціал  як  ключова  категорія  кризового  менеджменту  [Текст]  /  К.  О.  Соломянова-
Кирильчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 4. – C. 20–23
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досягнення його стратегічних цілей.

Маркетинговий  потенціал  –  це  сукупність  наявних  у  підприємства

характеристик,  що  пов’язані  з  реалізацією,  просуванням,  зміною  існуючої

номенклатури продукції в умовах ринку, для забезпечення доходу компанії та

досягнення її стратегічних цілей183. 

Під  кадрово-управлінським  потенціалом  розуміється  поєднання

оптимального  укладу  системи  взаємодії  між  кадрами  підприємства  та

управлінською ланкою і наявності у них сукупності здібностей, і можливостей,

що забезпечує  функціонування  підприємства  і  досягнення  його  стратегічних

цілей. Варто акцентувати увагу на тому, що кадрово-управлінський потенціал

охоплює  не  лише  людську  (робочий  і  керівний  персонал),  але  й

інфраструктурну  складову  (організаційна  структура,  інформаційні  потоки,

стиль керівництва компанією тощо).

При цьому автор наголошує на пріоритетності саме фінансової складової

санаційного  потенціалу.  Як  зазначається  у  дослідженні  К. О. Соломянової–

Кирильчук,  «запропоновані  складові  найбільш  чітко  структурують  наявні  у

підприємства  ресурси,  системи і  методи їх  оцінювання.  Але саме фінансова

складова  санаційного  потенціалу  є  найбільш  важливою,  що  визначається,

насамперед,  поділом  самої  процедури  санації  на  фінансову  санацію  і

реструктуризацію,  проведення  якої  зумовлюється  успішним  проведенням

першої процедури.  Отже, першочергову увагу варто сконцентрувати саме на

фінансовій складовій»184.

Близьким  за  своєю  структурою,  проте  дещо  відмінним  за  змістом  та

наповненням  окремих  компонентів,  є  розуміння  санаційного  потенціалу

Т. В. Булович.  Автор  вважає,  що  його  складовими  елементами  повинні

виступати  маркетинговий,  трудовий,  виробничий та  фінансовий потенціал185.

Вибір саме таких складових пояснюється тим, що їх ефективне використання
183

 Череп А. В. Теоретичні аспекти оцінки санаційного потенціалу вітчизняних підприємств / А. В. Череп, О. О. Романченко. // Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 1 (8) Ч. 1. – Х.: ХІБС НБУ, 2010. – С. 105–111.
184 Соломянова-Кирильчук  К.  О.  Санаційний  потенціал,  як  ключова  категорія  кризового  менеджменту  [Текст]  /  К.  О.  Соломянова-
Кирильчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 4. – C. 20–23
185 Булович Т. В. Санаційний аудит як передумова ефективної санації / Т. В. Булович // Актуальні проблеми економічного і соціального
розвитку  регіонів  України  :  Всеук.  наук.-  практ.  інтерн.-конф.,  16–26  листопада  2009  р.  :  тези  всеук.  наук.-практ.  інтерн.-конф.  /
Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 1. – С. 286–288.
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створить  передумови  для  забезпечення  конкурентоспроможності,

платоспроможності  і  в  кінцевому  результаті  –  життєздатності  суб’єкта

господарювання.

При цьому учений також зауважує, що фінансовий потенціал є одним із

центральних  елементів  у  структурі  санаційного  потенціалу.  Адже  більшою

мірою  саме  брак  фінансових  ресурсів  або  ж  їх  неефективне  використання

найчастіше призводять до неплатоспроможності і, як наслідок, до втрати його

фінансової стійкості та незалежності, з подальшою ліквідацією підприємства.

Фінансові  показники є  виразниками розвитку підприємства  та  індикаторами,

що використовуються у процесі прогнозування його розвитку у майбутньому. 

Крім  того,  наявність  фінансового  потенціалу  визначає  інвестиційну

активність підприємства, а тому суттєво впливає на його здатність не просто до

виживання,  а  до  успішного  функціонування  у  довгостроковій  перспективі.

Фактично  в  цьому  визначенні  автор  ототожнює  поняття  фінансового  та

інвестиційного потенціалу.

Одним із найбільш визначальних факторів, що характеризує особливості

санаційного  потенціалу  суб’єкта  господарювання,  є  трудовий  потенціал,  до

складу  якого  входять  потенціал  управлінський та  технологічного  персоналу.

Саме  від  здатності  керівників  приймати  раціональні  управлінські  рішення

переважно залежить розвиток підприємства та ефективність санації. 

Крім того, ефективність розвитку підприємства значною мірою залежить

від  забезпеченості  суб’єкта  господарювання  висококваліфікованим

технологічним  персоналом,  який  бере  безпосередню  участь  у  виробничому

процесі  або  ж  створює  сприятливі  умови  для  його  перебігу.  Персонал

підприємства є рушійною силою якісних змін у його діяльності, а ефективна

система взаємозв’язків в організації сприяє її збалансованому розвитку186. 

Поряд із кадрово-управлінським, до складу санаційного потенціалу слід

включити  й  виробничий  потенціал,  який  характеризує  наявність  та  ступінь

186
 Ларіонова К. Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості [Електронний

ресурс] / К. Ларіонова, Т. Донченко // Соціально-економічні проблеми і держава. 2012. – Вип. 2 (7). – С. 38–47. – Режим доступу до журн. :
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12lklplp.pdf.
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використання  засобів  виробництва.  Адже  забезпеченість  та  ефективність

використання  матеріально-технічної  бази  підприємства,  предметів  праці,

наявність  відпрацьованої  технології  та  нематеріальних  активів  виступають

базовими передумовами для відновлення життєдіяльності підприємства.

Також Т. В. Булович зазначає, що «маркетинговий потенціал визначає не

лише  позиції  суб’єкта  господарювання  на  ринку,  але  й  його  можливості

виготовляти інноваційну продукцію, що користуватиметься попитом на ринку.

Таким чином, маркетинговий потенціал із цих позицій містить у собі елементи

інноваційного». Доцільність включення маркетингового потенціалу до складу

санаційного  пояснюється  тим,  що  ефективність  заходів  з  оздоровлення

визначається  наявністю  та  здатністю  підприємства  залучати  додаткові

фінансові  ресурси,  а  тому  санаційно-спроможним  може  бути  лише  те

підприємство, яке з позиції маркетингу є привабливим для інвесторів.

Цілком  доречною  є  доцільність  включення  до  складу  санаційного

потенціалу  його  маркетингової  компоненти.  Проте  дискусійним  вважаємо

наведене  трактуванням  маркетингового  потенціалу  у  частині  того,  що  він

містить у собі елементи інноваційного потенціалу. 

Вважаємо,  що  інноваційна  складова  потенціалу  достатньо  самостійна.

Безумовно, вона пов’язана із маркетингом (мається на увазі розробка новітньої

продукції на основі ретельного відстеження ринкової ситуації, аналізу попиту

споживачів і дослідження конкуруючих товарів). Однак містить у собі й низку

специфічних  елементів,  які  не  мають  жодного  відношення  до  маркетингу

(система внутрішніх досліджень і розробок на підприємстві, система взаємодії

підприємства  із  науково-дослідними  організаціями,  система  трансферту

передових технологій із-за кордону тощо).

У роботі І. Й. Плікус зазначено, що санаційний потенціал підприємства

складається  з  таких  складових,  як  виробничий,  трудовий,  інформаційний,

інноваційний, інвестиційний, маркетинговий та технологічний187.  Особливість

цього підходу – додаткове виділення такої компоненти санаційного потенціалу,

187 Плікус І. Й. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємства [Електронний ресурс] / І. Й. Плікус. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSU_ekon/2010_1_2/10piifsp.pdf

154



як інформаційна,  що досить-таки актуально в умовах високої інформатизації

сучасного  економічного  розвитку  та  існування  ефекту  асиметричності

інформації (коли різні підприємства мають неоднаковий доступ до адекватної

інформації,  а  відповідно  –  можливості  та  умови  для  прийняття  ефективних

рішень у них різні). При цьому зовсім не виділена така складова, як фінансовий

потенціал. 

Особливий  підхід  до  розуміння  та  оцінки  санаційного  потенціалу

підприємства присутній у дослідженнях С.  Пєрєдєрієвої.  Автор зазначає,  що

«визначення санаційного потенціалу є головною фазою санаційного аудиту».

Показники,  які  в  сукупності  характеризують  стан  і  потенційні  можливості

підприємства  щодо  відновлення  ефективної  діяльності  та  забезпечення

здатності до успішного фінансового оздоровлення, пропонується згрупувати за

трьома  блоками:  ефективність  операційної  діяльності  (та  її  інвестиційної

складової),  ефективність  фінансової  діяльності  та  фінансова  рівновага

(ліквідність, фінансова стійкість та здатність до самофінансування). Дослідниця

вказує,  що  «на  основі  отриманих  результатів  аналізу  обґрунтовується

зарахування  його  до  складу  неплатоспроможних  підприємств,  робиться

висновок щодо санаційного потенціалу конкретного підприємства. Визначений

таким  чином  санаційний  потенціал  є  аналітичною  базою  вибору  санаційної

стратегії»188.

Такий  підхід  до  оцінки  санаційного  потенціалу  є  обмеженим  і

методологічно не  коректним. Фактично,  уся  оцінка зводиться  до визначення

результатів  фінансово-господарської  діяльності  та  оцінки  стабільності

поточного фінансового стану підприємства (шляхом порівняння із існуючими

пороговими  рівнями  показників,  методика  визначення  яких  не  вказана).

Вважаємо,  що  такий  підхід  до  оцінки  санаційного  потенціалу  зводиться  до

простої фіксації того факту, у якій глибокій кризі перебуває підприємство. У

той же час поза увагою залишаються чинники, які свідчать про перспективні

188
 Пєрєдєрієва  С.  Критерії  оцінки  санаційного  потенціалу  підприємства-боржника  [Електронний  ресурс]  /  С.  Пєрєдєрієва.  –  Режим

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_9_3/pdf/perederiyeva.PDF
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можливості  підприємства  подолати  цей  кризовий  стан,  що  фактично  і  є

сутністю санаційного потенціалу. 

На  нашу думку,  значну  допомогу  в  правильному  розумінні  складових

санаційного  потенціалу  підприємства  може  надати  теорія  ключової

компетенції, розроблена у 90-х роках минулого століття вченими Г. Хемером і

К. Прехалдом189.  Основу  успішного  розвитку  будь-якого  підприємства,  на

думку вчених, формує наявність ключової компетенції, під якою слід розуміти

унікальну  технологію  у  сукупності  із  адаптованим  для  її  реалізації,  добре

налагодженим  виробничим процесом  і  висококваліфікованим  персоналом.  В

основу  організаційної  діяльності  компанії  закладений  принцип  пошуку,

розвитку, інтеграції передових технологій з метою їх втілення в ключові базові

продукти,  які  надалі  застосовуються  і  в  кінцевих  продуктах,  які  виробляє

компанія. 

Згідно із  цією теорією,  основними складовими санаційного потенціалу

будь-якого  підприємства  є  наявність  унікальної  технології  (інноваційний

потенціал), якісної виробничої бази (виробничий потенціал) та кваліфікованого

персоналу  (кадровий  потенціал).  Такі  складові  потенціалу,  як  фінансовий,

маркетинговий або інвестиційний, на думку авторів, є другорядними.

В  економічній  літературі  існують  й  інші  точки  зору  щодо  складових

санаційного  потенціалу.  Зокрема,  пропонується  оцінювати  санаційний

потенціал  за  допомогою  формули  КОПФ  (компетенція,  організаційна

структура,  персонал,  фінанси).  Компетенція  підприємства  характеризує  його

конкурентоспроможність  та  можливості  існування  на  ринку  в  умовах

конкурентного  оточення.  Організаційна  структура  забезпечує  не  тільки

функціонування  підприємства,  але  і  швидку  реакцію  на  несприятливі  зміни

зовнішнього середовища. Персонал є важливим провідником у життя стратегії

та  тактики діяльності  підприємства,  а  його фінансова складова характеризує

ліквідність, платоспроможність та забезпеченість капіталом. На думку авторів

підходу,  оцінка  санаційного  потенціалу  за  такими  складовими  дасть  більш

189 Кайгородов А. Г.  Количественная оценка финансового потенциала предприятия / А. Г. Кайгородов, А. А. Хомякова //  Справочник
экономиста. – 2008. – № 12. – С. 8–17.

156



чітку відповідь на можливості підприємства щодо подолання кризи, ніж аналіз

фінансових показників190.

Узагальнюючи  та  розвиваючи  розглянуті  результати  наукових

досліджень,  запропоновано  логічну  структуру  санаційного  потенціалу

підприємства (рис. 3. 10).

Вважаємо,  що  ядро  санаційного  потенціалу  повинні  формувати  його

кадрово-управлінська  та  виробнича  складові,  оскільки  результатом  їхньої

взаємодії є кінцевий продукт, який підприємство повинно реалізувати на ринку

споживачам,  генеруючи  за  рахунок  цього  вхідні  грошові  потоки  для  свого

існування та розвитку.

Ресурсна  підтримка  виробничого  процесу  забезпечується  фінансовою

складовою  потенціалу,  у  межах  якої  відбувається  забезпечення  необхідного

обсягу  фінансових  ресурсів  підприємства  та  визначаються  джерела  їх

надходження, оптимальна вартість ресурсів та оцінюються можливі ризики.

Роль  підтримки у  формуванні  санаційного  потенціалу  виконують  його

маркетингова  та  інвестиційно-інноваційна  складова.  За  рахунок  першої  у

підприємств  створюються  можливості  для  успішної  реалізації  продукції  на

ринку,  тоді  як  друга  складова  визначає  можливості  підприємства  щодо

створення  продуктів,  техніко-експлуатаційні  властивості  яких  перевершують

показники  товарів-конкурентів  і  здатні  кращим  чином  задовольняти  попит

споживачів.

Фактично,  інвестиційно-інноваційна  складова  санаційного  потенціалу

створює  базис  довгострокової  конкурентоспроможності  продукції

підприємства,  оскільки  забезпечує  постійний  розвиток  і  вдосконалення

продуктів  відповідно до передових тенденцій науково-технічного прогресу в

певному виді економічної діяльності.

 

190 Бланк И. А. Финансовый менеджмент / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2011. – 527с.

157



158



Отже,  на  основі  дослідження  встановлено,  що  санаційний  потенціал  є

частиною  антикризового  потенціалу  підприємства  та  характеризує  його

здатність  відновлювати  стійку  і  прибуткову  діяльність  в  умовах  різкого

загострення кризових явищ. Співвідношення санаційного потенціалу і глибини

фінансової  кризи  безпосередньо  впливає  на  рівень  санаційної  спроможності

підприємства.

Фактично  на  даний  момент  можемо  констатувати,  що  машинобудівна

галузь та її підприємства перебувають у стані глибокого занепаду та втрачають

свій потенціал. Тому питання реальної оцінки, а також виявлення перспектив

щодо відновлення потенціалу вітчизняного машинобудування потребує більш

ретельного дослідження.

Аналіз розвитку машинобудівної галузі за останні роки свідчить, що вона

виявилася  нездатною  протистояти  світовій  фінансово-економічній  кризі.

Фінансові  наслідки  кризи  для  вітчизняних  машинобудівних  підприємств

проявляються  в  зростанні  боргів  та  нездатності  здійснювати  фінансове

забезпечення виробничо-господарської діяльності, зменшенні обсягів продажів

тощо. Світова криза призвела до збільшення кількості фінансово неспроможних

підприємств у галузі, що пояснюється не лише об’єктивними причинами, а й

нездатністю  керівництва  здійснювати  ефективне  управління  підприємством,

своєчасно  виявляти  проблеми  та  вживати  необхідних  заходів  для  усунення

загрозливих впливів з боку зовнішнього середовища191.

Отже,  нині  у  зовнішньому  середовищі  українських  машинобудівних

підприємств домінують несприятливі чинники, які становлять реальну загрозу

для  їх  подальшого  функціонування.  Щоб  протистояти  розвитку  кризових

процесів  і  запобігти  банкрутству,  підприємствам  необхідно  виявляти  та

максимально мобілізовувати свій санаційний потенціал. 

Попри значну увагу вітчизняних і зарубіжних учених до цього питання,

багато спірних моментів і нині є неопрацьованими.

191
 Іванова  Т.  В.  Аналіз  передумов проведення  реструктуризації  машинобудівних підприємств [Електронний ресурс]/  Т.  В.  Іванова //

Дніпропетр. ДАЕУ; ЕНФВ «Ефективна економіка». – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1384
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По-перше,  більшість  методик  оцінки  санаційного  потенціалу  носить

загальний характер і не адаптовані до особливостей окремих галузей, зокрема –

до галузі машинобудування.

По-друге,  значна  частина  із  них  при  оцінці  санаційного  потенціалу

обмежується  переважно  фінансовими  коефіцієнтами,  тоді  як  маркетингові,

інноваційні,  управлінські  чи  кадрові  аспекти  санаційного  потенціалу

залишаються поза увагою. 

Нарешті,  невирішеною  проблемою  є  трактування  та  інтерпретація

одержаних  оцінок,  оскільки  більшість  використовуваних  в  оцінних  моделях

параметрів мають різну розмірність.

Завершальним  третім  етапом  діагностики  санаційної  спроможності

досліджуваної  групи  машинобудівних  підприємств  є  оцінка  їхнього

санаційного потенціалу, що базується на таких методичних положеннях.

По-перше,  рівень  складових  санаційного  потенціалу  підприємства

достатньою мірою характеризує набір показників, що відображені у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Набір кількісних показників, які використано при оцінці санаційного

потенціалу досліджуваної групи машинобудівних підприємств

№
п/
п

Складові
санаційного
потенціалу

Показники

1
Фінансовий
потенціал

Величина активів підприємства, млн. грн.
Чистий  грошовий  потік  операційної  діяльності
підприємства, млн. грн.
Відношення  чистого  грошового  потоку  до  величини
активів (здатність до самовідтворення), разів
Частка  чистого  робочого  капіталу  підприємства  в
активах, %
Тривалість операційного циклу, днів
Операційна рентабельність активів

2
Кадрово-

управлінський
потенціал 

Плинність кадрів на підприємстві, %
Питома  вага  персоналу,  що  стабільно  працює  на
підприємстві понад 3 роки, %
Частка працівників із вищою та спеціальною освітою, %

Продовження таблиці 3.5
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Частка  витрат  на  розвиток  персоналу  в  витратах
операційної діяльності, %
Плинність кадрів серед управлінського персоналу, %

3
Виробничо-

технологічний
потенціал

Величина  основних  виробничих  фондів  підприємства,
млн. грн.
Фактична  виробнича  потужність  підприємства,  %  від
номінальної
Рівень зносу виробничого обладнання, %
Темп  приросту  собівартості  продукції  підприємства  в
динаміці, %
Частка  постійних  витрат  у  структурі  собівартості
продукції, %
Рівень  фондоозброєності  праці  на  підприємстві,  тис.
грн. на 1 працівника
Коефіцієнт оновлення виробничої бази підприємства, %
Фактична  продуктивність  виробничого  обладнання
відносно номінальної, %
Середній  вік  використовуваного  виробничого
обладнання, років

4
Інноваційний

потенціал

Питома вага інноваційної продукції в загальних обсягах
виробництва, %
Частка витрат на фінансування інноваційної діяльності
в загальних витратах підприємства, %
Частка доданої вартості продукції у структурі кінцевої
ціни, %
Коефіцієнт  конкурентоспроможності  продукції,  балів
(від 0 до 10)

5
Маркетингови

й потенціал

Обсяги продажу продукції в динаміці, %
Частка ринку підприємства, %
Частка витрат на маркетинг в загальних обсягах доходів
від продажу, % 
Питома вага продажу продукції постійним замовникам
підприємства, % (стабільність клієнтури)

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання та систематизації наукових джерел 

По-друге,  оцінку  інтегрального  рівня  санаційного  потенціалу

підприємства на основі його часткових складових,  як і  оцінки інтегрального

рівня  платоспроможності,  доцільно  здійснювати  із  використанням  елементів

теорії корисності та функції Харінгтона.

Задля  того,  щоб  уникнути  суб’єктивізму  в  оцінці  та  забезпечити

можливість  порівняння  оцінок  платоспроможності  групи  машинобудівних
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підприємств із більш успішними галузевими аналогами, доречно застосовувати

такий спосіб оцінки параметрів Хmax, Хmin:

Хmin = Xc – (Max-Min)/10) (1)

Хmax = Xc + (Max-Min)/10. (2)

де  Хс  –  середнє  значення  оцінюваного  показника  за  досліджуваною

групою підприємств; 

Max, Min – максимальне та мінімальне значення оцінюваного показника в

усій досліджуваній групі підприємств.

По-третє,  за  результатами  аналізу  даних  щодо  діяльності

машинобудівних підприємств,  необхідно нормувати верхнє і  нижнє значення

інтервалу «задовільно», для оцінки санаційного потенціалу підприємств.

По-четверте,  інтегральний  рівень  санаційного  потенціалу  підприємства

розраховується за формулою:

n

Yi
D 

  (3)

де SP – інтегральний рівень санаційного потенціалу підприємства;

Yi  –  оцінка  окремої  складової  санаційного  потенціалу  (фінансової,

виробничої, маркетингової, тощо );

n – кількість складових санаційного потенціалу, що розглядаються при

оцінюванні.

За допомогою використання функції Харінгтона оцінено окремі часткові

складові санаційного потенціалу досліджуваних машинобудівних підприємств

(фінансовий,  кадрово-управлінський,  виробничий,  інноваційний  та

маркетинговий),  що  дає  змогу  розрахувати  інтегральний  рівень  санаційного

потенціалу  підприємств.  Схематично  методику  оцінювання  санаційного

потенціалу  машинобудівних  підприємств,  яка  передбачає  розрахунок

одиничних,  групових  та  інтегральних  оцінок  показників,  представлено  на

рисунку 3.11.

Що  стосується  частини  машинобудівних  підприємств,  то  вони

перебувають  у  середній  зоні  і  мають  проміжні  оцінки  у  системі  координат
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«імовірність банкрутства – санаційний потенціал» (Rx, SP), які функціонально

визначають їхню санаційну спроможність (SS), яка розглядається як потенційна

можливість підприємства подолати кризу та забезпечити стійке й прибуткове

функціонування у довгостроковій перспективі:

SS = f(Rx; SP) (4)

де SS – санаційна спроможність;

Rx – ймовірність (загроза) банкрутства;

SP – санаційний потенціал. 

Рис.  3.11.  Методика  оцінювання  одиничних,  групових  та

інтегральних  показників  санаційного  потенціалу  машинобудівних

підприємств

Джерело: розроблено автором за192

Цілком очевидно, що чим вищою є загроза банкрутства Rx, тим меншою

санаційною спроможністю  SS володіє  підприємство.  І  навпаки:  що вищим є

санаційний  потенціал  підприємства  SP (за  умови  однакової  імовірності

банкрутства), то вищою буде його санаційна спроможність SS. 

192 Харрингтон Г. Управление качеством в американских корпорациях / Г. Харрингтон. – М., 1989. – 311 с.
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Розрахунок одиничних показників – індикаторів санаційного потенціалу {Xi} в своїх 
первісних одиницях вимірюванню (тис. грн, %, абсолютних та відносних оцінках тощо) 

Переведення одиничних показників – індикаторів санаційного потенціалу {Xi} в показники 
{Yi} однакової розмірності, за шкалою (0;1) 

Розрахунок групових показників санаційного потенціалу {Gi} на основі перетворених оцінок 
{Yi}, також у єдиній розмірності за шкалою (0;1) – за формулою Gi=∑Yi/n, n – кількість 
одиничних показників у кожній групі 

Розрахунок інтегрального показника санаційного потенціалу SP на основі одержаних 
групових оцінок {Gi}, у єдиній розмірності за шкалою (0;1) – за формулою SP = ∑Gj/K, K – 
кількість групових показників



Відповідно  до  характеру  взаємозв’язку  між  цими  показниками,

пропонується оцінювати рівень санаційної спроможності підприємства таким

чином:

R(x)

SP
SS   (5)

При  цьому,  якщо  SS  >  1,  то  санаційна  спроможність  підприємства

оцінюється  як  висока,  а  підприємство  як  таке,  що  володіє  достатнім

потенціалом  для  відновлення  фінансової  рівноваги  та  забезпечення

прибутковості. Якщо SS < 1, санаційна спроможність підприємства оцінюється

як низька, а саме підприємство слід віднести до групи ризиків.

Значення SS =1 є граничним, і за такої умови для одержання висновків

щодо  можливостей  відновлення  фінансової  рівноваги  потрібно  провести

додаткове дослідження та здійснити моніторинг цього показника у динаміці.

Таким  чином,  запропонована  методика  діагностики  санаційної

спроможності  для  групи  машинобудівних  підприємств  дозволяє  зіставити

рівень санаційного потенціалу із глибиною фінансової кризи та встановити, чи

володіє підприємство достатнім внутрішнім запасом для подолання кризи, чи

навпаки – перебуває у зовні підвищеної небезпеки та має високий ризик стати

санаційнонеспроможним.

На  основі  обґрунтованої  економіко-математичної  моделі  розрахунку

платоспроможності  машинобудівних підприємств в Україні  можна здійснити

оцінку динаміки цього показника, а також показника ймовірності банкрутства

для досліджуваної групи підприємств. 

Нині,  вкрай  актуальними  є  питання  прогнозування  рівня

платоспроможності українських машинобудівних підприємств, що можуть бути

успішно вирішені  із  застосуванням інструментарію економіко-математичного

моделювання.

Проблема  точності  макроекономічних  прогнозів  завжди  привертала  до

себе  велику  увагу.  Досить  точна  оцінка  економічного  росту,  інфляції,

безробіття, доходів бюджету й інших макроекономічних показників, майбутніх
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періодів дозволяє вчасно вживати тих чи інших заходів та здійснювати більш

ефективне регулювання економікою.

Успішність  прогнозування  значною  мірою  залежить  від  стабільності

загальної  економічної  ситуації.  Середня  точність  прогнозів  звичайно

зменшується зі  збільшенням горизонту прогнозування,  тому у певному сенсі

можна  говорити  про  правило  «довші  прогнози  –  більші  помилки».  Великі

помилки  прогнозів  характерні  для  поворотних  точок  економічних  циклів.

Методи  автопрогнозу,  засновані  на  аналізі  часових  рядів,  екстраполюють

наявний  ряд  тільки  на  підставі  інформації,  що  міститься  в  ньому  самому.

Такого роду прогноз може виявитися ефективним лише в коротко- і, максимум,

у середньостроковій перспективі.

У свою чергу санаційний потенціал групи машинобудівних підприємств

слабко  корелює  з  досліджуваними  макроекономічними  показниками.  Тому

доходимо  висновку,  що  його  динаміка  має  певний  внутрішньо  зумовлений

вектор,  а  для  прогнозування  санаційного  потенціалу  слід  використовувати

авторегресійні моделі. 

Також  зауважимо,  що  у  процесі  побудови  регресійної  моделі  першим

завданням стало виключення аномальних значень  (викидів)  зі  статистичного

ряду,  які  не  вписуються у загальну картину процесу і  не відповідають його

поступальній динаміці. Для цих цілей було використано підхід, в основі якого

лежить широко відомий метод «найближчих сусідів». Він заснований на оцінці

щільності розташування об’єктів, що перевіряються на предмет аномальності, а

його  перевага  перед  іншими  методами,  які  працюють  зі  щільністю

розташування  об’єктів,  полягає  в  тому,  що в  ньому розглядається  так  звана

«локальна щільність» і він успішно розпізнає аномалії.

Активізація  в  Україні  процесу  фінансового  управління  санаційною

спроможністю  підприємств  значною  мірою  базується  на  вивченні  та

запроваджені світового досвіду, адаптованого до реалій українського ділового

середовища.  Особливе  значення  має  науково-методичне  забезпечення

управління  фінансовою  санацією,  що  дозволяє  заздалегідь  та  оперативно
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виявляти  найперші  ознаки  виникнення  кризових  явищ  у  діяльності

підприємства,  а  також  врахування  реальної  практики  запровадження

ефективних  стратегій  фінансової  санації  та  інструментів  відновлення

санаційної  спроможності.  Критична  оцінка  зарубіжного  досвіду  дозволить

ідентифікувати передовий інструментарій управління фінансовою санацією, що

використовується  провідними  міжнародними  компаніями  на  стратегічному,

загально-корпоративному, фінансово-економічному, маркетинговому, техніко-

технологічному  та  бізнес-рівнях.  Цей  інструментарій,  удосконалений

відповідно  до  вітчизняних  реалій,  здатний  сформувати  теоретичний  і

практичний  базис  для  ефективного  управління  фінансовою  санацією  на

вітчизняних підприємствах, що перебувають у кризі.

На основі  розробленої  методики санаційної  спроможності  як  складової

фінансового управління проведено розрахунки, які засвідчили, що більшість з

досліджуваної  групи  підприємств  мають  «задовільний»  рівень,  а  тому

потенційно  здатні  подолати  кризу  та  вийти  на  траєкторію  стійкого  й

прибуткового розвитку. Водночас, найгірші оцінки одержано для «виробничої»

складової  санаційного  потенціалу  (рівень  зносу  виробничого  обладнання,

приріст собівартості, висока частка постійних витрат, низька фондоозброєність,

недостатній  коефіцієнт  оновлення  виробничої  бази)  досліджуваних

підприємств, що визначає пріоритетні напрями його нарощування. 

Для  комплексної  оцінки  потенційної  здатності  підприємств  протидіяти

розвитку  кризових  явищ  доповнено  оцінку  їх  санаційної  спроможності

показником,  що  розраховується  як  відношення  санаційного  потенціалу  до

ймовірності банкрутства. Отримані результати засвідчили, що основна частина

підприємств знаходиться у групі високого ризику банкрутства.

Відстежено,  що  розроблена  економетрична  авторегресійна  модель

дозволяє прогнозувати комплексну платоспроможність, санаційний потенціал і

санаційну  спроможність  підприємств,  екстраполюючи  сформовані  тенденції

минулого на  майбутнє  та  враховуючи при цьому вплив зовнішніх факторів.

Прогнозні оцінки засвідчили, що у середньостроковій перспективі очікується
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поступове  відновлення  санаційної  спроможності  досліджуваної  групи

машинобудівних  підприємств  та  поступове  подолання  критичного  рівня

(SS = 1).
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РОЗДІЛ 4

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

4.1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ В СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ГРОМАД

Одним  із  головних  механізмів  сталого  регіонального  розвитку  є

фінансування  та  забезпечення  ефективної  реалізації  інвестиційних програм і

проектів  об’єднаних  територіальних  громад  на  основі  програмно-цільового

підходу.  Програмно-цільовий  підхід  у  державному  управлінні  регіонами

України  забезпечує  соціально-економічний  розвиток  на  засадах

упорядкованості,  комплексності,  системності  та  поступовості  впровадження

регулюючих інструментів.

Реформа  децентралізації  та  місцевого  самоврядування193 базується  на

використанні  кращого  досвіду  створення  та  розвитку  об’єднаних

територіальних громад.

Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

створено законодавче поле до створення і розвитку об’єднаних територіальних

громад.  Добровільне  об’єднання  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст

здійснюється  з  дотриманням  принципів  конституційності  та  законності,

добровільності,  економічної ефективності,  державної підтримки, повсюдності

місцевого самоврядування, прозорості та відкритості, відповідальності194.

Кількість  об’єднаних  територіальних  громад  (ОТГ)  протягом  останніх

років суттєво зростає. Так, якщо у 2015 році створено 159 ОТГ, то у 2017 році

їх кількість зросла до 665 (рис. 4.1).

193
 Про схвалення  Концепції  реформування місцевого самоврядування та  територіальної  організації  влади  в  Україні  :  розпорядження

Кабінету Міністрів  України від 1 квітня 2014 р.  № 333-р /  Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] -  Режим
доступу: http  ://  zakon  4.  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /333-2014-%  D  1%80  . 
194Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад  //  Закон  України  від  5  лютого  2015  року  №  157-VIII  –  Режим  доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19/page
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Рис. 4.1. Кількість об’єднаних територіальних громад в Україні  

До переваг створення ОТГ відносимо:

 самостійність у прийнятті рішень щодо розвитку територій;

 можливість прямих міжбюджетних відносин та залучення на розвиток

інфраструктури коштів Державного бюджету;
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 формування  органів  управління  громадою,  у  тому  числі  можливості

вибору старости села (селища);

 підвищення ефективності виконання делегованих повноважень.

Фінансова підтримка об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

здійснюється  шляхом  надання  об’єднаній  територіальній  громаді  коштів  у

вигляді субвенцій на формування інфраструктури згідно з планом соціально-

економічного розвитку територіальної громади.

Підтримка  проектів  об’єднаних  територіальних  громад  здійснюється

через Державний фонд регіонального розвитку. 

Обсяг  коштів  ДФРР  затверджується  законом  України  про  Державний

бюджет України на відповідний бюджетний період (не менше, ніж 1 відсоток

обсягу доходів загального фонду держбюджету).

Кошти ДФРР між обласними та Київською міською держадміністраціями

розподіляються таким чином: 

 80  %  -  відповідно  до  чисельності  населення,  яке  проживає  у

відповідному регіоні; 

 20  %  -  відповідно  до  показника  валового  регіонального  продукту  в

розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків

середнього показника по Україні).

У  2017  році  профінансовано  за  рахунок  коштів  Державного  фонду

регіонального  розвитку  433  проекти  на  суму  1,159  млрд.  грн.  (табл.  4.1).

Зазначимо, що загальна кількість поданих для реалізації проектів становила 803

проекти на суму 3,500 млрд. грн. Таким чином, виконання проектів за кількістю

поданих  проектів  становило  53,92  %,  а  за  обсягами  коштів  –  88,28  %,  що

свідчить  про  недостатній  рівень  організації  процесів  освоєння  коштів  та

реалізації проектів.

Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов: 
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Таблиця 4.1

Реалізація 
проектів за 

рахунок 
коштів 

Державного 
фонду 

регіональног
о розвитку 
станом на 
01.01.2018 
(за даними 

Міністерств
а 

регіональног
о розвитку, 
будівництва 
та житлово-
комунально

го 
господарств
а України)
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1)  відповідність  пріоритетам,  визначеним  у  Державній  стратегії

регіонального  розвитку,  стратегіях  розвитку  регіонів  та  планам  заходів  з  їх

реалізації  (затверджена  регіональна  стратегія  розвитку  до  2020  року,

затверджений  план  заходів  з  реалізації  регіональної  стратегії  регіонального

розвитку); 

2)  впровадження  інвестиційних  програм  і  проектів  як  проектів

співробітництва  територіальних  громад  (договір  про  співробітництво

територіальних  громад,  внесений  у  реєстр  договорів  про  співробітництво

територіальних громад); 

3)  підтримка  добровільно  об’єднаних  територіальних  громад

(добровільно об’єднані територіальні громади, внесені до державного реєстру

як юридичні особи публічного права).

Основними  умовами  відбору  регіональною  комісією  інвестиційних

програм і проектів є їхня відповідність таким критеріям: 

1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, -

наявність  затвердженої  в  установленому  законодавством  порядку  проектної

документації; 

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років; 

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 %; 

4) спроможність заявників забезпечувати подальше власне фінансування

або утримання об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Пріоритетами державної підтримки проектів об’єднаних територіальних

громад  є  проекти  у  розвиток  підприємництва,  енерго-,  ресурсозбереження,

розвиток туристичної галузі, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне

забезпечення тощо (рис.4.2).

Ключовим драйвером соціально-економічного розвитку регіонів України

та  об’єднаних територіальних громад є  проекти індустріальних,  наукових та

технологічних парків.

Діяльність  наукових,  індустріальних,  технологічних  парків  в  Україні

регулюється відповідними законами (табл. 4.2).
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Рис.  4.2.  Пріоритетність  розподілу  бюджетів  об’єднаних

територіальних громад195

Таблиця 4.2

Основні, законодавчо визначені, характеристики наукових,

індустріальних, технологічних парків

Назва об’єкта
інфраструктур

и

Визначення Засновники / 
Ініціатори створення

Науковий парк
(Закон  України
від  25.06.2009  №
1563-VI  «Про
наукові парки»)

Юридична особа, що створюється з 
ініціативи вищого навчального 
закладу та/або наукової установи 
шляхом об'єднання внесків 
засновників для організації, 
координації, контролю процесу 
розроблення і виконання проектів 
наукового парку

вищий навчальний заклад IV 
рівня акредитації та/або 
наукова установа та інші 
юридичні особи, що уклали 
засновницький договір про 
створення наукового парку

195Бондарчук  Н.  Л.  Державний  фонд  регіонального  розвитку,  як  додатковий  фінансовий  інструмент  сталого  розвитку  об'єднаних
територіальних  громад.  –  Режим  доступу:  http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku-
yak-dodatkoviy-finansoviy-instrument-stalogo-rozvitku-obyednanih-teritorialnih-gromad.pdf
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Продовження таблиці 4.2

Технологічний 
парк (технопарк)
(Закон  України
від  16.07.1999  №
991-XIV  «Про
спеціальний
режим
інноваційної
діяльності
технологічних
парків» 

Юридична особа або група юридичних 
осіб, що діють відповідно до договору 
про спільну діяльність без створення 
юридичної особи та без об'єднання 
вкладів з метою створення організа-
ційних засад виконання проектів техно-
логічних парків з виробничого впрова-
дження наукоємних розробок, високих 
технологій та забезпечення промисло-
вого випуску конкурентоспроможної на 
світовому ринку продукції

учасники технологічного 
парку – юридичні особи - 
суб'єкти наукової, 
науково-технічної, 
підприємницької 
діяльності, що уклали між 
собою договір 

Індустріальний
(промисловий)
парк  (Закон
України  від
21.06.2012  №
5018-VI  «Про
індустріальні
парки»

Визначена ініціатором створення 
індустріального парку відповідно до 
містобудівної документації облаш-
тована відповідною інфраструктурою 
територія, у межах якої учасники 
індустріального парку можуть 
здійснювати господарську діяльність у 
сфері промислового виробництва, а 
також науково-дослідну діяльність, 
діяльність у сфері інформації і 
телекомунікацій на умовах, визначених 
договором про здійснення 
господарської діяльності у межах 
індустріального парку

Ініціатор створення 
індустріального парку – 
орган державної влади, 
орган місцевого 
самоврядування, а також 
юридична або фізична 
особа – власник чи 
орендар земельної 
ділянки, яка може бути 
використана та 
пропонується ним для 
створення індустріального
парку

На особливу увагу для впровадження в регіонах України заслуговують

індустріальні парки, які є ефективними формами розвитку територій у багатьох

країнах  світу.  Першим індустріальним парком історики вважають Траффорд

Парк у Манчестері, Англія (1910 р.). Сьогодні ж у США діє 400 індустріальних

парків, в Чехії – майже 140, у Польщі – понад 60, в Туреччині – 262. У В'єтнамі

створено близько 200 індустріальних парків, на які припадає 25% ВВП та 40%

залучених інвестицій. У Чехії на 1 євро державного фінансування припадає 43

євро іноземних інвестицій.

У цих країнах можливі такі засоби державної підтримки індустріальних

парків:

— співфінансування  інвестиційних проектів  (держава  фактично бере  на

себе частину зобов'язання з фінансування даного проекту через різні способи
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фінансової підтримки: умовні податкові пільги, прямий трансферт,  пільговий

кредит і т.п.); 

—  опосередковане зменшення витрат інвесторів, крім як обслуговування

парку (держава може взяти на себе забезпечення  підготовки,  проживання та

доставку  необхідних  кваліфікованих  кадрів,  охорону  промислових  об'єктів,

частину  соціального  страхування,  пільговий  доступ  до  транспортної

інфраструктури тощо);

— надання податкових пільг (держава може надавати окремі податкові

пільги  на  постійній  основі,  знижені  податкові  ставки,  податкові  канікули,

насамперед, з податків на прибуток і на майно, у тому числі на нерухомість,

інвестиційний  податковий  кредит,  податкову  знижку,  прискорений  метод

податкової  амортизації,  амортизаційну премію,  звільнення від  сплати ПДВ і

мита для обладнання, яке не виробляється в країні).

Створення індустріальних парків вирішує такі основні завдання:

— зростання промислового виробництва, суміжних секторів економіки

та ВВП загалом;

— зниження  рівня  диференціації  соціально-економічного  розвитку

регіонів України;

— зростання зайнятості населення;

— зменшення кількості депресивних територій;

— підвищення рівня екологічності виробництва;

— залучення іноземних та вітчизняних інвестицій;

— розвиток  інфраструктури  (транспортної,  виробничої,  житлово-

комунальної тощо);

— зростання наукомісткості виробництва.

Створення індустріальних парків має здійснюватися шляхом концентрації

на території певного регіону:

— наукового  потенціалу  (науково-дослідні  та  дослідно-конструкторські

установи, вищі навчальні заклади);
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—  промислового  потенціалу  (промислові  підприємства,  пов’язані

технологічним ланцюгом);

— інноваційного  потенціалу  (венчурні  підприємства,  бізнес-інкубатори,

інноваційні центри);

— фінансового потенціалу (регіональні інноваційні,  інвестиційні  фонди,

фондові ринки, банківські установи);

— мережі збутових організацій та торгово-посередницьких структур. 

У  цьому  контексті  можливі  два  варіанти  механізму  запровадження

індустріальних парків. Перший варіант, що виходить з необхідності державної

підтримки депресивних та старопромислових регіонів, ґрунтується на розробці

загальнодержавної  концепції  розміщення  промислових  парків.  Другий  –

передбачає  реалізацію  ініціативи  місцевих  органів  влади  за  відповідної

законодавчої та фінансової підтримки. 

Функції  місцевих  органів  влади  щодо  державного  регулювання

промислових  парків  можуть  реалізовуватись  через  застосування  фінансових

(надання місцевих позик, пільг при місцевому оподаткуванні, дольова участь у

фінансуванні  будівництва  комунікацій,  виробничої  інфраструктури),

організаційно-економічних  (виділення  земельних  ділянок,  будівель,  споруд,

участь  у  наглядових  радах,  заохочення  створення  нових  робочих  місць),

економічних  (розміщення  державних  замовлень)  інструментів  державного

регулювання.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  індустріальні  парки»196 державна

підтримка облаштування індустріальних парків може здійснюватися за рахунок

коштів  державного  і  місцевих  бюджетів  та  з  інших  джерел  при  цьому

керуючим компаніям та ініціаторам створення – суб’єктам господарювання за

рахунок коштів Державного бюджету можуть надаватись безвідсоткові кредити

(позики),  цільове  фінансування  на  безповоротній  основі  для  облаштування

індустріальних парків.

196
Про індустріальні парки // Закон України від 21.06.2012 № 5018-VI. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
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Серед основних проблем функціонування індустріальних парків в Україні

вважаємо виділити такі: 

1) відсутність  налагодженого  механізму  діяльності  індустріальних

парків;

2) слабка  матеріальна  база  вітчизняних  підприємств,  непривабливий

інвестиційний клімат для інвесторів;

3) зосередження  парків  в  промислово-розвинутих  регіонах,  що

спричиняє  збільшення  розриву  в  рівнях  економічного  розвитку  регіонів

України;

4) нестабільність  політичної  ситуації  в  країні  та  ризикованість

інвестиційних проектів;

5) неврахування принципів концепції стійкого розвитку, що передбачає

встановлення  балансу  стосовно  необхідності  задоволення  потреб  людей  та

захисту  інтересів  майбутніх  поколінь  (включаючи  безпечне  та  здорове

довкілля).

Враховуючи  викладене,  можна  констатувати,  що  запровадження

індустріальних  парків  дозволить  суттєво  прискорити  промисловий  розвиток

України. 

По-перше,  формування  «полюсів  зростання»  дозволить  досягти

кумулятивного ефекту за рахунок концентрації та кооперування виробництва,

розвитку суміжних секторів економіки, впровадження інновацій та посилення

зв’язків «наука-виробництво».

По-друге, селективний підхід до державного інвестування промисловості

суттєво  підвищує  ефективність  розподілу  бюджетних  коштів.  Крім  того,

державне фінансування створення індустріальних парків має носити разовий

характер.  Наступне  інвестиційне  забезпечення  інноваційно-промислового

розвитку здійснюється за рахунок приватних інвестицій.

По-третє,  ефективне  розміщення  промисловості  сприяє  пожвавленню

підприємницької діяльності та створює додаткові робочі місця. Наслідком такої
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політики  є  зростання  податкових  надходжень  до  місцевих  бюджетів  та

підвищення рівня фінансової самостійності регіону. 

По-четверте, активізація інноваційної діяльності в індустріальних парках

забезпечує поширення нововведень на внутрішньому і зовнішньому ринках та

розвиток високотехнологічних галузей з високою часткою доданої вартості. 

По-п’яте,  створення  на  депресивних  територіях  індустріальних  парків

сприяє  вирівнюванню  рівня  соціально-економічного  розвитку  регіонів  та

зростанню національної економіки в цілому.

Важливим  напрямом  державної  підтримки  проектного  фінансування

соціально-економічного  розвитку  регіонів  є  державні  видатки  на  проекти

регіонів за рахунок коштів Європейського Союзу.

У 2017 році найбільша кількість проектів регіонального розвитку подана

за  Програмою  регіонального  розвитку  «Сільський  розвиток»,  натомість

недостатньо  розробляються  проекти  інноваційного  розвитку  (табл.  4.3),  що

негативно відображається на процесах інноваційної модернізації.

Загалом  загальна  кошторисна  вартість  фінансування  проектів

регіонального розвитку становить 55000000 євро197.

Таблиця 4.3

Проекти регіонального розвитку, подані для фінансування 

у 2017 році за рахунок коштів Європейського Союзу 

(за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України)

№
з/п

Назва програми регіонального розвитку Загальна кількість
поданих проектів

1 «Інноваційна економіка та інвестиції» 87
2 «Сільський розвиток» 222
3 «Розвиток людського потенціалу» 73
4 «Розвиток туризму» 91
5 «Загальноукраїнська солідарність» 34
Всього 507

197Угода про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (Контракт на реформу
сектора)від 27.11.2014. – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_019
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Залучення  зовнішніх  джерел  фінансування  проектів  регіонального

розвитку  та  об’єднаних  територіальних  громад  дозволить  забезпечити

додаткові  фінансові  ресурси  на  розбудову  виробничої  і  соціальної

інфраструктури,  підвищення  якості  надання  освітніх,  медичних,  культурних

послуг, стимулювання соціально-економічного зростання, а також інноватизації

територіального розвитку. 

Реформа  децентралізації  та  добровільне  об’єднання  територіальних

громад передбачає додатково здійснення таких заходів:

– забезпечення фінансової самодостатності регіонів;

– прозоре і стабільне проектне фінансування територій;

– зміцнення фінансової автономії органів місцевого самоврядування;

– зростання територіальної соціально-економічної згуртованості;

– підвищення конкурентоспроможності регіонів;

– розширення транскордонного співробітництва. 

У  кінцевому  рахунку,  державна  політика  розвитку  регіонів  України

об’єднаних  територіальних  громад  дозволить  зменшити  міжрегіональні

диспропорції,  синергійно  об’єднати  потенціали  міст,  селищ  і  сіл  задля

досягнення сталого економічного розвитку на інноваційних засадах. 

4.2. КООРДИНАЦІЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗВИТКОМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Задекларований сьогодні процес глобалізації світової економіки вводить

нові закономірності і змінює рівні відповідальності за місцевий розвиток, що

дозволяє  відзначити  факт  посилення  ролі  громад  в  економічному  розвитку

локальних територій  та  країни.  На глобальному рівні  відбувається  безмежне

розширення  можливостей  та  зацікавленостей  громад  займатися  місцевим

розвитком  і  суспільство  нашої  країни  усвідомлює,  що  піднесення  України

залежить  від  цього.  Разом  з  тим,  завершення  процесів  децентралізації  та

реформ самоврядування, практична реалізація принципу повсюдності місцевого
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самоврядування сформує у лідерів громад високу відповідальності за розвиток

локальних територій. Водночас, територіальні громади повинні перетворитись

із об’єкта управління на суб’єкт управління і  самостійно забезпечувати свою

спроможність, а також мати на майбутнє чіткий план економічного розвитку й

добробуту  своєї  місцевості.  Тому  місцеві  влади  повинні  бути  в  тренді  й

володіти  необхідними  знаннями,  інформацією,  навичками  та  досвідом,  щоб

забезпечити більшу конкурентоспроможність своїх громад.

Реформування  місцевого  самоврядування  та  процеси  децентралізації

влади функціонують відповідно до Конституції та законів України, положень

Європейської  хартії  місцевого  самоврядування.  Саме  тому,  орієнтуючись  на

європейські  стандарти,  необхідно,  перш  за  все,  швидко  вирішити  проблеми

чинного й організаційного характеру, здійснити правове забезпечення процесу

реформування місцевого самоврядування.

Напрями  реформування  місцевого  самоврядування  були  визначені  й

схвалені  22  липня  1998.  Указом  Президента  України  №  822  Концепції

адміністративної  реформи.  Однак,  першим  нормативним  актом,  у  якому

йшлося  про  реформу  місцевого  самоврядування,  була  Концепція  державної

регіональної політики, затверджена указом Президента України 25 травня 2001

за  № 341/2001198.  Розпорядженням Кабінету  Міністрів  України від  29  липня

2009 № 900-р схвалено підготовлену відповідно до європейських стандартів

Концепцію реформи місцевого самоврядування, але вона була необґрунтовано

скасована  в  2012  р.  Кабінет  Міністрів  України  своїм  розпорядженням від  1

квітня  2014  р.  №333-р  схвалив  третю  Концепцію  реформування  місцевого

самоврядування  та  територіальної  організації  влади  в  Україні  (далі  –

Концепція)199.  Вона  була  попередньо  погоджена  з  усіма  обласними  радами

України,  міськими  радами,  асоціаціями  органів  місцевого  самоврядування,

зовнішніми  і  внутрішніми  експертами,  а  також  схвалена  Радою  Європи  як

198 Концепція державної регіональної політики:  указ Президента України від 25 травня 2001 за № 341/2001 –
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/341/2001
199 Концепція  реформування  місцевого  самоврядування  та  територіальної  організації  влади  в  Україні:
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  1  квітня  2014  р.  №  333-р.  –  Режим  доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
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перший  крок  на  шляху  проведення  реформи  місцевого  самоврядування  в

Україні.  Концепція  також відповідає  засадам  Європейської  Хартії  місцевого

самоврядування.

Основна  ідея  Концепції  –  децентралізація  влади  в  країні  і  суттєве

розширення  повноважень  територіальних  громад.  Саме  на  рівні  громад

можливо максимально забезпечити надання якісних і доступних комунальних,

у  тому  числі  адміністративних  послуг,  становлення  інститутів  демократії,

задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній

території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Головне призначення місцевого самоврядування – створення та підтримка

сприятливого  життєвого  середовища,  необхідного  для  всебічного  розвитку

людини,  надання  мешканцям  територіальних  громад  якісних  і  доступних

адміністративних та соціальних послуг на основі сталого розвитку дієздатної

громади. Сьогодні ці завдання стоять на порядку денному.

Глобалізація  економіки  та  ріст  інтернаціоналізації  буття  змінили  ролі

основних учасників ринку, перерозподілили відповідальності держави, регіонів

та громад за економічний розвиток на місцях. Забезпечення позитивного тренду

місцевого розвитку стає дедалі більш технологічним і складним. 

Роль  держави  як  головного  гравця  в  місцевій  економіці  зменшилася.

Тепер суб’єктами міжнародних економічних відносин найчастіше виступають

окремі  підприємства,  регіони  та  територіальні  громади.  Ті  органи  місцевої

влади,  які  прагнуть  поліпшити  добробут  своїх  громад,  сьогодні  чітко

розуміють,  що  задля  досягнення  успіху  їх  зусилля  повинні  бути  більш

продуманими, стратегічними, планованими, амбітними та інноваційними.

Структура органів управління на районному рівні, в структурі районних

державних  адміністрацій,  до  сьогодні,  була  досить  уніфікованою  на  всій

території  України  й  регулювалася  відповідними  актами  виконавчої  влади.

Часто таке регулювання не враховувало реальних потреб у існуванні того чи

іншого органу управління, не враховувались і  реальні можливості належного
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фінансування  органів  управління  без  шкоди  для  фінансування  власне

бюджетних установ, які перебували в управлінні районних органів.

В об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) ситуація принципово інша.

Вони  самостійно  мають  визначити  свою  структуру  органів  управління  та

кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають забезпечити належну

якість управління. При цьому бюджет ОТГ не є безмежним і тому витрати на

управління повинні бути обґрунтованими.

В умовах децентралізації  виникає необхідність оцінки існуючого стану

об’єднання територіальних громад, метою якої є показати динаміку їх розвитку.

Безпосередньо практична реалізація процесу об’єднання територіальних громад

розпочалася в середині 2015 року, таким чином, наразі можемо проаналізувати

результати дворічної роботи. 

Згідно даних Центральної виборчої комісії, у 2015 році було утворено 159

ОТГ,  що  об’єднали  793  територіальні  громади.  25  жовтня  2015  р.  у  цих

громадах обрано нові органи місцевого самоврядування. З 1 січня 2016 р. вони

перейшли  на  прямі  бюджетні  розрахунки  з  Державним  казначейством  і  за

результатами 2016 року показали помітну позитивну динаміку свого розвитку.

Заслуговує  на  увагу  те,  що ці  громади отримали розширені  повноваження і

додаткові  ресурси,  що  дозволило  їм  реалізовувати  проекти  розвитку

інфраструктури:  ремонтувати  і  навіть  будувати  школи,  дитсадки,  водогони,

дороги,  системи  вуличного  освітлення,  закуповувати  комунальну  техніку,

створювати комунальні підприємства, дбати про благоустрій території тощо. 

Таким чином, у 2016 році відбувся суттєвий прогрес у формуванні ОТГ –

їхня кількість зросла у 2,3 рази і розпочався процес обрання старост у селах і

селищах об’єднаних громад. 

Відтак,  станом на початок 2017 р. в Україні налічувалось 366 ОТГ, які

об’єднали 1 740 місцевих рад, де проведено перші місцеві вибори. У цьому ж

році  громади  перейшли  на  прямі  міжбюджетні  відносини  з  Державним

бюджетом  України.  А  після  прийняття  низки  законів,  що  врегулювали

проблемні  питання  об’єднання,  процес  формування  ОТГ  отримав  новий
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імпульс до активізації. Зважаючи на зазначене 30 квітня 2017 року відбулися

перші  місцеві  вибори  ще  у  47  ОТГ.  Таким  чином,  за  даними  Центральної

виборчої  комісії  станом на кінець травня 2017 року в  Україні  утворено 413

ОТГ, що об’єднали 5 258 населених пунктів200, в яких відбулися перші вибори

органів місцевого самоврядування. 

Загалом,  за  результатами  моніторингу  Міністерства  регіонального

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, станом

на  16  червня  2017  р.,  на  фінальних  стадіях  формування  знаходиться  185

об’єднаних громад де: 

– 106 ОТГ чекають на рішення ЦВК щодо призначення перших виборів

місцевих голів і депутатів;

– облдержадміністрації готують звернення до ЦВК ще по 12 ОТГ;

– 49 ОТГ приймають остаточні рішення про об’єднання;

– 18 ОТГ чекають на висновок ОДА201.

Динаміку формування об’єднаних територіальних громад представлено

на рис. 4.3 

Як  ілюструє  рис.  4.3,  позитивна  динаміка  формування  об’єднаних

територіальних громад залишилася і у 2017 році, так як їх кількість зросла до

665.  Маємо надію,  що у  2018  році  вона  також залишиться  позитивною.  До

переваг територіальних громад слід віднести – чітко визначені межі кожного з

них,  а  також визначення  тенденції  зміни та її  вірогідність  відносно власних

коштів,  що  має  прямий  вплив  на  економічний  розвиток  та  інфраструктуру

локальної території.

200 Сайт Центральної виборчої комісії  [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.drv.gov.ua/portal/!
cm_core.cm_index?option=ext_gromada&prejim=1&pmn_id=145  

201 На  призначення  перших  виборів  чекають  вже  106  об’єднаних  громад  /  Офіційний  сайт  Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс] –
Режим  доступу:  http://www.minregion.gov.ua/press/news/na-priznachennya-pershih-viboriv-chekayut-vzhe-106-ob-
yednanih-gromad-v-yacheslav-negoda/.  
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Рис. 4.3 Динаміка формування об’єднаних територіальних громад202

На жаль, сьогодні переважна більшість територіальних громад України,

маючи  право  вирішувати  питання  місцевого  значення,  неспроможна  їх

виконувати через брак власних коштів, занепад або відсутність інфраструктури

(необхідних  будівель,  споруд,  доріг  тощо),  а  також  брак  кадрів  відповідної

кваліфікації. Тому, значна частина питань місцевого значення не вирішується

належним чином – не утримуються приміщення шкіл і лікарень та інші будівлі

202 Сайт  Ініціативи  Децентралізація  влади  [Електронний  ресурс]  -  Режим  доступу:
http://decentralization.gov.ua/gromada
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комунальної  власності,  не  забезпечується  благоустрій  території,  нічне

освітлення вулиць тощо.

Мета  реформи  місцевого  самоврядування  полягає  у  забезпеченні  його

спроможності  самостійно,  за  рахунок  власних  ресурсів,  вирішувати  питання

місцевого значення. Отже, йдеться про наділення їх більшими ресурсами та про

мобілізацію їхніх внутрішніх резервів. 

До  запровадження  реформи  місцеве  самоврядування  розраховувало

майбутні  доходи  на  основі  рекомендацій  Міністерства  фінансів  України  з

урахуванням  місцевих  умов.  Тому  органи  місцевого  самоврядування  були

зацікавлені не в підвищені збору податків, а навпаки, – у їхньому приховуванні.

Як вже зазначалося,  в останні роки було прийнято ряд нормативно-правових

актів,  запровадження  яких  значно  покращило  фінансову  ситуацію  органів

місцевого самоврядування, що призвело до розширення їх можливостей.

Сьогодні,  у  ході  реформи  до  бюджетів  територіальних  громад

зараховується 60 % податку на доходи громадян. З додаткових ресурсів місцеві

ради  отримують  власний  земельний  податок,  ставки  якого  кожна  рада

встановлюватиме  самостійно.  При  цьому  до  юрисдикції  кожної  ради

передаються всі землі відповідної громади, в тому числі й за межами населених

пунктів.  Також  запроваджується  обов’язковий  у  країнах  зі  спроможним

місцевим самоврядуванням місцевий податок на нерухоме майно. Рішення про

його  запровадження  та  про  його  ставки  кожна  місцева  рада  теж  приймає

самостійно.  Громада  отримує  також  5 %  від  продажу  пального  на  АЗС,

алкогольних і тютюнових виробів (рис. 4.4). 

186

П
О
Д

А
Т
К
И

60% податку на доходи фізичних осіб

25% екологічного податку

5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів

100% єдиного податку

100% податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності

100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт)



Рис.  4.4.  Податкові  надходження  місцевих  бюджетів  об’єднаних

громад

Крім  того,  за  бюджетами  місцевого  самоврядування  залишаються  такі

джерела, як раніше закріплені місцеві податки і збори (табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Збори та інші платежі місцевих бюджетів об’єднаних громад
• державне мито
• плата за надання адміністративних послуг; адміністративні штрафи та штрафні санкції
• збір за місця для паркування транспортних засобів
• туристичний збір
• плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати
• надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
• рентна плата за користування надрами, у тому числі для видобування корисних копалин 
• рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення
• рентна  плата за  спеціальне  використання  лісових ресурсів (крім рентної  плати за  спеціальне
використання  лісових  ресурсів  у  частині  деревини,  заготовленої  в  порядку  рубок  головного
користування)
• плата за розміщення тимчасово вільних коштів відповідних місцевих бюджетів
• кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або
отримувач),  знахідок,  спадкового  майна  (у  разі  відсутності  спадкоємців  за  заповітом  і  за  законом,
усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття),
майна, одержаного в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів,
власники яких невідомі
• концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності
• 80  %  коштів,  отриманих  підприємствами,  установами  та  організаціями,  що  утримуються  за
рахунок бюджетів  об’єднаних  територіальних  громад, районних, міських бюджетів, за здані у вигляді
брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів,
отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло
• 75 % коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
• 50  %  грошових  стягнень  за  шкоду,  заподіяну  порушенням  законодавства  про  охорону
навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
• 10 % вартості питної води від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію
питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів
• плата за надання місцевих гарантій
• 1,5  % коштів  від  використання  (реалізації)  частини  виробленої  продукції,  що  залишається  у
власності  держави  відповідно  до  угод  про  розподіл  продукції,  та/або  коштів  у  вигляді  грошового
еквівалента такої державної частини продукції на території громад, де знаходиться відповідна ділянка
надр (газ, нафта)
• 55 % коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або права на
них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності

Інші доходи
• різноманітні трансферти (базова дотація, медична та освітня субвенції, інші субвенції, капітальні
трансферти)
• власні надходження бюджетних установ
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• цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевих фондів
охорони навколишнього природного середовища
• надходження  в  рамках  програм  допомоги  і  грантів  міжнародних  фінансових  організацій  та
Європейського Союзу

Збори та інші платежі місцевих бюджетів об’єднаних громад

• кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Продовження таблиці 4.4

• кошти  від  відчуження  комунального  майна  та  від  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них
• дивіденди  (дохід),  нараховані  на  акції  (частки,  паї)  господарських  товариств,  у  статутних
капіталах яких є комунальна власність
• повернення  кредитів,  наданих з  місцевих бюджетів:  індивідуальним сільським забудовникам;
молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла,
а також пеня і відсотки за користування ними
• місцеві запозичення
• інші доходи

Джерело: [ст. 64, 69-1, 71 Бюджетного кодексу України203]

Розглянемо докладніше перелік податкових та неподаткових надходжень

місцевих бюджетів  об’єднаних громад [ст.  64,  69-1,  71 Бюджетного кодексу

України]

Отже,  варто  зазначити,  що  змінами  до  Податкового  кодексу  зроблено

перший  крок  до  запровадження  повсюдності  місцевого  самоврядування.

Визначаючи,  що об’єднана  громада  одержує  додаткові  фінансові  та  майнові

ресурси, основними з яких є:

– 60 % ПДФО (зараз 0) на власні повноваження;

– державні субвенції (медична, освітня);

– право  розпоряджатися  землями  на  території  об’єднаної  громади,

зазначимо, що вони не забезпечать спроможність переважної більшості наявних

дрібних територіальних громад. Надмірна частина ресурсів у таких громадах і

далі  витрачатиметься  на  утримання управлінського  апарату,  а  для  реалізації

серйозних проектів місцевого розвитку коштів не вистачатиме. Тому реформа

місцевого  самоврядування,  враховуючи  позитивний  як  європейський,  так  і

203 Бюджетний  кодекс  України:  документ №  2456-17,  — редакція  від  01.01.2018,  -  Режим  доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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власний  історичний  досвід,  передбачає  об’єднання  (укрупнення)

територіальних громад. 

У  контексті  формування  територіальних  громад  за  кошти  платників

податків  утримуватиметься  одна  рада,  один  голова,  один  виконком,  а  не

декілька – що збереже кошти для реальних справ. Адже з більшої території до

місцевого бюджету можна зібрати значно більші податкові  надходження.  На

економічний  розвиток  локальних  територій,  впливатиме  й  те,  що  об’єднані

громади переходять на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом

(зараз прямі відносини мають лише області, райони, міста обласного значення).

Основні напрями гнучкого управління фінансовими ресурсами територіальних

громад  у  найближчому  майбутньому  повинні  забезпечити  додаткові  робочі

місця їх жителям, значно покращити стан населених пунктів, а значить і якість

життя громадян. 

Міністерством  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-

комунального  господарства  України  за  сприяння  Міністерства  фінансів

України  та  підтримки  Швейцарсько-українського  проекту  «Підтримка

децентралізації в Україні» DESPRO підготовлено фінансовий аналіз виконання

доходів місцевих бюджетів України та 159 об’єднаних територіальних громад

за 2016 рік.204

Дані аналізу свідчать про позитивну динаміку впровадження фінансової

децентралізації  та  реформи  місцевого  самоврядування,  складовою  першого

етапу якої є добровільне об’єднання територіальних громад.

Особливо показовою є об’єктивною оцінка надходження власних доходів

місцевих бюджетів України, які зросли в 1,5 рази (+ 49,3 %) або на 48,5 млрд

грн у  порівнянні  з  2015  роком  і  становили  146,6 млрд  грн.205 Втім,  власні

надходження  бюджетів  об’єднаних  громад зросли  більше  ніж  у  3  рази

204 Сайт  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України
[Електронний ресурс]. – Джерело інформації: http://www.minregion.gov.ua/press/news/48-4-mlrd-grn-do-mistsevih-
byudzhetiv-i-2-3-mlrd-grn-do-byudzhetiv-otg-rezultati-finansovoyi-detsentralizatsiyi-za-2016-rik/  

205 Сайт  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України
[Електронний ресурс]. – Джерело інформації: http://www.minregion.gov.ua/press/news/48-4-mlrd-grn-do-mistsevih-
byudzhetiv-i-2-3-mlrd-grn-do-byudzhetiv-otg-rezultati-finansovoyi-detsentralizatsiyi-za-2016-rik/  
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порівняно з 2015 роком (з 1 млрд грн до 3,3 млрд грн). Дослідження показали,

що  із  розрахунку  на  1  жителя,  в  середньому,  власні  доходи  бюджетів  ОТГ

збільшилися  на 1 645 грн (з 700 грн до 2 345 грн).  Всього ресурси місцевих

бюджетів  159  ОТГ  (з  трансфертами)  зросли  майже  у  7  разів (порівняно  з

надходженнями 2015 року до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу

ОТГ) та склали 7,1 млрд грн (рис. 4.5)206.

Рис.  4.5.  Фактичні надходження доходів загального фонду місцевих

бюджетів України за 2015 рік та 2016 рік207

За  результатами  фінансової  децентралізації  за  2016  рік  державна

фінансова  підтримка на  розвиток  та  інфраструктурні  об’єкти  становила  7,3

млрд грн, у тому числі об’єднанні громади отримали майже 1,2 млрд грн, що

дозволило їм реалізувати 1,5 тисячі проектів розвитку.208

206 Сайт  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України
[Електронний ресурс]. – Джерело інформації: http://www.minregion.gov.ua/press/news/48-4-mlrd-grn-do-mistsevih-
byudzhetiv-i-2-3-mlrd-grn-do-byudzhetiv-otg-rezultati-finansovoyi-detsentralizatsiyi-za-2016-rik/  

207 Сайт  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України
[Електронний  ресурс]  –  Режим доступу  http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/MinReg_FEB-
2017-mini-utochn.pdf

208 Сайт  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України
[Електронний ресурс]. – Джерело інформації: http://www.minregion.gov.ua/press/news/48-4-mlrd-grn-do-mistsevih-
byudzhetiv-i-2-3-mlrd-grn-do-byudzhetiv-otg-rezultati-finansovoyi-detsentralizatsiyi-za-2016-rik/  
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Завдяки  запровадженню  нової  системи  бюджетного  вирівнювання  у

2015 р. 10,2 % місцевих бюджетів стали повністю збалансованими, а в 2016 р.

ця  цифра  зросла  до  11,3 %.  Водночас  зросла  кількість  місцевих  бюджетів-

донорів: якщо в 2014 р. їх частка становила 3,7 %, то в 2015 р. – 15,2 %, а в

2016 р.  –  16,2  %.  При  цьому  нова  система  вирівнювання  є  стимулюючою,

оскільки лише 50 % надлишкових коштів бюджетів-донорів вилучаються для

вирівнювання спроможності інших територій.

За  даними  Асоціації  міст  України  про  зміцнення  фінансових  ресурсів

місцевих  бюджетів  свідчить  зростання  залишків  коштів  на  казначейських

рахунках, які на початок 2017 р. становили 47,7 млрд грн, що на 12,5 млрд грн

(на  35,5  %)  більше  від  показника  2016  р.  (станом  на  1  жовтня  2016  р.)209.

Відповідно  до  проведеного  дослідження  кількість  дотаційних  місцевих

бюджетів  знизилася  на  24 %.  Показовим  є  й  такий  факт:  протягом  2014–

2016 рр. кількість наданих Держказначейством позик на покриття тимчасових

касових розривів місцевих бюджетів зменшилась у 58 разів210.

Відповідно до вищевикладеного можна зробити наступні висновки:

– процеси децентралізації державного управління в Україні зможуть дати

очікуваний  ефект  лише  у  випадку  формування  ефективної  системи

стратегічного управління на рівні об’єднаних громад;

– відповідно до закономірностей адміністративна реформа сприймається

значною частиною суспільства як спосіб передання повноважень та фінансових

ресурсів, що раніше акумулювалися в Державному бюджеті, органам місцевого

самоврядування;

– сталий  розвиток  територій  забезпечити  неможливо  без  розуміння

мешканцями  територіальних  громад  шляхів  розвитку  у  стратегічній

перспективі та уміння керівництва громад перетворювати стратегічні плани у

209 Місцеві  фінанси  [Електронний  ресурс]  /  Асоціація  міст  України.  –  Режим  доступу  :
https://www.auc.org.ua/novyna/yak-pravylno-zdiysnyty-rozpodil-zalyshkiv-koshtiv-miscevogo-byudzhetu-
yakiutvorylysyana
210 Кількість дотаційних місцевих бюджетів знизилася завдяки децентралізації на 24 % – Асоціація міст України
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  https://auc.org.ua/novyna/kilkistdotaciynyh-miscevyh-byudzhetiv-
znyzylasya-zavdyaky-decentralizaciyi-na-24-asociaciya
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конкретні  проекти,  що  розробляються  і  реалізовуються  за  сучасними

стандартами проектного менеджменту211.

В останні  десятиліття  відбувається масштабна міграція  молоді  в  міста,

оскільки в сільських населених пунктах немає перспектив для особистісного та

професійного  розвитку,  а  також  умов  для  якісного  життя.  Крім  цього,  у

керівництва сільських громад до початку процесу децентралізації, як правило,

були відсутні мотиви до розроблення стратегій розвитку, оскільки їх заробітні

плати та фінансування соціальної і транспортної інфраструктури здійснювалися

повністю або частково з Державного бюджету212.

Таким чином,  у Концепції  реформування місцевого самоврядування  та

територіальної організації влади в Україні зазначено, що найбільше соціально-

економічних проблем накопичилося у сільській місцевості. Починаючи з 1991

року  чисельність  сільського  населення  зменшилася  на  2,5  млн  осіб,  майже

третина  від  нього  –  пенсіонери.  Кількість  сільських  населених  пунктів

зменшилася  на  348  одиниць,  однак  при  цьому  кількість  сільських  рад

збільшилася на 1 067 одиниць. Найгострішими проблемами на селі є безробіття

та бідність, які зумовлюють все більший розвиток трудової міграції сільського

населення. Рівень середньомісячної заробітної платні у сільському господарстві

майже на 35 % нижче рівня заробітної плати в цілому по Україні 213. 

В  результаті  цього  працездатне  населення  та  сільська  молодь  їдуть  у

великі  міста  або  за  межі  країни.  За  даними  Міністерства  регіонального

розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  на  сьогодні

більшість  сільських  населених  пунктів  мають  незадовільну  мережу  об’єктів

соціальної інфраструктури. У сільській місцевості відсутня необхідна мережа

211 Костюкевич Р. М. Проектне управління в системі стратегічного планування об’єднаних територіальних 
громад / Р. М. Костюкевич, О. М. Мандзюк // Управління розвитком складних систем. – 2016. – Вип. 26. – 
С. 74–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2016_26_12

212 Костюкевич  Р.  М. Проектне  управління  в  системі  стратегічного  планування  об’єднаних  територіальних
громад / Р.  М. Костюкевич, О. М. Мандзюк // Управління розвитком складних систем. – 2016. – Вип. 26. –
С. 74–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2016_26_12

213 Про схвалення Концепції  реформування місцевого самоврядування та територіальної організації  влади в
Україні  :  Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  1  квітня  2014  р.  №  333-р  –  Режим  доступу  :
http://www.kmu.gov.ua. 
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медичних закладів, низьким є рівень забезпечення медичним устаткуванням. У

70 % сільських населених пунктів відсутні  дошкільні заклади освіти,  у 42 –

клуби та будинки культури. У половини з них немає середніх закладів освіти, у

78 % – водопроводів, у 57 – газопроводів. Дороги з твердим покриттям мають

лише  58  %  сіл,  дорожнє  освітлення  –  33  %,  а  каналізацією  облаштовані  3

відсотки  сіл.  Значною  мірою  така  ситуація  спричинена  неспроможністю

переважної  більшості  сільських  територіальних  громад  забезпечувати

елементарний розвиток відповідних населених пунктів та територій 214

У Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної

організації  влади  в  Україні  зазначено,  що  із  майже  12  тис.  територіальних

громад більш як половина має чисельність жителів менш як 3 тис. осіб, з них

4 809 громад –  менш як  1  тис.  осіб,  а  1 129 громад –  менш як  500 осіб.  У

громадах  з  кількістю  жителів  менше  500  осіб  не  утворено,  відповідно  до

законодавства,  виконавчих  органів  місцевих  рад,  немає  бюджетних  установ,

комунальних  підприємств  тощо,  а  органи  місцевого  самоврядування  таких

громад фактично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження. За

розрахунками  Міністерства  фінансів  дотаційність  5 419  місцевих  бюджетів

становить  понад  70  %,  483  територіальні  громади на  90  % утримуються  за

рахунок коштів державного бюджету215 

Як свідчить міжнародний досвід фінансування сталого розвитку громад

проголошена в Україні  реформа децентралізації  покликана повністю змінити

систему управління в державі,  фінансові  можливості  та  потенціал  регіонів  з

метою  мотивації  місцевого  самоврядування  до  залучення  інвестицій  для

впровадження  систем,  що  забезпечують  функціонування  ринків  і  реалізацію

інфраструктурних проектів216.

214 Гончарук Н. Т. Концептуальні засади реформування місцевого самоврядування у контексті європейського
досвіду  /  Н.  Т.  Гончарук,  Л.  Л.  Прокопенко  //  Вивчення  та  впровадження  в  Україні  іноземного  досвіду
удосконалення діяльності органів влади : матер. IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 листопада 2014 р. –
Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 108 – 113.
215 Про схвалення Концепції  реформування місцевого самоврядування та територіальної організації  влади в
Україні:  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  1  квітня  2014  р.  №  333-р  –  Режим  доступу  :
http://www.kmu.gov.ua.

216 Міжнародний  досвід  фінансування  сталого  розвитку  громад  (на  прикладі  формування  мережевої
інфраструктури): аналіт. доповідь / [Олійник Д.І.]; за заг. ред. Д.І. Олійник. – К.: НІСД, 2017. – 54 с.
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Водночас практика реформи бюджетної децентралізації у 2015–2016 рр.

засвідчила наявність низки проблемних питань, які потребують вирішення для

її подальшої ефективної реалізації. Це, зокрема217 

– відсутність  соціальних стандартів  і  нормативів  (як  в  описовому,  так

вартісному вигляді) щодо повноважень, закріплених та делегованих державою

місцевому самоврядуванню. Це зумовлює невідповідність галузевих нормативів

бюджетної  забезпеченості  реальним  потребам  споживачів,  призводячи  до

дефіциту коштів на фінансування делегованих повноважень;

– порушення принципу соціальної справедливості в частині оплати пільг

(зокрема,  оплата  пільгового  проїзду),  що  ухвалюються  Верховною  Радою

України,  якщо  їх  фінансування  відбувається  за  рахунок  коштів  місцевих

бюджетів без відповідних компенсаторів;

– наслідки реалізації законодавчої ініціативи щодо скасування акциз ного

податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Наприкінці 2016 р. було

внесено  зміни  до  Податкового  кодексу  України  та  Бюджетного  кодексу

України, якими фактично скасовано акцизний податок на роздрібну торгівлю

пальним (у 2017 р. до місцевих бюджетів зараховуються 13,44 % надходжень

акцизу на пальне,  але з  2018 р.  таких надходжень до місцевих бюджетів  не

буде).  Водночас  5  квітня  2016  р.  у  Верховній  Раді  України  зареєстровано

законопроект № 6286 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та

інших  законів  України  щодо  скасування  акцизного  податку  з  реалізації

суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  тютюнових  виробів  та

забезпечення збалансованості місцевих бюджетів внаслідок його скасування».

За експертними оцінками, можливі втрати місцевих бюджетів від скасування

зазначеного джерела доходів  без  надання відповідних компенсаторів  можуть

сягнути 1,9 млрд грн (обсяг надходжень за 2016 р. за даними ДФС218);

– незавершеність процесу об’єднання територіальних громад, що не дає

змоги  повноцінно  імплементувати  механізми  бюджетної  децентралізації

217 Аналітична  доповідь  до  Щорічного  Послання  Президента  України  до  Верховної  Ради  України  «Про
внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К. : НІСД, 2017. – 928 с.
218 Лист Асоціації міст України від 16 травня 2017 р. [Електронний ресурс] / Асоціація міст України. – Режим
доступу : https://www.auc.org.ua/sites/default/files/lyst_amu_5–178.pdf
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(оскільки  передача  нових  функцій  можлива  лише  об’єднаним  громадам)  та

обумовлює додаткові ризики при збалансуванні бюджетної системи.

Формування фінансової автономії  об’єднаних територіальних громад,  а

саме розпорядження власними ресурсами є головною цінністю задля виконання

їхніх повноважень.

В умовах поглиблення  глобалізаційних процесів  економічний розвиток

став  пріоритетом,  двигуном  і  ресурсом  процесу  змін.  Однак,  він  повинен

ураховувати  необхідні  компроміси  в  громадах,  забезпечувати  баланс  між

баченням  інтересів  бізнесу,  суспільного  та  природоохоронного  розвитку  в

перспективі. В свою чергу, якщо економічне зростання є бурхливим і швидким,

то необхідно першочергово формувати пріоритети з забезпечення соціального

добробуту  із  гарантіями  екологічної  безпеки.  І  навпаки,  коли  економіка

перебуває  в  стані  стагнації,  необхідно  приділяти  увагу,  в  першу  чергу,

вирішенню проблем економічного розвитку. 

Розвиток  не  лише  територіальних  громад,  а  й  країни  без  економіки

неможливий. Тому при децентралізації повинен бути взаємозв’язок між такими

сферами економіки як політична, фінансова, ринкова й адміністративна (рис. 4).

Кожна зі сфер є складовою розвитку економіки локальних територій, які

доповнюють одна одну, а виключення хоча б однієї  з  них призведе до його

дисбалансу. Іншими словами, можна сказати, що децентралізація, з одного боку

зумовлена  дією  соціально-економічних  чинників,  а  з  іншого  –  впливом

урядових рішень, що приймаються в межах економічної політики. Оптимізація

виробничих процесів на засадах використання ринкових механізмів,  повинна

здійснюватися  за  одним  із  головних  критеріїв,  що  формують  економічні

відносини у суспільстві, – критерієм ефективності [219с. 112]. Втім, при цьому

необхідно  враховувати  ще  й  особливості  історичного  розвитку  кожної

локальної території, де відбувається об’єднання територіальних громад.

219 Тарангул  Л.  Л.  Оподаткування  та  регіональний  розвиток(теорія  і  практика)  :  монографія  /  Людмила
Леонідівна Тарангул . – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 286 с. [С. 112]
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Рис. 4.6. Взаємозв’язок сфер при децентралізації 220 

Загалом, успішність сталого розвитку залежить від успішності місцевого

економічного розвитку, особливо від умов, у яких перебуває бізнес.

Філософія  будь-якого  бізнесу  однозначна  –  максимізація  прибутків.  За

своєю природою бізнесу не притаманно опікуватися створенням суспільного

продукту,  дбати  за  екологію  чи  раціональне  використання  невідтворюваних

ресурсів,  турбуватися  про  соціально  незахищених  людей  чи  займатися

меценатством,  тощо.  Однак,  висока  якість  життя,  розвинута  економіка,

сприятливий діловий клімат, доброзичливе середовище сприяють формуванню
220 Гейко Л. Фінансова база бюджетів об’єднаних територіальних громад у контексті політики децентралізації в
Україні / Л. Гейко, Д. Скляр // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. – 2016. –
№ 10. – С. 19–31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_10_4
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культури  життя,  праці  та  відпочинку,  орієнтованої  на  сталий  розвиток.

Високоприбутковий  бізнес  у  стабільній  економіці  за  виграшки  сплачує

податки,  бере  на  себе  соціальну,  відповідальність,  меценатствує,  створює

суспільний продукт, дбає за якість життя громади, екологію та безпеку. 

Як зазначає Л. Л. Тарангул «… доходи місцевих бюджетів найбільшою

мірою  залежать  від  рівня  розвитку  малого  бізнесу.  Це  підтверджується

практикою,  оскільки  основну  частку  доходів  бюджетів  місцевого

самоврядування  складають  податкові  надходження,  джерелом  яких  є  малий

бізнес».  Також  А.  Олексієв  вказує,  що  «з  регіонального  погляду  фіскальна

незалежність  має  сенс  лише  тоді,  якщо  місцеві  органи  влади  здатні  своєю

політикою вплинути на збільшення доходів» (тобто, якщо немає стимулів, то

місцеві органи влади не намагатимуться збільшувати доходи). Л. Л. Тарангул

відмічає, що «У більшості країн власною податковою базою органів місцевого

самоврядування,  що більш-менш еластична  до  їх  зусиль  у  короткостроковій

перспективі, є малий бізнес. … якщо сектор малого бізнесу в регіоні істотний,

то зусилля місцевих органів влади повинні призвести до істотного збільшення

місцевих податків навіть у короткостроковій перспективі.»221.

Отже,  можна  зробити  висновок,  що  формуванням  податкової  бази

місцевих бюджетів займається малий і середній бізнес.  Що кращі умови для

розвитку  бізнесу,  то  кращими є  умови для  місцевого  розвитку  громади,  які

забезпечуються  великою  кількістю  складових:  національною  та  місцевою

владами;  зрілістю  громадянського  суспільства,  культурою  та  готовністю

місцевих громад приймати на себе відповідальність за управління розвитком

території;  якістю  життя  сьогодні  і  у  майбутньому  тощо.  Ієрархія

відповідальності бізнесу перед суспільством за сталий розвиток опирається, в

першу чергу,  на  його дохідність,  стабільність  та  захищеність  і  представлена

пірамідою (рис. 4.7).

221 Тарангул  Л.  Л.  Оподаткування  та  регіональний  розвиток(теорія  і  практика)  :  монографія  /  Людмила
Леонідівна Тарангул . – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 286 с. [С. 118]
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Рис.  4.7.  Ієрархія  відповідальності  бізнесу  перед  суспільством  за

сталий розвиток222

Отже,  місцевий  розвиток  –  це  процес  певних  змін  у  місцевій  системі

територіальної громади, який призводить до покращення якості життя зараз і в

майбутньому,  це  партнерство  інтересів  громади,  підприємницьких  кіл  та

органів місцевого самоврядування для підвищення добробуту кожного члена

громади і всіх загалом.

Тому,  коли  йдеться  про  планування  сталого  розвитку  у  громаді  в

найкращому його прояві,  то в першу чергу слід розуміти,  що мова йде про

планування місцевого економічного розвитку із орієнтацію на три складові –

соціальне  благополуччя,  рівний  доступ  всіх  жителів  до  публічних  послуг,

охорони здоров’я, чистоти довкілля, екологічної безпеки та захищеності.

Таким чином, при розробці планів сталого місцевого розвитку необхідно

керуватися шістьма базовими постулатами:

1. Економічний розвиток створюється бізнесом.

2. Робочі місця забезпечують добробут громади і впливають на зростання

як індивідуальних доходів мешканців, так і на зростання сукупного суспільного

продукту.

222 Планування  розвитку  територіальних  громад.  Навчальний  посібник  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування / Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко / Асоціація міст України – К., ТОВ «Підприємство
«ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 256 с. [C. 20]

198



3. Місцева влада та громадські організації створюють умови для розвитку

бізнесу.

4.  Розвинута  інфраструктура  є  головним  елементом

конкурентоспроможності громади.

5. Якісні послуги, що надаються місцевою владою громаді та бізнесу, є

головним елементом конкурентоспроможності.

6. Ефективне управління містом чи регіоном забезпечується системним

менеджментом  (планування,  організація,  мотивація,  контроль),  місцевими

ресурсами, співпрацею зацікавлених осіб і тристороннім партнерством.

Сучасне  планування  здебільшого  означає  відмову  від  моделі

індустріальної економіки, яка була національним ідеалом ще 50 років тому. У

якому б напрямі не здійснювалося планування, серед лідерів розвинутих країн

виріс інтерес до того, як необхідно здійснювати планування, щоб скеровувати

розвиток нації у напрямі, що відповідає світовим тенденціям.

Центр  ваги  планування  розвитку  громад  поступово  переміщається  у

напрямі  таких цілей та  дій,  як  стійкість,  довгострокове  стратегічне  бачення,

партнерство,  гнучкий порядок планування та розробки комплексних програм

розвитку  підприємництва,  а  також  спонукання  до  модернізації  через  дієве

залучення громад.

Ключовими характеристиками планування в умовах глобалізації сьогодні

стають  технологічні  інновації,  модернізація  робочих  місць  та  змісту  праці

працівників, а також виникнення внутрішніх місцевих економічних рушійних

сил,  які  базуються  на  конкуренції  місцевих  факторних  умов  інформації

творчості  та  знаннях.  У  цьому  контексті  стратегії  –  це  сплановані  дії,

направлені на те, щоб досягнути деяких економічних цілей міста чи регіону, що

ґрунтуються  на  об’єктивних  можливостях,  які  існують  для  даної  локальної

території.  Наголос  повинен  робитися  на  залученні  громад  до  планування

розвитку територій.

Наразі, місцеві влади в Україні мають справу зі складними проблемами:

спад  економіки,  нерозвинута  інфраструктура,  відсутність  почуття  безпеки  у
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людей,  бідність,  безробіття,  соціальна  та  територіальна  нерівність,  втрата

самоповаги,  брак  водних  ресурсів,  забруднення,  деградація  ґрунтів,

забруднення  повітря,  незадовільні  засоби  утилізації  твердих,  небезпечних  та

токсичних  відходів,  обмежений  доступ  до  безпечних  джерел  енергії  тощо.

Більшість  із  наведених  проблем  і  викликів  тісно  пов’язані  між  собою,  що

посилює  необхідність  застосування  інтегрованого  підходу  до  місцевого

розвитку  та  обов’язковість  побудови  планів  з  акцентом  на  економічному

розвитку та розвитку конкурентоспроможності територіальних громад. Разом з

тим, з огляду на викладене вище, розвиток економіки повинен відбуватися не

будь-якою  ціною,  його  необхідно  планувати  з  урахуванням  всіх  складових

сталості.

Для реалізації цілей ОТГ плани дій повинні бути направлені на розвиток

економіки  та  підвищення  конкурентоспроможності  територіальної  громади  і

повинні містити інструменти – заходи,  програми та проекти, які  націлені на

залучення  інвестицій,  підтримку  підприємництва,  започаткування  нових

бізнесів, утримання наявних підприємств, розвиток місцевих ринків, створення

кластерів,  індустріальних  інноваційних  чи  промислово-дослідних  парків,

діяльність  бізнес-інкубаторів,  бізнес-центрів,  фондів  підтримки  бізнесу,

налагодження  міжмуніципальної  співпраці,  створення  державно-приватних

партнерств,  здійснення  маркетингу  території,  налагодження  системи

комунікації тощо. 

Інструменти розвитку економіки та підвищення конкурентоспроможності

територіальних громад представлено в таблиці 4.5.  А інструменти прямої  та

опосередкованої підтримки економічного розвитку в таблиці 4.6.

Таблиця 4.5

Інструменти розвитку економіки та підвищення конкурентоспроможності

територіальних громад223

223 Планування  розвитку  територіальних  громад.  Навчальний  посібник  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування / Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко / Асоціація міст України – К., ТОВ «Підприємство
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Підтримка розвитку
існуючого та

створення нового
місцевого бізнесу

Залучення бізнесу та
інвестицій на територію

Розвиток інституцій з
місцевого розвитку

 навчання 
 тренінги
 консультації
 інформація
 супровід
 пільгові та цільові 

кредити
 спрощені умови 

отримання дозволів
 доступ до оренди 

на початок діяльності
 стимули
 прозорий доступ 

до бізнес-орієнтованої 
інформації

 кластери, тощо

 алгоритм процедури 
відкриття нового підприємства

 дорожня карта інвестора
 створення інвестиційних

продуктів
 дизайн території
 підготовка промислових 

майданчиків
 створення 

індустріальних парків
 маркетинг залучення 

інвестицій на територію
 розробка інвестиційних 

паспортів
промоція території , 

визначення конкурентних 
переваг

 критерії для інвестора
 пріоритети розвитку 

території, тощо

 діяльність агенцій 
економічного розвитку чи 
агенцій місцевого та 
регіонального розвитку

 центрів розвитку міст
 бізнес-інкубаторів
 бізнес-центрів
 громадських 

організацій
 асоціацій бізнесу
 дозвільних центрів
 центрів надання 

адміністративних послуг
 торгово-промислових 

палат
 інформаційно-

консультативних центрів
 агенцій з залучення 

інвестицій
 фондів підтримки 

підприємництва тощо.

Останні  понад  20  років  українські  міста  практично  були  позбавлені

можливостей  впливу  на  економіку,  на  власний  розвиток  своїх  територій.

Коштів на планування розвитку (навіть на розробку будь-яких планувальних

документів:  планів  економічного  розвитку,  стратегій,  а  також  важливої  для

будь-якого планування містобудівної документації включно з Генпланом) міста

практично  не  мали.  Вся  планувальна  діяльність  (документація)  могла

оплачуватися лише з бюджету розвитку, розмір якого є настільки мізерним, що

його не вистачало навіть на вирішення критичних поточних проблем.

Таблиця 4.6

Інструменти прямої та опосередкованої підтримки економічного
розвитку224

Інструменти (програми, заходи, проекти) Інструменти (програми, заходи, проекти)

«ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 256 с. [C. 20].

224 Планування  розвитку  територіальних  громад.  Навчальний  посібник  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування / Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко / Асоціація міст України – К., ТОВ «Підприємство
«ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 256 с. [C. 20].
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прямої підтримки опосередкованої підтримки
 утримання існуючих підприємств, 
сприяння їхньому закріпленню та 
розширенню
 підготовка земельних ділянок для 
інвестора
 реалізація проекту «індустріальний парк»
 супровід інвестора
 доступний і прозорий алгоритм 
започаткування бізнесу, будівництва 
підприємства, введення в експлуатацію
 залучення нового бізнесу та інвестицій
 система місцевих стимулів та фінансової 
підтримки 
 розвиток промислових та економічних 
кластерів
 підтримка експорту
 підтримка розвитку малих і середніх 
підприємств
 навчання, консультації , інформація
 доступ до бізнес-орієнтованої інформації
 результативна діяльність бізнес центру, 
бізнес інкубатора, інформаційної служби для 
бізнесу тощо.

 маркетинг території
 розбудова системи комунікації
 створення корпоративної культури в 
громаді
 формування міжособистісної довіри та 
налагодження співпраці
 науково-технологічні парки, промислові 
зони, індустріальні парки
 розвиток дорожньої інфраструктури
 покращення комунальної 
інфраструктури
 розбудова відпочинкової інфраструктури
 покращання благоустрою території тощо
 удосконалення транспортного 
сполучення
 розвиток людських ресурсів
 створення успішного державно 
приватного партнерства
 розвиток туризму
 перепланування та реконструкція старих 
промислових ділянок та об’єктів 
нерухомості
 відродження історичного центру міста

Відомо,  що  в  більшості  громад,  особливо  малих  і  монофункціональних

містах, обсяги цього ресурсу складали менше 5 % бюджету. Це призвело до

того,  що розроблення науково-інженерного обґрунтування планів системного

розвитку міста постійно «відкладалося в довгий ящик».

Попри те, що територіальні громади мають тривалу практику розроблення

стратегій соціально-економічного розвитку, назвати її успішною досить важко.

За  25-ти  річну  історію  України  важко  знайти  державні  і  місцеві  стратегії  і

програми,  які  були  б  успішними  і  стали  б  показовими  історіями  успіху.

Навпаки, недосягнення цілей місцевих програм стали чимось звичним.

Потрібно зауважити,  що до сьогодні  в  Україні  не напрацьовано дієвих

методів забезпечення реалізованості стратегій, а без стратегій і забезпечення їх

реалізації  імовірність досягнути цілей реформи з децентралізації  буде важко.

Тому  адміністративна  реформа  поряд  з  іншими  проблемами  стикнулася  із

проблемою  відсутності  методології  стратегічного  планування  та  проектного
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управління в громадах і відсутності навичок у переважній більшості керівників

громад.

Р. Костюкевич і О. Мандзюк вважають, що для вирішення цієї проблеми

доцільно  застосувати  перевірені  часом  методи  стратегічного  управління

соціально-економічними  системами.  Насамперед,  потрібно,  щоб  процес

розроблення і реалізації стратегії відбувався з дотриманням таких принципів225:

– широке залучення активної частини населення громади до розроблення

стратегії сталого розвитку;

– врахування  у  стратегії  сталого розвитку інтересів  маргінальних груп

(малозабезпечених, інвалідів, меншинств та ін.);

– ресурсне забезпечення реалізації цілей стратегії;

– збалансований розвиток громади на засадах сталого розвитку територій;

– підзвітність і відповідальність керівників громади за досягнення цілей

стратегій та цільове використання ресурсів.

Реалізація  цих  принципів  можлива  з  застосуванням  алгоритму

розроблення  стратегії  (рис.  4.8),  що  базується  на  сучасній  методології

проектного менеджменту та стратегічного планування.

225 Костюкевич  Р.  М. Проектне  управління  в  системі  стратегічного  планування  об’єднаних  територіальних
громад [Електронний ресурс] / Р. М. Костюкевич, О. М. Мандзюк // Управління розвитком складних систем. –
2016. – Вип. 26. – С. 74–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2016_26_12
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Рис. 4.8. Алгоритм розроблення стратегії сталого розвитку об’єднаної

територіальної громади 226

226 Костюкевич  Р.  М. Проектне  управління  в  системі  стратегічного  планування  об’єднаних  територіальних
громад [Електронний ресурс] / Р. М. Костюкевич, О. М. Мандзюк // Управління розвитком складних систем. –
2016. – Вип. 26. – С. 74–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2016_26_12
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Значною  проблемою  у  сфері  місцевого  самоврядування  є  низька

ефективність  служби  в  органах  місцевого  самоврядування.  Зокрема,  певна

частина  персоналу  в  органах  місцевого  самоврядування  сьогодні,  на  жаль,

виявилася  неспроможною  ефективно  працювати,  приймати  оптимальні  й

своєчасні  управлінські  рішення,  забезпечувати  і  контролювати  реалізацію

прийнятих планів і програм. Неефективність класифікації посад посадових осіб

місцевого самоврядування не відображає відмінності у їх роботі та відповідно

спричиняє невідповідності в оплаті праці.

Кадрова робота  ще недостатньо  спрямована на використання прозорих

конкурсних засад добору персоналу, формування дійового резерву кадрів,  не

дає  персоналу  органів  місцевого  самоврядування  чітких  і  ясних  перспектив

розвитку  професійної  кар’єри,  недостатньо  стимулює  його  професійне

навчання та ефективну діяльність.

Реформування  місцевого  самоврядування  повинно  сприяти  подоланню

негативних  процесів  у  соціально-економічному  та  культурному  розвитку

територіальних  громад,  забезпечити  створення  та  підтримку  сприятливого

життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання

мешканцям  територіальних  громад  якісних  і  доступних  адміністративних  і

соціальних  послуг  на  основі  сталого  розвитку  дієздатної  громади  й  на  цій

основі суттєве підвищення рівня та якості життя громадян України. Україні, по

суті,  сьогодні  необхідна  нова  парадигма  місцевого  самоврядування,  яка

інтегрує  у  собі  елементи  багатьох  підходів  і  парадигм,  але  вона  повинна

відповідати українським особливостям та чітко ідентифікувати значення, роль і

функції місцевого самоврядування в життєдіяльності територіальних громад та

держави загалом [227, с. 10–11].

Отже,  реформа  місцевого  самоврядування  є  надскладним  комплексом

проблем,  готовність  до  неї  ще  недостатня,  а  деякі  питання  на  сьогодні

опрацьовані на спрощеному рівні. Водночас існує багатий позитивний досвід

227 Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації: наук.доп. / [ редкол. :
Ю. В.  Ковбасюк,  К. О. Ващенко,  В.  В.  Толкованов  та  ін.]  ;  за  заг.  ред.  д-ра  наук  з  держ.  упр.,  проф.
Ю. В. Ковбасюка. – К. :НАДУ, 2014. – 128 с.
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вирішення  багатьох  питань,  накопичено  значний  потенціал  конструктивних

підходів,  модельних й інструментальних засобів забезпечення результативної

та ефективної діяльності в місцевому самоврядуванні, і реформа має, з одного

боку,  використовувати  цей  потенціал,  а  з  іншого  –  відкривати  широкі

можливості його реалізації в оновлених умовах [228, с. 86].

Основні  напрями  бюджетної  політики  на  2018–2020  роки  (Бюджетна

резолюція),  схвалені  Урядом  14  червня  2017  р.,  законодавчо  закріпили

запровадження  середньострокового  бюджетного  планування,  а  відтак  –

системну  зміну  бюджетної  політики.  Серед  іншого,  ця  політика  повинна

забезпечити  отримання  органами  місцевого  самоврядування  додаткового

ресурсу  як  на  виконання  делегованих,  так  і  на  фінансування  самоврядних

повноважень229 

4.3. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

УКРАЇНИ

Регіональна політика як  складова державної  політики характеризується

певними особливостями, що визначають специфіку регіонального розвитку та

механізми державного управління. 

По-перше,  регіональний  розвиток  тісно  пов’язаний  з  природно-

кліматичним  фактором  і  залежить  від  наявних  сировинних  ресурсів  та

геополітичного розташування. 

По-друге,  регіональна  економіка,  як  правило,  при  самостійно

відтворювальному  процесі  має  спеціалізацію,  яка  ґрунтується  на

територіальному  поділі  праці  і  виключає  збалансованість  виробничої

структури. 

По-третє,  регіональна соціально-економічна  система має  певний рівень

автономії й фінансової незалежності та одночасно є підсистемою національного

228 Шаров Ю. П. Реформа місцевого самоврядування: проблемні аспекти / Ю. П. Шаров // Аспекти публ. упр. –
2014. – № 5 – 6 (7 – 8). – С. 81 – 87.
229 Міністерство  фінансів  України  [Електронний  ресурс]  /  офіц.  сайт.  –  Режим  доступу:
https://minfin.gov.ua/uploads/redactor/files Основні_напрямки_бюджетної _політики_v2.pdf
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господарства,  що  вимагає  реалізації  регіональної  політики  у  межах

загальнодержавної стратегії сталого розвитку.

Основою для розробки політики сталого розвитку держави та її регіонів є

Цілі  Сталого  Розвитку  до  2030 року,  схвалені  25 вересня  2015 року

193 державами-членами  Організації  Об’єднаних  Націй  на  Саміті  зі  сталого

розвитку в Нью-Йорку. Загалом встановлено 17 цілей і 169 конкретних завдань

для їх реалізації, зокрема:

1. Подолання бідності в усіх її формах та усюди  ;

2. Подолання  голоду,  досягнення  продовольчої  безпеки,  поліпшення  

харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;

3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю     для  

всіх в будь-якому віці;

4. Забезпечення  всеохоплюючої  і  справедливої  якісної  освіти  та  

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;

5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх  

жінок та дівчаток;

6. Забезпечення  наявності  та  раціонального  використання  водних  

ресурсів і санітарії для всіх;

7. Забезпечення  доступу  до  недорогих,  надійних,  стійких  і  сучасних  

джерел енергії для всіх;

8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному  

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;

9. Створення стійкої  інфраструктури,  сприяння всеохоплюючій і  сталій  

індустріалізації та інноваціям;

10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними  ;

11. Забезпечення  відкритості,  безпеки,  життєстійкості  й  екологічної  

стійкості міст і населених пунктів;

12. Забезпечення  переходу  до  раціональних  моделей  споживання  і  

виробництва;
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13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі  зміною клімату та  

його наслідками;

14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських  

ресурсів в інтересах сталого розвитку;

15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному  

використанню,  раціональне  лісокористування,  боротьба  з  опустелюванням,

припинення  і  повернення  назад  (розвертання)  процесу  деградації  земель  та

зупинка процесу втрати біорозмаїття;

16. Сприяння  побудові  миролюбного  й  відкритого  суспільства  в  

інтересах  сталого  розвитку,  забезпечення  доступу  до  правосуддя  для  всіх  і

створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій

на всіх рівнях;

17. Зміцнення  засобів  здійснення  й  активізація  роботи  в  рамках  

Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

У  глобальному  тренді  кожна  національна  держава  визначає  конкретні

завдання та орієнтири для досягнення цілей сталого розвитку з урахуванням

специфіки соціально-економічної системи. В Україні Національною доповіддю

«Цілі  Сталого  Розвитку:  Україна»230визначення  завдань  означених  цілей

сталого розвитку відбувався з урахуванням чотирьох складових: 

1) справедливий соціальний розвиток; 

2) стале економічне зростання та зайнятість; 

3) ефективне управління; 

4) екологічна рівновага та розбудова стійкості.

Реформа  децентралізації  та  місцевого  самоврядування  і  реформа

регіональної політики є невід’ємними складовими Стратегії  сталого розвитку

«Україна – 2020»231. 

У середньостроковій перспективі планується провести децентралізацію,

що  передбачає  створення  сучасної  системи  місцевого  самоврядування  та

230
Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу:

https://menr.gov.ua/files/docs/ 
231

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015.– Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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територіальної  організації  влади  з  урахуванням  українських  особливостей  і

традицій  на  основі  європейських  цінностей  розвитку  місцевої  демократії,

формування  об’єднаних  територіальних  громад  та  забезпечення  достатнього

фінансування їх розвитку232.

Стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, разом

із  підвищенням  конкурентоспроможності  та  територіальною  соціально-

економічною  інтеграцією  і  просторовим  розвитком  регіонів,  стратегічною

ціллю  державної  регіональної  політики  визначено  ефективне  державне

управління у сфері регіонального розвитку233. 

Реалізація  цієї  цілі  передбачає  створення  механізму  та  інструменту

державного  управління  регіональним  розвитком,  що  сприятиме  розв’язанню

проблем регіонів, забезпечуватиме децентралізацію державних повноважень і

фінансових  ресурсів,  удосконалення  процесів  стратегічного  планування,

запровадження  ефективного  механізму  координації  дій  центральних  та

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Сучасні  проблеми  регіонального  розвитку  пов’язані  зі  зростанням

розриву  в  рівнях  соціально-економічного  розвитку  адміністративно-

територіальних одиниць України, урбанізацією та депопуляцією сіл, еміграцією

робочої сили, недостатністю фінансових ресурсів, невідповідністю виробничої

структури постіндустріальним потребам внутрішнього і зовнішнього ринку та

слабкими державними інститутами.

Критеріями  соціально-економічного  розвитку  регіонів  України  є  64

індикатори,  що  згруповані  за  12  напрямами:  «Економічна  та  соціальна

згуртованість»,  «Економічна  ефективність»,  «Інвестиційно-інноваційний

розвиток та зовнішньоекономічна співпраця», «Фінансова самодостатність»,

«Розвиток малого та середнього підприємництва», «Ефективність ринку

праці»,  «Розвиток  інфраструктури»,  «Відновлювана  енергетика  та

енергоефективність»,  «Доступність  та  якість  послуг  у  сфері  освіти»,

232
 Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року // затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня

2017 р. № 275-р.
233

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року  : постанова Кабінету Міністрів України від 6
серпня 2014 р. № 385.– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
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«Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я», «Соціальний захист

та безпека», «Раціональне природокористування та якість довкілля»234.

За  результатами  рейтингу  соціально-економічного  розвитку  регіонів,

проведеного  Міністерством  регіонального  розвитку  і  житлово-комунального

господарства  України,  у  2016  році,  як  і  в  2015  році,  до  п’ятірки  найбільш

розвинених  регіонів  увійшли  м.  Київ,  Харківська,  Київська,  Вінницька  та

Чернівецька  області.  До  регіонів,  які  за  інтегральними  розрахунками  посіли

п`ять  останніх  (21-25)  місць,  увійшли  Херсонська,  Чернігівська,  Сумська,

Донецька та Луганська області (рис. 4.9).

 

234Про  затвердження  Порядку  та  Методики  проведення  моніторингу  та  оцінки  результативності  реалізації  державної  регіональної
політики // Постанова КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 856. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/856-
2015-%D0%BF/page
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Рис. 4.9. Рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів у 2015 – 2016

роках

Протягом третього  кварталу  2017  року  найбільш динамічний розвиток

демонстрували  Дніпропетровська,  Харківська,  Запорізька,  Житомирська

область  та  м.  Київ,  до  п’ятірки  регіонів  з  найнижчим  рівнем  економічної

ефективності  ввійшли Тернопільська,  Волинська,  Черкаська,  Закарпатська  та

Луганська області (табл. 4.7)235.

Значна нерівномірність розвитку територій та зростання міжрегіональних

соціально-економічних  диспропорцій  призводять  до  ескалації  регіональних

кризових  процесів.  Регіональні  кризи  у  подальшому  поглиблюють  розрив  в

показниках валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу між

розвиненими і  депресивними регіонами.  Кризові  явища поширюються на всі

сфери  життєзабезпечення  регіону  і  можуть  поглиблюватись  внаслідок

неефективної  державної  політики,  зокрема  супроводження  регіональних

програм  соціально-економічного  розвитку,  недосконалого  механізму

фінансування регіонів та об’єднаних територіальних громад. 

Перешкодами  на  шляху  реалізації  означених  стратегічних  імперативів

регіонального розвитку є кризові явища та процеси, які об’єктивно притаманні

будь-якій  соціально-економічній  системі  та  залежно  від  різновиду  мають

певний рівень керованості.236

У ЄС критерієм депресивності країн-членів вважається значення ВВП на

одну особу – нижче 75%. Такий підхід пропонують використовувати вітчизняні

вчені відносно регіонів України237. У 2015 році валовий регіональний продукт

(ВРП) у  розрахунку на  одну особу менше як  75 % від  середнього  рівня по

Україні (без урахування АР Крим та частини окупованих територій) мали 16

областей  України  (рис.  4.10).  Причому  співвідношення  між  максимальним

235
 Рейтингова  оцінка  за  січень-вересень 2017  року  /  Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального

господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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значенням  ВРП  у  розрахунку  на  одну  особу  м.  Київ  (451700  грн.)  та

мінімальним – Чернівецької області (18506 грн.) становило 24,4 рази. 

Таблиця 4.7

Рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів України 

за напрямом «Економічна ефективність» у 2017 році*

* Показники напряму: 1 – індекс промислової  продукції,  відсотків  до відповідного
періоду попереднього року; 2 – обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на
одну особу населення, гривень; індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків
до  відповідного  періоду  попереднього  року;  4  –  обсяг  виробництва  продукції  сільського
господарства у розрахунку на одну особу сільського населення (у постійних цінах), гривень;
5 – індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року; 6 –
обсяг  виконаних  будівельних  робіт  у  розрахунку  на  одну  особу  населення,  гривень;  7  –
індекс споживчих цін, відсотків до грудня попереднього року.
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Рис.  4.10.  Співвідношення  ВРП  до  середнього  значення  ВРП  у

розрахунку на одну особу по Україні*

*Розраховано і побудовано на основі даних Державної служби статистики України.

Зменшення  розриву  у  рівнях  економічного  зростання  депресивних

регіонів України можливе за умови випереджаючого нарощування темпів ВРП

та наявного доходу населення. У кризовий період закладаються передумови до

подальшого розвитку економіки на новій основі,  тому глибина економічного

спаду та швидкість переходу регіонів України до позитивної макроекономічної
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динаміки  є  однією  з  базових  характеристик  успішного  посткризового

відновлення регіональної соціально-економічної системи.

Рейтингування  регіонів України за темпами випередження економічного

зростання  дає  можливість  виявити  області  України  з  високим  рівнем

антикризового  потенціалу  та  реальними  можливостями  до  подолання

депресивних  тенденцій.  Як  видно  з  табл.  4.8,  при  загальному  падінні  ВВП

України  у  2014  році  на  6,6  %  та  у  2015  р.  –  на  9,8  %  найвищі  темпи

випередження мали Херсонська, Житомирська, Вінницька, Сумська та Одеська

області, причому Херсонська та Сумська області визначаються як депресивні.

Натомість  розвинені  регіони  демонстрували  найбільше  падіння  темпів

економіки,  що  значною  мірою  зумовлено  галузевою  структурою  та

географічною структурою експорту.

Таблиця 4.8

Рейтингування регіонів України за темпами випередження

економічного зростання

Регіони Частка 
регіону 
за ВРП 
на одну 
особу в 
2015 
році,%

Індекси фізичного
обсягу валового
регіонального

продукту
 (у цінах попереднього

року, %)*

Індекс ВРП у
розрахунку на
одну особу (у

цінах
попереднього

року, %)*

Темпи
випередження
економічного

зростання,
відсоткових
пунктів**

Рейтинг
регіону у

2015
році***

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Україна 100 100,0 93,4 90,2 93,7 90,6 - -

Херсонська 1,6 101,1 99,7 98,7 100,2 99,2 6,5 8,6 1
Житомирська 1,9 101,9 103,6 98,1 104,1 98,7 10,4 8,1 2
Вінницька 3 104,8 104,6 97,1 105,1 97,6 11,4 7,0 3
Сумська 2,1 102,7 100,4 96,7 101,3 97,6 7,6 7,0 4
Одеська 5 105,7 98,3 95,8 98,3 96 4,6 5,4 5
Миколаївська 2,4 104,4 98,4 95,3 98,7 95,7 5 5,1 6
Черкаська 2,6 100,7 98,9 95,0 99,6 95,6 5,9 5,0 7
Львівська 4,8 98,8 100,9 95,2 100,9 95,3 7,2 4,7 8
Запорізька 4,5 99,3 100,4 94,7 101 95,3 7,3 4,7 9
Волинська 1,6 99,3 101,1 95,3 100,9 95,3 7,2 4,7 10
Чернівецька 0,9 101,5 98,3 94,7 98,1 94,6 4,4 4,0 11
Полтавська 4,8 94,4 96,0 93,8 96,6 94,4 2,9 3,8 12
Чернігівська 1,9 95,8 100,5 93,4 101,6 94,4 7,9 3,8 13
Тернопільська 1,3 96,6 108,0 93,7 108,3 94,0 14,6 3,4 14
Київська 5,2 93,4 99,4 94,0 99,2 93,9 5,5 3,3 15
Закарпатська 1,5 100,6 102,8 93,5 102,6 93,4 8,9 2,8 16
Рівненська 1,8 96,9 102,6 93,4 102,4 93,3 8,7 2,7 17
м.Київ 22,7 106,4 96,1 93,3 95,4 92,7 1,7 2,1 18
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Продовження таблиці 4.8

Хмельницька 2,1 96,9 102,3 92,2 102,8 92,6 9,1 2,0 19
Кіровоградська 1,9 109,5 100,6 91,7 101,3 92,3 7,6 1,7 20
Івано-
Франківська

2,3 97,7 97,6 92,0 97,6 92,0 3,9 1,4 21

Харківська 6,3 98,8 97,9 90,9 98,1 91,2 4,4 0,6 22
Дніпропетровс
ька

10,8 99,3 95,1 90,3 95,5 90,9 1,8 0,3 23

Донецька 5,8 94,7 67,1 61,3 67,7 61,9 -26 -28,7 24
Луганська 1,2 92,2 61,0 47,7 61,5 48,1 -32,2 -42,5 25

* Дані Державної служби статистики України.

** Розраховано як у відсоткових пунктах як різниця темпів зростання ВРП та ВВП у

розрахунку на одну особу, (у цінах попереднього року).

***За  однакового  значення  темпів  випередження,  враховувався  розмір  регіону  –

питома вага ВРП у ВВП.

У цьому  контексті  випереджаюче  зростання  депресивних  територій  та

забезпечення  сталого  соціально-економічного розвитку усіх  регіонів  України

передбачає  реалізацію  ефективної  системи  державного  антикризового

управління  регіональним  розвитком  шляхом  застосування  комплексу

цілеспрямованих  дій  державних  органів  управління,  спрямованих  на

недопущення  кризових  ситуацій,  а  у  разі  їх  виникнення  –  усунення  та

мінімізацію негативних наслідків для соціально-економічної системи регіону.

У державному антикризовому управлінні регіональним розвитком можна

виділити три форми управління: 

1) превентивне  управління  –  це  управління,  що  застосовується  з

метою  упередження  кризових  ситуацій,  передбачення  і  прогнозування

можливих негативних наслідків та їх усунення до моменту настання кризи;

2) активне  управління  –  це  управління,  для  якого  характерна

початкова  реакція  на  вже  незворотні  загрози  та  вжиття  найоптимальніших

оперативних заходів;

3) реактивне  управління  застосовується  як  реакція  на  вже  виниклу

кризову  ситуацію,  за  якої  регіон  демонструє  падіння  основних  індикаторів

соціально-економічного  розвитку.  Початок  реагування  на  кризову  ситуацію
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здійснюється із запізненням, управління носить реактивний і навіть хаотичний

характер, що призводить до подальшого поглиблення кризи. 

Найефективнішим є превентивне антикризове управління, оскільки воно

дає  змогу  запобігти  настанню  кризи  за  рахунок  розробки  та  впровадження

превентивних (попереджувальних)  заходів,  а  у разі  невідворотності  настання

кризи  –  вжити  пом’якшувальних  та  попереджувальних  заходів,  заздалегідь

розробити  ефективну  антикризову  стратегію.  Основними  напрямами

превентивного управління є:

– формування  антикризового  потенціалу  регіону,  що  являє  собою

сукупність всіх можливостей, засобів та ресурсів, що можуть бути мобілізовані

для протистояння кризовим процесам, усуненню та/або мінімізації руйнівних

наслідків кризи;

- прогнозування кризи як наукової основи регулювання у перспективі;

- уникнення моноструктурності, трансформація сировинно-орієнтованої

структури в економіку з високим рівнем технологічної укладності;

- забезпечення достатнього фінансування регіонального господарства та

розширення інфраструктурних інвестиційних проектів;

- активізації  ендогенних  чинників  економічного  зростання  та

формування внутрішнього попиту задля підвищення стійкості.

Реалізація  заходів  державного  антикризового  управління  регіональним

розвитком забезпечується відповідно до поставленої мети та визначених на її

основі взаємоузгоджених пріоритетів (рис. 4.5).

Пріоритет  1:  «Зменшення  міжрегіональних  диспропорцій»  передбачає

випереджаюче  зростання  депресивних  територій  на  засадах  державного

регуляторного впливу на процеси соціально-економічного розвитку. У цьому

контексті  важливим  є  впровадження  політичного  принципу  Європейської

політики регіонального розвитку, відповідно до якого розвинуті регіони мають

забезпечувати  солідарність  з  депресивними  регіонами,  а  нижчі  обсяги
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виробництва  або  високий  рівень  безробіття  у  бідних  регіонах  є  втратою

потенціалу та можливості для країни в цілому238. 

Рис. 4.11. Мета та пріоритети державного антикризового управління

регіональним розвитком

Для  України  в  умовах  кризи  та  посткризового  відновлення  економіки

регіонів  актуалізуються  такі  напрями  політики  зменшення  міжрегіональних

диспропорцій як деурбанізація та відродження сільських територій, зниження

трудової еміграції, формування регіональних кластерів, зростання регіональних

інвестиції,  зайнятості,  виробництва  та  соціального  й  інфраструктурного

забезпечення.

Пріоритет 2: «Підвищення конкурентоздатності» реалізується у межах

загальносвітової  тенденції  формування  постіндустріальної  інформаційної

238
Regional policy / URL (27.11.17):http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
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економіки,  відповідно  до  якої  відбувається  динамічний  розвиток  цифрової

економіки  з  одночасним  нарощуванням  виробництва  агропромислової

продукції  (в  умовах  світової  продовольчої  кризи)  та  безпрецедентним

посиленням конкуренції за панування на зовнішніх ринках.

Забезпечення  довготривалого  економічного  розвитку  передбачає

проведення активної регіональної інноваційно-промислової політики і включає:

– ефективне  використання  місцевого  ресурсного  потенціалу  із

забезпеченням  сприятливих  умов  для  підприємницької  діяльності,  а  також

створення  конкурентних  переваг  секторів  регіональної  економіки  в

територіальному розподілі праці;

– усунення  структурних  деформацій  і  пристосування  виробництва  до

структури  ринкового  попиту  шляхом  забезпечення  випереджаючих  темпів

зростання обсягів продукції галузей п’ятого та шостого технологічних укладів

при збереженні темпів зростання інших галузей;

– створення нових та реструктуризація діючих підприємств на території

депресивних  районів,  перенесення  окремих  виробництв  з  місць  надмірної

концентрації  виробництва  до  моноструктурних  міст  та  територій  з  високим

рівнем безробіття239;

– пожвавлення  інноваційно-інвестиційної  діяльності  в  промисловості  з

концентрацією фінансових ресурсів на ключових ділянках наукоємних галузей

на основі програмно-цільового методу управління. 

Пріоритет  3:  «Забезпечення  фінансової  самодостатності»  –  це

превалювання інструментів фінансової,  у  тому числі  бюджетної  і  фіскальної

децентралізації,  над  жорстко  централізованим  механізмом  фінансування

регіонального  розвитку.  Реалізація  пріоритету  передбачає,  з  одного  боку,

підвищення ефективності участі об’єднаних територіальних громад у конкурсі

інфраструктурних  проектів  та  розподілі  державних  субвенцій  через

Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального

господарства  України,  а  також  удосконалення  на  загальнодержавному  рівні

239
Олешко А. А. Державна регуляторна політика промислового інноваційного розвитку регіону / А.А. Олешко // Проблеми науки. - 2004. -

№ 8. – С. 15-20.
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механізму  міжбюджетних  відносин.  З  іншого  боку,  регіони  України  мають

проводити  місцеву  антикризову  політику  щодо  формування  власного

фінансового  потенціалу  та  бюджету  розвитку,  становлення  ринку  місцевих

позичкових капіталів, залучення вітчизняних та іноземних інвесторів.

Пріоритет  4:  «Створення  і  розвиток  об’єднаних  територіальних

громад» передбачає об’єднання потенціалів міст, сіл і селищ задля досягнення

високих стандартів життя населення, їх захисту та убезпечення економічного та

соціального життя.

Результатом  ефективного  державного  антикризового  управління

регіональним розвитком є уникнення, зменшення глибини падіння економіки,

тривалості,  масштабів та негативних наслідків кризи і  посткризової депресії,

підвищення рівня антикризового потенціалу, зростання стійкості регіональної

соціально-економічної системи до зовнішніх і внутрішніх збурень.

Найбільшу  загрозу  соціально-економічному  розвитку  регіонів  України

несуть  ризики  соціально-політичної  нестабільності,  зміщення  акцентів  у

прийнятті державно-управлінських рішень із системного на ситуативний підхід,

прийняття законодавчих актів,  спрямованих на вирішення поточних проблем

економіки. 

Політика  сталого  розвитку  регіонів  України  реалізується  шляхом

досягнення оптимальних значень показників соціально-економічного розвитку.

Основним  імперативом  соціо-еколого-економічної  збалансованості  є

забезпечення  максимальних  темпів  економічного  зростання  за  умови

збереження  та  захисту  екологічного  середовища,  соціального  захисту  і

досягнення високих соціальних стандартів. 

Регіональне управління має бути зорієнтоване на досягнення стратегічних

цілей сталого розвитку, що передбачає пріоритетність впровадження механізмів

довгострокового  економічного  зростання  над  ситуативними  вигодами

короткострокового  впливу.  Пріоритетами  державного  антикризового

управління  регіональним  розвитком  є  зменшення  міжрегіональних
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диспропорцій,  підвищення  конкурентоздатності,  забезпечення  фінансової

самодостатності та створення і розвиток об’єднаних територіальних громад.

220



РОЗДІЛ 5

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ

ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ І ЗАГРОЗ

5.1. МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТЯНСЬКОЇ СФЕРИ – НОВА ЯКІСТЬ ОСВІТИ

ТА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Сьогодні  однією  з  найгостріших  проблем  є  підвищення  ефективності

економіки.  А  це,  як  свідчить  світовий  досвід,  неможливо  без  ефективного

управління освітою, забезпечення її відповідності світовим стандартам.

В умовах швидкого нарощування глобальних проблем освіта покликана

стати  основним  засобом  формування спеціалістів, здатних  до  вирішення

проблем  соціально-економічного  розвитку,  подолання  економічної  кризи,  а

також підвищення  добробуту  населення.  І  тут  важлива  роль  відводиться  не

лише освіті, а й науці, спрямованим на забезпечення ефективного використання

інтелектуальних і творчих можливостей кожного фахівця, кожного працівника.

До  основних чинників,  які  сприяють  розвитку  не  просто  економіки,  а

насамперед економіки знань, відноситься не лише освітній, а й професійний і

кваліфікаційний  рівень  працівників,  зокрема  управлінців  в  соціальних

системах. У сучасних умовах поширеною є думка про те, що процес управління

є мистецтво, суть якого полягає у застосуванні науки до реальної ситуації, до

практики.  Адже  без  знання  технології  управління  в  сучасних  умовах

неможливо ефективно керувати будь-якою організацією.

Управління  освітніми  організаціями  –  це  різновид  соціального

управління,  що  включає  такі  компоненти:  механізм  управління;  структуру

управління; об'єкти управління; функції управління; кадри управління; власне

процес управління.

Останнім  часом  досить  широко  використовується  категорія

«менеджмент»,  що  є  елементом  управління,  але,  порівняно  з  ним,  охоплює

відносно вузьку сферу, що включає соціальні системи (людей). Метою останніх

є  виробництво  товарів  та  послуг,  їх  реалізація.  Поняття  «менеджмент»
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походить від  англійського «to  manage»  та  означає  «керувати»,  «очолювати»,

«завідувати», «бути здатним упоратися з чимось, якоюсь проблемою» тощо. В

Оксфордському словнику англійської мови зазначається,  що «менеджмент» –

це, по-перше, спосіб і манера спілкування з людьми. 

Поняття  «менеджмент»  з’явилося  на  межі  ХІХ-ХХ  століть,  коли

формуються  великі  підприємства,  з  появою  яких  постають  проблеми

спілкування. Сучасний етап розвитку менеджменту об’єднує:

- менеджмент людських ресурсів;

- менеджмент бізнесу для гармонійного розвитку суспільства.

Усі  ці  складові  менеджменту  для  досягнення  поставленої  мети

потребують застосування: функцій, принципів, методів, засобів, за допомогою

яких відбувається цілеспрямований вплив на об'єкти управління.

Поняття «управління освітою» сформувалось у другій половині 70-х років

минулого  століття.  З  того  часу  поняття  «управління»  та  «менеджмент»

ототожнюються.  Адже  основним  компонентом  менеджменту  є  люди,  які

займають певні професійні посадові позиції в структурі відповідної організації

чи  колективу  людей,  у  яких  здійснюється  управління  для  підвищення

ефективності, а саме:

- управління  виробництвом  засобами  спеціальних  методів

планування, регулювання і контролю господарської діяльності для підвищення

її ефективності;

- специфічний орган функціонуючого підприємства, що представляє

його керівництво;

- об'єднання менеджерів, яке може мати формальний і неформальний

характер. Звідси видно, що суть основного визначення поняття «управління» і

«менеджмент» одна і та сама: ефективне управління людьми і виробництвом. 

Менеджмент  як  управлінська  парадигма  досліджений  у  роботах

В.Граждана,  П.  Друкера,  І.  Нікуліної,  Є.  Ситниченка,  А.  Фомічева,

Г.Щедровіцького.  Саме  П.  Друкер  розкрив  роль  менеджменту  як

управлінського  інституту.  На  його  думку,  менеджмент  як  управлінська
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парадигма поєднує системну управлінську дію, інституціональні принципи та

управлінську практику. 

Система  управління  освітою  –  це  ієрархічно  побудована  соціальна

організація, це соціальний інститут, сформований для досягнення певних цілей

і наділений у зв'язку з цими ресурсами, правами та обов’язками, що в цілому

визначають  структуру  і  зміст  функцій  організацій240.  Іншими  словами,

управління освітою – це свого роду діяльність, спрямована на організацію всіх

напрямів освітніх процесів з урахуванням особливостей освітнього середовища.

Об'єктом  управління  в  сфері  освіті  є  люди  як  носії  освітніх  функцій.

Управління  освітою носить  динамічний характер,  націлений на  регулювання

змін  у  діяльності  освітніх  суб'єктів,  зокрема  спрямування,  коригування,

координацію траєкторій їхнього руху в освітній сфері. 

Найважливішим компонентом системи управління  загалом є  люди,  які

займають  певні  професійно-посадові  позиції  в  структурі  організації.

Менеджмент  в  усіх  своїх  рішеннях  керується  економічними  міркуваннями.

Тому будь-яка дія менеджменту в сфері освіти являє собою складне соціально-

економічне,  інформаційне  та  організаційно-технологічне  явище,  процес

діяльності,  що  має  справу  зі  зміною  стану  в  сфері  освіти,  якостей  об'єкта

управління.  Менеджмент  освіти  містить  все  те,  що  входить  в  поняття

соціальних  і  людських  технологій241.  Тобто  менеджмент  освіти  передбачає

створення умов для успішного функціонування навчальних закладів, виконання

основних  функцій:  прогнозування,  планування,  організації,  мотивації  і

контролю.

Відповідно:

- прогнозування   –  передбачає  досягнення  основних  показників

менеджменту освіти в перспективі;

- планування   – спрямоване на досягнення цілі організації;

240 Вологін Ю. Менеджмент в освіті як соціально-психологічне визначення особистості в управлінській діяльності // Молодь і ринок. – 2011
– №9(80) – С. 114-119.
241

 Основи менеджменту. За наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2007. – 420 с.
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- організація   – означає створення такої структури освітнього закладу,

що дозволяє  людям ефективно працювати в  цьому навчальному закладі  для

досягнення поставлених цілей;

- мотивація   – передбачає вибір запропонованих пропозицій, що надає

можливість керівнику навчального закладу досягати бажаних результатів;

- контроль   – забезпечує досягнення цілей організації. 

Реалізація  цих  функцій  сприяє  виявленню  та  вирішенню проблем,  що

виникають.

Наразі  існує  безліч  дефініцій  менеджменту,  що  робить  неможливим

формування  єдиного  концептуального  визначення.  Менеджмент  –  це

управління,  орієнтоване не на  формальні  показники процесів,  а  на реальний

результат соціоцентричного характеру. Однак якщо управління – це загальна

людська діяльність, то менеджмент – це його специфічна сфера, що включає

діяльність  професіоналів,  фахівців  із  забезпечення  успішної  діяльності

організацій242.  Впровадження  менеджменту  в  управління  дозволяє  здійснити

чітке  розмежування  щодо  діяльності  підсистеми  управління  та  механізмів

самоуправління самої освітньої сфери.

Широко вживаним є визначення категорії «менеджмент» в царині освіти

–  як  системи  управлінської  діяльності  будь-якої  освітньої  організації  в

ринковому суспільстві. В умовах, коли проблеми розвитку освітньої галузі не

піддаються  формалізації,  а  застосування  стандартних  схем  до  вирішення

завдань не дає  бажаних результатів,  застосовується  креативний менеджмент,

спрямований на найбільш повну реалізацію творчого потенціалу працівників.

Основним же завданням менеджера в цьому контексті є організація освітнього

процесу  як  нового  поєднання  ресурсів.  Креативний  менеджмент  в  освітній

сфері сприяє пошуку нових ефективних прийомів роботи при переході на нову

модель  розвитку  освіти,  а  креативний  менеджер  сприяє  облаштуванню

управління об’єктом, вирішенню проблем спільно, комплексно, забезпечуючи

консенсус популярних інтересів тощо.

242
 Граждан В.Д. Теория управления / В.Д. Граждан. – М.: Гардарики, 2004. – 416 с.
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Цим  проблемам  значну  увагу  у  своїх  дослідженнях  приділяють

Ю.Алексєєв,  Г.  Бекер,  Й.  Бескид,  Ю.  Бобало,  І.  Вакарчук,  Ю.  Вітренко,

Л.Ващенко,  Г.  Дмитренко,  Г.  Єльнікова,  Є.  Єфімов,  М.  Згуровський,

Л.Каменська,  Р.  Кігель,  В.  Кремень,  В.  Маслов,  М.  Матвіїв,  В.  Олійник,

Т.Шульц, В. Яблонський та багато інших.

Проте і нині дослідження різних аспектів розвитку менеджменту освіти

залишається  надзвичайно  гострою  проблемою.  Адже  менеджмент  виник  у

період  ринкових  відносин,  конкуренції.  А  в  Україні  нині  в  освітній  сфері

формуються  ринкові  відносини.  І  саме  менеджмент  сприяє  формуванню

освітнього  середовища,  ефективного  механізму  участі  кожного  навчального

закладу у забезпеченні високої якості освіти243.

Тож не дивно, що країни з соціально орієнтованою ринковою економікою

особливу  увагу  приділяють  системі  підготовки  кадрів  загалом  і  менеджерів

зокрема.  Менеджери,  що  здобули  освіту  високого  рівня,  стають  головною

продуктивною силою. На забезпечення цього спрямовані Закон України «Про

освіту», Указ Президента України «Про основні напрями реформування вищої

освіти в Україні»,  Національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) та

інші.  До  речі,  в  останній  підкреслюється,  що  розбудова  системи  освіти,  її

докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального,

духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки, культури на

світовий  рівень,  сприяти  національному  відродженню,  становленню

державності та демократизації суспільства в Україні244.

Діяльність  менеджера  в  освіті  спрямована  насамперед  на  розвиток

духовних  і  виробництво  частково  –  матеріальних  цінностей.  Діяльність  тут

розглядається як процес подолання труднощів, вирішення проблем і завдань, як

засіб їх розв’язання. Менеджер – фахівець, що організовує конкретну роботу

певної  кількості  працівників,  керуючись  сучасними  методами.  Менеджери

працюють на всіх рівнях управління закладами освіти, де виділені відповідні

243
 Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика / А.С. Большаков, В.И. Михайлов. – СПб.: Питер, 20012. – 416 с.

244
 Болюбаш Я.Я.  Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти:  навч. пос. для слухачів закалдів підвищення

кваліфікації системи вищої освіти / Я.Я. Болюбаш. – К.: ВВП „Компас”, 1997. – 64 с.
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структурні  підрозділи.  Менеджер  –  це  керівник  структурного  підрозділу  в

умовах  ринкової  економіки.  До  менеджерів  відносяться  й  керівники,  які  не

мають  безпосередньо  підлеглих  (у  юридичному  розумінні  цього  слова),  але

відповідають  за  певну  ділянку  роботи  із  виходом  на  зовнішнє  управління

(різного  роду  адміністратори)  або  з  частковим  керівництвом  підлеглими

людьми (приміром, керівники наукових тем).

Останнім  часом  в  систему  управління  все  активніше  проникають

інноваційні  ідеї  та  технології.  Менеджер  відіграє  роль  носія  культури,

оптимізує  умови  використання  завдань  управління  щодо  регулювання

системних інновацій в процесі трансформації освітньої сфери, зокрема він:

-  активно використовує стратегічне управління та планування;

-  сприяє переходу до нової моделі менеджменту, у якій центральним

системоутворючим елементом стає орієнтація на досягнення результату;

- сприяє поширенню системних нововведень в освітній сфері;

- створює  передумови  для  впливу  на  систему  джерел  управління

найбільш динамічного менеджменту, а саме – інноваційного.

Інноваційний  менеджмент  –  це  цілеспрямована  система  управління

інноваційною діяльністю, її  ресурсами, зокрема людьми, що беруть участь у

розподілі  та  впровадженні  інновацій  з  метою  досягнення  максимальної

ефективності  інновацій  як  найважливішого  чинника  розвитку  системи

управління.  Фокусом  інноваційного  менеджменту  в  управлінні  освітою  є

вироблення  стратегії  освітніх  інновацій  як  у  межах освітньої  сфери,  так  і  в

сфері  управління  інноваційними  процесами.  Інноваційний  менеджмент

покликаний  гарантувати  найефективніше  використання  інновацій  для

забезпечення розвитку та стійкості освітньої системи в динамічному ринковому

середовищі245. Звідси можна зробити висновок, що інноваційний менеджмент в

освіті  – це особистістно-діяльністний підхід, коли особистість і  управлінська

діяльність  перебувають  у  взаємопроникненні,  спрямований  на  активне

використання в освітній сфері нових технологій.

245 Никулина И.Е. Инновации в современном менеджменте / И.Е. Никулина // Вестник Томского государственного университета. – 2011. –
№ 342. – С. 159-162.
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Менеджер – це насамперед фахівець, керівник, організатор, управлінець,

від успішної діяльності якого значною мірою залежить стан розвитку не лише

соціально-економічного,  а  й  науково-технічного  та  виробничого  комплексу

України.  У цьому контексті  діяльність менеджера в освітній сфері  має бути

спрямована  на  активізацію  інноваційно-інвестиційної  діяльності  в  усіх

господарських  структурах.  На  це  мають  бути  спрямовані  основні  функції

менеджменту.  Функції  менеджменту  освіти,  що  сформувались  у  процесі

створення  розгалуженої  структурно-функціональної  системи  освітньої  сфери

нинішнього  суспільства,  вимагають  дещо нової  суті  та  змісту  управлінської

діяльності на всіх рівнях управління галуззю246.

У їх числі:

- визначення  основних  завдань  освітніх  інституцій  усіх  форм

власності;

- утворення,  узаконення  та  підтримка  життєдіяльності  освітніх

інституцій;

- фінансування та організація виконання рішень в освітній сфері;

- контроль за функціонуванням і спрямуванням подальшого розвитку

освітніх інституцій тощо.

Як  свідчить  практика,  менеджмент  освіти  виконує багато  функцій,  які

можна класифікувати залежно від:

- рівнів  управління  (загальнодержавний,  регіональний,  управління

освітньою  сферою  території,  локальний  (рівень  місцевого  управління  та

самоврядування));

- освітніх  рівнів  (управління  дошкільною,  загальноосвітньою,

професійною,  вищою,  позашкільною,  післядипломною підсистемами  освіти),

кожен з  яких  є  підсистемою загальної  системи управління  в  освіті.  Кожний

ієрархічний рівень має на меті управління нижчими рівнями, а, скажімо, вищий

навчальний заклад,  школа,  дошкільний заклад,  заклад післядипломної  освіти

реалізують  безпосередньо  місію  освіти  щодо  навчання,  виховання,  розвитку

246
 Пасєка С.Р. Трансформація освітнього менеджменту на етапі інноваційних змін / С.Р. Пасєка // Фінансовий простір. – 2013. – №4(12). –

С. 217-221.
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особистості,  формування  фахівця,  підвищення  кваліфікації  керівників  і

педагогічних кадрів;

- об’єктів  управління  –  управління  навчальними  закладами  різних

видів  і  типів  (закладами  дошкільної  освіти,  школами,  ліцеями,  гімназіями,

коледжами, інститутами, університетами, академіями тощо);

- процесів  управління  навчально-методичною  роботою,  навчально-

виховним  процесом,  роботою  з  керівниками  та  науково-педагогічними

кадрами,  підвищенням  кваліфікації  та  перепідготовки  кадрів;  науковою

діяльністю  у  вищих  навчальних  закладах,  налагодженням  і  розширенням

міжнародного  співробітництва  в  освітній  сфері,  розвитком  соціальної  та

матеріально-технічної бази галузі тощо247.

При цьому управління освітою передбачає такі особливості:

- усі  компоненти  управління  набувають  соціокультурного

діяльністного  виміру,  а  їхніми  об’єктами  стають  реальні  люди  та  освітні

процеси;

- управління освітою набуває суб’єктивного характеру;

- управління  освітою  підпорядковується  інтересам  його  об’єкта,

відповідно  до  принципів  суверенітету  громадянина  (демократизація

управління)  та суверенітету споживача.  Адже,  як  зазначалось  вище,  і  метою

менеджменту є забезпечення умов для реалізації інтересів суб’єктів освітньої

діяльності  як  базових  споживачів  результатів  роботи  органів  управління

освітою;

- менеджмент  у  сфері  управління  освітою  сприяє  орієнтації  на:

а) збільшення стабільності;  б)  пошук компромісів;  в)  узгодження  соціальних

інтересів тощо.

В умовах глобалізації та підвищення рівня відкритості економіки якість

менеджмент-освіти має відповідати світовому рівню, а менеджери в цій царині

науки повинні домагатися таких результатів, яких досягають управлінці у сфері

освіти передових країн.  А це значить,  що освіта в області  менеджменту має

247
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бути спрямована на підготовку фахівців, здатних виводити навчальний заклад

на світовий рівень управління.

У формуванні нової якості менеджмент-освіти важлива роль відводиться

вищим  навчальним  закладам,  які  готують  кадри,  наближені  до  потреб

реального сектора економіки. Наразі якість підготовки кадрів загалом і якість

підготовки менеджерів є недостатньою. І вона зумовлена багатьма факторами.

Приміром,  для  України  гострими  залишаються  демографічні  проблеми,  які

негативно  позначаються  на  підготовці  кадрів.  Адже  із  зниженням

народжуваності  зменшується частка  молоді  у структурі  населення.  Водночас

відбувається й зниження конкурсу серед абітурієнтів,  мотивації до навчання,

збільшення кількості першокурсників зі слабкою підготовкою. Скажімо, досвід

США, західноєвропейських країн свідчить, що підготовка бакалаврів потребує

повноцінних  загальноосвітніх  знань.  На  жаль,  серед  українських

першокурсників наразі такі знання відсутні. Тож не дивно, що багато студентів

українських вищих навчальних закладів орієнтується не на набуття знань, а на

отримання  диплома.  А  висока  привабливість  кваліфікації  «менеджер»

супроводжується  низькою  мотивацією  до  оволодіння  професією.  В  останні

десятиріччя  спостерігається  масова  підготовка  тих,  хто  отримує  диплом.

Практично всі,  хто  вступив  до вищого  навчального  закладу,  переконані,  що

навіть при мінімальному рівні навчальної активності вони отримують диплом.

А мотивом вступу до вищого навчального закладу є формування соціального

статусу, а не професійна підготовка.

Щоб  подолати  цей  негативний  стан,  кожен  майбутній  менеджер  має

усвідомити свою відповідальність перед суспільством, соціальну роль і функції

менеджменту.  Кожен  студент  уже  с  перших  днів  навчання  у  вищому

навчальному  закладі  має  готуватись  до  того,  щоб  зайняти  в  майбутньому

відповідне  робоче  місце  з  урахуванням  специфіки  фундаментальної  освіти.

Лише оволодіння студентом широким набором базових компетенцій дозволить

йому  в  майбутньому  бути  підготовленим  до  роботи  на  конкретній  посаді
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(зрозуміло,  що  об’єктивно  існує  період  освоєння  певної  діяльності  на

конкретному робочому місці).

Менеджер майбутнього в освіті має працювати на підвищення не лише

якості  освіти,  але  і  якості  життя,  на  забезпечення  динамічного  соціально-

економічного  розвитку.  Ці  показники  визначаються  ефективністю

менеджменту  в  сфері  управління  освітою,  успішним  вирішенням  науково-

технічних і  гуманітарних проблем освітнього процесу відповідно до наявної

бази освітою і стратегією розвитку освітньої сфери. Це, в свою чергу, потребує:

- аналізу попиту на відповідні освітні послуги;

- виявлення чинників впливу на попит та на його задоволення;

- створення гнучкої системи освіти, що забезпечуватиме можливість

підготовки відповідних фахівців, виходячи із реальних потреб;

- проектування відповідних параметрів фахівця на основі державних

освітніх стандартів;

- забезпечення  умов,  що  дозволяють  кожному  викладачу  стати

технологом  вищої  кваліфікації,  який  розробляє  та  реалізує  індивідуально

розроблену технологію навчального процесу;

- досягнення відповідних критеріїв навчально-методичної роботи, що

є  часткою навчально-освітніх  програм,  які  використовуються  в  навчальному

процесі.

Успішна реалізація цих напрямів залежить від менеджера, професія якого

не може бути безпредметною. Вона має спиратися на спеціальну підготовку в

певній сфері економіки та освіти. А для цього кожен менеджер має володіти не

лише  знаннями  основ  менеджменту,  що  носять  загальний  характер,  але  й

організаційними здібностями, мають бути зацікавлені у роботі з людьми.

Успішний  менеджер  в  сфері  освіти  має  поєднувати  глибокі  знання

декількох  спеціальностей,  що  дозволяють  йому  розбиратися  в  широких

сегментах економіки, державного управління, освітньої сфери. Адже менеджер

в  сфері  освіти  –  це  не  лише  професія,  це  і  широка  соціально-економічна

категорія. З розвитком підприємництва в освітній сфері збільшується кількість
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суб’єктів господарювання, розширюється їхня самостійність, зростає потреба в

менеджерах.  Професія  менеджера  відображає  та  реалізує  специфічні  риси

ринкових  відносин,  набуває  масового  характеру,  стає  масовою  категорією

зайнятого населення.

Фахівці стверджують, що нині ця категорія працівників включає 20-25%

зайнятого  населення248.  Проте  нерідко  підготовка  останніх  здійснюється

відірвано  від  потреб  економіки  та  соціальної  сфери,  носить  аудиторний

характер,  що  не  забезпечує  підготовку  якісних,  першокласних  менеджерів,

здатних підняти авторитет своєї  професії на загальноєвропейський рівень, не

може забезпечити високий динамізм соціально-економічному розвитку країни

та її освітньої сфери.

Здійснювані  останнім  часом  реформи  в  освітній  сфері  повертають

українські  вищі  навчальні  заклади  в  мейнстрім  розвитку  вищої  освіти,  які

відповідають  вимогам  глобалізації  щодо  створення  єдиного  освітнього

простору,  дотримання  освітніх  стандартів,  навчальних  програм,  методів

навчання та контролю якості освіти.

Недостатня  якість  підготовки  менеджерів,  на  що  вказувалось  вище,

зумовлена тим, що:

- середня школа, як свідчать результати аналізу, останнім часом стала

готувати  випускників  із  менш  якісними  та  глибокими  знаннями.  Сучасні

школярі погано мотивовані до навчальної діяльності;

- вища  освіта  не  може  бути  ефективною  без  постійної  й  тісної

співпраці з представниками роботодавців ще на етапі проходження виробничої

практики;

- більшість  підприємств  відмовляються  займатися  студентами,  не

бажають  брати  на  роботу  випускників  вищих  навчальних  закладів,

посилаючись на те, що останні не готові до виконання виробничих функцій (не

дивно,  що  серед  випускників  вищих  навчальних  закладів  поширеним  є

безробіття, зокрема серед бакалаврів);

248
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- у більшості вищих навчальних закладів відсутні лабораторні бази;

- реформування  освіти,  перехід  на  нові  освітні  стандарти

відбувається в умовах скорочення бюджетного фінансування як освітньої сфери

загалом, так і вищої зокрема*;

- зменшення  позабюджетних  доходів,  відсутність  фінансових

резервів,  які  могли  б  бути  використані  для  вирішення  проблем  у  сфері

підготовки менеджерів.

Якісну менеджмент-освіту забезпечують:

- підготовлені на конкурсній основі навчально-методичні розробки;

- проведення майстер-класів;

- дотримання  комплексного  підходу  до  забезпечення  високоякісної

підготовки менеджерів;

- участь  студентів  вищих  навчальних  закладів  у  міжнародних

конкурсах, конференціях, круглих столах за тематикою менеджмент-освіти;

- якісний  відбір  майбутніх  студентів,  які  володіють  повноцінними

загальноосвітніми знаннями тощо.

Тим більше, що у вищій школі останнім часом посилилась інноваційна

орієнтація  науково-педагогічних  колективів  і  студентів,  стимулювання  їхніх

ініціатив  у  процесі  артикулювання  позитивних  і  негативних ефектів,  оцінки

наявних  ресурсів  і  визначення  перспектив  розвитку  в  контексті  необхідного

підвищення якості освітнього процесу, досягнення нових навчальних успіхів.

Освітній  менеджмент  у  сфері  регулювання  розвитку  ринку  освітніх

послуг (із застосуванням підходів гнучкого, економічного, підприємницького,

соціального  та  освітнього  управління)  покликаний  забезпечити  високу

ефективність виробництва освітнього продукту (освітньої послуги). У зв’язку з

цим  менеджмент-освіта  сприяє  попередженню  ризиків,  оперативному

реагуванню на зміни, що відбуваються як в економічній, так і в освітній сферах,

відповідно до поточних суспільних потреб, кон’юнктури ринку послуг і ринку

* Хоча номінальні обсяги асигнувань, що спрямовуються на розвиток освіти в цілому і на підготовку кадрів зокрема з кожним роком
збільшуються, проте інфляція, постійне зростання цін на товари і послуги, використовувані при підготовці кадрів, є причиною того, що
якість підготовки кадрів не демонструє позитивних тенденцій. Виникає потреба в залученні додаткових ресурсів.
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праці та стратегічних факторів розвитку країни у контексті  вимог економіки

знань тощо.  Тобто якість  освіти в  цілому і  менеджмент-освіти,  зокрема має

задовольняти  потреби  держави,  населення,  роботодавців,  інноваційного

розвитку країни. А це означає, що основним завданням менеджмент-освіти є

забезпечення  підготовки  конкурентоспроможного  менеджера,  посилення  її

практичної спрямованості, виявлення вузьких місць у підготовці менеджерів та

їх подолання.  Менеджер у сфері  освіти має бути зацікавлений у постійному

навчанні.  І  це  не  повинно  зводитися  лише  до  постійного  читання  фахової

літератури. Кожен студент – майбутній менеджер-освітянин має долучатись до

науки,  формувати  власні  творчі  інтереси.  А  тому  парадигму  підготовки

менеджерів  слід  спрямувати  на  поєднання  навчальної  та  дослідницької

діяльності, на виховання фахівця, який у повсякденному житті виявляє себе як

високоосвічена  людина,  відповідає  вимогам  етикету*,  чітко  висловлює  свої

думки,  вміє  прислуховуватись  до  думки  інших.  Водночас  він  повинен

цікавитися літературою, мистецтвом, мати хороший смак. Менеджеру в сфері

освіти  мають  бути  притаманні  чесність,  громадянська  та  професійна

відповідальність,  вміння  швидко  орієнтуватись  у  всезростаючому  потоці

інформації,  швидко адаптуватися  до змінюваних умов тощо.  І  це  покликана

забезпечити менеджмент-освіта, яка має постійно вдосконалюватись.

5.2. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ В

УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Сьогодні вкрай важливими є підготовка й перепідготовка кадрів, які, як

правило,  володіють  сучасними  методами  роботи  з  персоналом,  впевнено

орієнтуються в економічних індикаторах ринку, маркетингу. Такі працівники

готові  працювати в агресивному конкурентному середовищі.  Проте останнім

часом все більше працівників, у яких відчувається непідготовленість до змін

сучасного попиту, безпорадність перед обличчям експансії. А це означає, що

* Менеджери працюють в усіх галузях економіки, соціальної сфери, в усіх підрозділах державного апарату, у вищих ланках управління
тощо.
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таким  працівникам,  у  тому  числі  фахівцям-управлінцям,  потрібно  не  лише

багато вчитись, але і перенавчатися.

Глобалізація ринку праці та загальносвітові  тенденції  щодо нових принципів

організації  виробництва  й  сфери  послуг  змусили  роботодавця  визнати,  що

сучасні  менеджери,  окрім  суто  фахових знань  та  технологічної  кваліфікації,

мусять  бути  професійно  мобільними,  вміти  швидко  оволодівати  новими

функціями та вирішувати нові завдання. Така здатність, безумовно, базується

на більш широких основах теоретичних знань та практичних навичках. Тому,

зазначені  зміни  в  орієнтації  ВНЗ,  що  викликані  еволюцією  світу  праці,

вимагають перегляду науково-педагогічних підходів до професійної підготовки

майбутніх управлінців в бік інтеграції  певних спеціальностей та формування

різних компетентностей249.

Розвиток першого та другого рівнів здобувачів вищої освіти (бакалаврату

і  магістратури)  дозволяє  зберегти  на  практиці  набір  спеціальностей  і

спеціалізацій  підготовки  менеджерів,  інкорпорувати  їх  у  нові  напрями

менеджмент-освіти,  забезпечивши  високий  рівень  фундаментальної  та

професійної підготовки.

Менеджмент – суттєвий і необхідний аспект усіх соціально-економічних

процесів.  Розвиток  останнього  має  великі  перспективи  щодо  сприяння

формуванню нової культури управління. Про це свідчать такі явища як:

- намагання організації визначити свою місію;

- сформувати  стратегію  і  політику  розвитку  менеджмент-освіти  та

корпоративної культури тощо.

Це, як свідчить практика, об’єднує персонал, розширює кругозір кожного

працівника, залучає його до виконання перспективних виробничих завдань, а

через них – і до управління освітнім закладом.

На менеджменті базується не лише економіка, але і держава, її культура,

освіта,  всі  без  винятку  соціальні  інститути.  Адже  вони  являють  собою

організації людей, об’єднаних єдиною метою. І в цьому аспекті важлива роль

249 Грушева А. А. Формування управлінської компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки: теорія і практика /
А. А. Грушева. – Ірпінь : НУДПС України, 2015. – 242 с.
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відводиться менеджеру, який посідає певне місце в сучасній системі розподілу

праці,  вирізняється  від  інших  категорій  занять.  Він  виконує  функції,  що

потребують ґрунтовної професійної підготовки.

Підготовка менеджера передбачає формування компетенцій у сфері управління

людьми,  знаннями  технологій  того  непростого  соціально-економічного

процесу,  що  визначає  становлення  організацій,  їхню  високу

конкурентоспроможність. Іншими словами викладач повинен не просто вміти

використовувати необхідний програмний продукт в освітній діяльності, але й

знати  особливості,  переваги  і  недоліки  кожного  з  них,  володіти  методикою

навчання  з  допомогою  найоптимальніших  із  можливих  варіантів.  Це

виявляється не лише, а можливо і не стільки в умінні працювати з інформацією,

використовувати  високі  комп’ютерні  технології,  скільки  у  сформованості

мислення  нового  типу,  що характеризується  системністю,  структурованістю,

комунікативністю, відкритістю250.

Підготовка  менеджерів  здійснюється  шляхом  набуття  кваліфікацій  у

вищих  навчальних  закладах,  а  також  шляхом  практичної  підготовки  як

менеджера уже зрілого фахівця. Обидві траєкторії взаємопов’язані між собою і

взаємодоповнюють одна одну.

В  Україні  менеджмент-освіта,  а  значить  і  підготовка  менеджерів,

переживає період становлення та самоусвідомлення власної  ролі.  При цьому

слід розуміти, що управління здійснюється не організаціями і не об’єктами, а

людьми та взаємовідносинами між ними. А тому уже сьогодні слід працювати

над  тим,  щоб  менеджмент  майбутнього  перетворився  у  свого  роду

постменеджмент, звернений до людини і до суспільства.

А це передбачає модернізацію освіти шляхом стимулювання інноваційно

активних  викладачів;  удосконалення  навчально-методичного  комплексу;

розвиток пріоритетних наукових досліджень у вищих навчальних закладах, що

забезпечують  формування  компетенцій  студентської  молоді;  активного

250 Євтушенко Г.І. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності суб’єктів освітнього процесу в умовах євроінтеграції / Г.І.
Євтушенко, В.І. Куценко // Innovation in science and education: challenges of our time / [collection of scientific papers; edited by Maryna Olha
Rudenko]. – London: IASHE, 2016, p.81-83., -195с.
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розгортання процесів стандартизації в освіті та реалізації освітнього простору

тощо.

Водночас не слід забувати, що формування нової парадигми менеджмент-

освіти  здійснюється  в  умовах  фінансово-економічної  кризи.  При  цьому

модернізація  підготовки  менеджерів  пов’язана  з  тим,  що  під  час  навчання

майбутніх управлінців необхідно подолати складний комплекс суперечностей

інтересів:  вищих  навчальних  закладів,  роботодавців,  студентів,  суспільства

загалом.  Вихідною  ланкою  усунення  цих  суперечностей  виступають  такі

ключові критерії, як: найвища цінність людської особистості, створення умов

для  високого  рівня  життя  та  вільного  розвитку  людини.  Звідси  логічний

ланцюжок вимог до розвитку менеджмент-освіти буде вибудовуватись таким

чином:

- гідна якість життя населення;

- підвищення якості людського потенціалу, що зумовлюється якістю

та ефективністю управління (менеджменту),  які,  в  свою чергу,  визначаються

рівнем  професійної  підготовки  менеджерів,  їхньою  компетентністю  та

ціннісними установками.

Слід також зазначити, що проблеми розвитку менеджмент-освіти спільні

для  всіх  закладів  вищої  освіти.  Наявність  специфіки  на  регіональному рівні

призводить до своєрідного прояву конкурентних проблем і виникнення низки

нестандартних умов.

Не  менш  гострою  проблемою  є  зв’язок  вищої  освіти  з  реальними

потребами  практики.  Зміст  освіти  має  узгоджуватись  із  запитами  та

очікуваннями не лише роботодавців, а й держави, суспільства, населення.

Тому  при  підготовці  менеджерів  необхідно  формувати  компетенції,

пов’язані з:

-  умінням  і  бажанням  розробляти  й  досягати  цілей  управління,

діалектично поєднуючи інтереси різних зацікавлених у діяльності підприємств

суб’єктів (стейкхолдерів);

- вихованням необхідних компетенцій;
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- повагою до органів влади;

-  усвідомленням необхідності  та  значущості  державного  управління  та

регулювання соціально-економічних процесів і діяльності окремих навчальних

закладів;

-  здатністю  до  конструктивної  взаємодії  з  державними  та

муніципальними  органами  влади  й  управління  для  спільного  вирішення

проблем розвитку підприємств;

-  умінням  брати  участь  в  підготовці,  розробці  та  реалізації  планів  і

програм  соціально-економічного  співробітництва  бізнесу  з  державою  і

муніципальними органами влади та управління;

-  готовністю ефективно використовувати  можливості  розвитку  бізнесу,

формуючи заходи державного регулювання економіки при реалізації проектів і

програм.

Таким  чином,  у  процесі  досягнення  нової  якості  освіти  в  сфері

менеджменту  вищі  навчальні  заклади  повинні  виходити  з  основної  цілі

менеджменту  –  узгодження  інтересів  суспільства,  держави,  власників,

населення,  а  також  ураховувати  об’єктивну  специфіку  структурно-

технологічної неоднорідної економіки тощо.

Трансформація менеджмент-освіти зумовлена факторами функціонування

та  управління  освітніми  інституціями  на  державному,  міждержавному  та

міжнародному рівнях. Останнім часом, як свідчать результати нашого аналізу, в

освітній сфері України відбуваються глибокі зміни, зумовлені:

- швидким старінням знань і навичок;

- необхідністю постійного їх оновлення;

- переходом від жорстко регламентованих форм поширення знань до

освіти впродовж всього життя.

Якщо  дотепер  знання  були  важливими,  то  нині  вони  є  життєво

необхідними. У цих умовах виникає необхідність нових підходів до управління

всією  освітньою  сферою,  що  виступає  інтегральною  сукупністю  освітніх
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структур,  відносин,  діяльності  та  свідомості,  що  забезпечує  відтворення  та

розвиток інтелектуального потенціалу суспільства.

Удосконалення  підготовки  менеджерів  у  царині  освіти  потребує

формування відповідного інформаційно-освітнього середовища, яке, на думку

фахівців, це:

- системно  організована  сукупність  інформаційного,  технічного,

навчально-методичного забезпечення, яка нерозривно пов’язана з людиною як

суб’єктом зберігання, передачі інформації, що забезпечує оперативний доступ

до інформації, а також здійснює освітні наукові комунікації;

- сукупність  умов,  які  сприяють  виникненню  й  розвитку  процесів

інформаційно-навчальної  взаємодії  між  студентами,  викладачами  і  засобами

нових інформаційних технологій, а також формуванню пізнавальної активності

студентів за умови наповнення компонентів середовища предметним змістом

конкретної  навчальної  дисципліни,  різними  видами  навчального,

демонстраційного обладнання, програмними засобами і системами, навчально-

наочними посібниками тощо;

- педагогічна  система  та  її  забезпечення,  тобто  фінансово-

економічна,  матеріально-технічна,  нормативно-правова  чи  маркетингова

підсистема  та  підсистема менеджменту;  система,  що об’єднує інформаційне,

технічне, навчально-методичне забезпечення, нерозривно пов’язана з суб’єктом

навчального  процесу;  інформаційно-комунікаційне  наочне  середовище,  що

забезпечує комп’ютерну підтримку процесу навчання;

- програмно-телекомунікаційна  система,  спрямована  на  ведення

навчального процесу єдиними технологічними засобами, котра забезпечує його

інформаційну підтримку;

- соціально-психологічна  реальність,  у  якій  створені  психолого-

педагогічні  умови,  що  забезпечують  пізнавальну  діяльність  і  доступ  до

інформаційних технологій;

- культурно-освітнє  середовище,  де  головним  носієм  навчальної

інформації є електронний ресурс; засіб управління процесом інформатизації в
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освіті, а також багатокомпонентний комплекс освітніх ресурсів і технологій, що

забезпечує інформатизацію й автоматизацію освітньої діяльності навчального

закладу;

- природно  чи  штучно  створене  оточення,  що  вміщує  в  собі  різні

види засобів і змісту освіти, здатних забезпечити продуктивну діяльність того,

хто навчається251 252.

Все  вищезазначене,  здавалось,  мало  б  позитивно  позначитись  на

соціально-економічних  показниках  країни.  Тим  більше,  що  в  Україні

менеджерів готують практично в усіх вищих навчальних закладах.  Проте це

поки  що  не  забезпечило  поліпшення  ситуації  в  економіці  країни.

Диверсифікація ж форм власності, що відбулась в Україні, призвела до:

- суттєвого скорочення державного сектора економіки;

- створення підприємств різних організаційно-правових форм;

- ослаблення системи управління соціально-економічним і науково-

технічним розвитком.

У цих умовах суттєво зростає роль менеджера. А тому вкрай важливими є

не лише підготовка високоякісних менеджерів, але й ефективне використання

їх потенціалу. Цього можна досягти шляхом мобілізації зусиль менеджерів на

забезпечення  продуктивного  використання,  збереження  та  відновлення

матеріально-сировинного,  трудового,  виробничого  та  інших  елементів

потенціалу організації, галузі, держави.

Разом  із  тим,  як  свідчать  результати  нашого  дослідження,  на  шляху

підготовки  високоякісних,  конкурентоспроможних  менеджерів  нині  існують

обмеження й загрози. Серед останніх:

- нестача  зовнішніх  і  внутрішніх  інвестицій  для  забезпечення

інтенсивної та якісної підготовки менеджерів;

- недосконалість структури підготовки кадрів загалом і  менеджерів

зокрема;

251
 Білий Л.Г. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Л.Г. Білий //

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – №4. – С. 11.
252

 Скакалок О.О. Формування і розвиток інформаційно-освітнього середовища сучасного навчального закладу [електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.contcontact.com/2014-abyasnauk/pe4sakalyuk.htm
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- поширення структурного безробіття;

- неповна зайнятість населення;

- неефективне використання людського капіталу;

- тінізація економіки тощо.

У  цьому  контексті  освітній  потенціал,  який  забезпечує  підготовку

менеджерів,  необхідно  спрямовувати  на  розв’язання  таких  функціональних

проблем,  які  насамперед  сприяють  зростанню  інтелектуального  потенціалу

суспільства.  Останньому  має  допомогти  й  наявна  в  Україні  широка  мережа

вищих  навчальних  закладів,  у  яких  здійснюється  підготовка  менеджерів.

Незважаючи на те, що мережа останніх має тенденцію до скорочення, вона в

нашій країні ще залишається досить великою (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Динаміка мережі вищих навчальних закладів III і IV рівнів

акредитації в Україні

Менеджерів в Україні, як свідчить статистика, готують як у державних,

так  і  в  приватних вишах.  Підготовка  здійснюється  без  урахування  реальних

потреб.  Тож  не  дивно,  що  на  ринку  праці  перебуває  значна  кількість

непрацевлаштованих менеджерів. І взагалі спостерігається девальвація знань і

вузівського  диплома.  Не  дивно,  що  до  50%  молодих  спеціалістів

перекваліфіковується,  не  працюючи  за  фахом,  отриманим  у  вищому
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навчальному  закладі.  Відповідно,  певна  частина  молоді  не  орієнтована  на

оволодіння  наукомісткими,  сучасними  професіями,  а  виявляє  готовність

задовольнятись невисоким освітнім рівнем, отримуючи фах у приватних вишах,

де рівень підготовки кадрів суттєво нижчий, ніж у державних. А це негативно

позначається на економіці, соціальних процесах, які відбуваються в суспільстві.

І  навпаки, високих показників у соціально-економічному розвитку досягають

країни, які освіту, освітній рівень населення, систему підготовки кадрів, у тому

числі менеджерів, віднесли до найпріоритетніших сфер своєї діяльності. Адже

освіта є складовою «людського капіталу».

Приватні  вищі  навчальні  заклади,  як  правило,  невеликі,  із  незначним

контингентом  студентів  і  штатом  викладачів,  із  недостатньо  потужною

матеріальною  базою.  Щоправда,  останнім  часом  із  такою  ресурсною  базою

нерідко функціонують і вищі навчальні заклади державної форми власності.

Тому освіта загалом і вища зокрема потребує трансформації та постійного

вдосконалення.  Цього  вимагає  й  інтеграція  вищої  освіти  України  в

загальноєвропейську  та  світову  системи.  А  це,  у  свою  чергу,  передбачає

необхідність  реалізації  комплексної  науково-технічної  політики  щодо  її

підтримки  та  стимулювання  розвитку  пріоритетних  напрямів  на  базі

використання  як  прямих,  так  і  непрямих  методів,  включаючи  пільгове

оподаткування.

Досвід  високорозвинених  країн  свідчить,  що  система  підготовки

менеджерів,  зокрема  у  сфері  освіти,  має  бути  доступною  протягом  усього

життя, враховуючи, що вказана система продукує знання як специфічний товар,

який  користується  особливим  попитом  у  постіндустріальному  суспільстві,  в

умовах  розвитку  процесів,  що  визначають  так  звану  четверту,  промислову

революцію.

І в найближчій перспективі менеджмент буде належати до престижних

спеціальностей,  до яких нині  відносяться економіка,  правознавство,  фінанси,

банківська справа тощо. Разом із тим, це потребує вдосконалення структури

підготовки кадрів з урахуванням реальних потреб економіки та суспільства. За
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нашими розрахунками, зростатиме потреба у фахівцях ринкового спрямування;

посилюватимуться зв’язки системи підготовки кадрів із роботодавцями. А тому

випускники вищого навчального закладу, як зазначає М. Степко, повинні вміти

працювати253, а це означає, що вони мають володіти глибокими знаннями. Тому

в перспективі особливу увагу слід приділити покращенню відбору абітурієнтів.

З цією метою на шляху до вищої освіти,  на думку П. Хобзея,  повинні бути

висунені  додаткові  бар’єри.  Він  зазначає,  що  коли  80%  випускників  шкіл

стають  студентами  вищих  навчальних  закладів  і  лише  20%  здобувають

робітничі професії – це є ненормальним явищем254.

Трансформація  освітнього  менеджменту  має  враховувати  галузево-

функціональний  підхід  до  дослідження  проблем  управління,  який,  у  свою

чергу, включає:

- кадрову складову (досліджує питання управління персоналом, що

працює у галузі, його мотивацію, організацію та контроль);

- інтелектуальну  складову  (полягає  в  управлінні  розпізнаванням,

аналізом  освітніх  знань  і  технологій,  розробкою  ефективних  дій  суб’єктів

освітньої діяльності);

- технологічну  складову  (відповідає  за  розробку  та  реалізацію

освітніх технологій);

- маркетингову складову, яка має бути зорієнтована на організацію

узгодження  та  взаємодію  внутрішнього  середовища  суб’єктів  освітньої

діяльності до умов і вимог ринку освітніх послуг через реалізацію властивих

йому конкурентних переваг;

- інноваційну  складову  (передбачає  розробку  планів  і  програм

інноваційної освітньої діяльності, здійснення узгодженої інноваційної освітньої

політики);

253
 Степко М. Вища школа зорієнтована на фундаментальну підготовку і ми зробимо все, щоб її зберегти / М. Степко // Вища школа. –

2003. – №2-3 – С. 18.
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 Газета „Високий замок”. – 2008. – №146 (3795). – 30 серпня.
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- фінансову  складову,  що  полягає  в  управлінні  фінансовими

потоками  й  ресурсами  суб’єктів  освітньої  діяльності  та  програм  їхньої

інноваційної діяльності255.

Модернізація  управління  освітою,  як  зазначається  в  Національній

доктрині розвитку освіти, включає такі складові:

- оптимізацію  державних  управлінських  структур,  децентралізацію

управління;

- перерозподіл  функцій  та  повноважень  між  центральними  і

місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  самоврядування  та

навчальними закладами;

- перехід до програмно-цільового управління;

- запровадження  нової  системи  управлінської  діяльності,  що

базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації;

- прозорість  розробки,  експертизи,  апробації  та  затвердження

нормативно-правових документів;

- створення  системи  моніторингу  ефективності  управлінських

рішень, їхнього впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях;

- організацію  експериментальної  перевірки  та  експертизи  освітніх

інновацій;

- впровадження  новітніх  інформаційно-управлінських  і

комп’ютерних технологій;

- демократизацію  процедури  призначення  керівників  навчальних

закладів та їх атестації;

- вдосконалення  механізму  ліцензування,  атестації  та  акредитації

навчальних закладів;

- підвищення компетентності управлінців (менеджерів) усіх рівнів;

- більш широке  залучення  до  управлінської  діяльності  талановитої

молоді, жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти.

255
 Бебик В.М. Менеджмент освіти глобального суспільства / В.М. Бебик Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології. – К.:

МАУП, 2005. – С. 12-15.
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Такий  підхід,  на  нашу  думку,  дозволить  забезпечити  соціально-

економічне  зростання  країни.  У цьому контексті  заслуговує  на  увагу  досвід

Японії, яка є бідною на природні ресурси, але вийшла в число найрозвиненіших

країн  світу.  При  цьому  головним  ресурсом  розвитку  Японії  стали

професіоналізм менеджерів, високий рівень освіченості населення.

Для досягнення відповідного результату в Україні необхідно забезпечити

належне  фінансування  освітньої  сфери  в  цілому  і  вищої  освітньої  ланки

зокрема.  При  цьому  треба  зазначити,  що  основним  джерелом  фінансового

забезпечення  сфери  освіти  є  бюджетні  кошти.  Обсяги  цих  коштів,  які

виділяються на підготовку, є недостатніми (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Видатки зведеного бюджету України на освіту в окремі роки256

Видатки у % до: Видатки на
окремі
підгалузі  у
%  до
видатків на
галузь

Видатки у % до: Видатки на
окремі
підгалузі  у
%  до
видатків на
галузь

загальних
видатків

ВВП загальних
видатків

ВВП

2000 р. 2014 р.
Всього 100,0 100,0 х 100,0 100,0 х
з них
на  освіту  –
всього

14,7 4,2 100,0 19,1 6,4 100,0

у  тому
числі:
дошкільну 1,6 0,5 11,1 2,9 1,6 15,2
загальну
середню

5,3 1,5 36,2 8,1 2,7 42,4

професійно-
технічну

0,9 0,3 6,1 1,1 0,4 5,9

вищу 4,7 1,3 32,3 5,4 1,8 28,3
2010 р. 2016 р.*

Всього 100,0 100,0 х 100,0 100,0 х
з них
на  освіту  –
всього

21,1 7,4 100,0 15,6 6,6 100,0

у  тому
числі
дошкільну 2,7 0,9 12,8 2,4 1,0 15,5

256
 Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/17 навчального року. Статистичний бюлетень /

Державна служба статистики України. – К.,2017. – 208 с.
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Продовження таблиці 5.1

загальну
середню

8,7 3,0 41,2 6,7 2,8 42,9

професійно-
технічну

1,4 0,5 6,4 0,7 0,3 4,8

вищу 6,6 2,3 31,3 4,4 1,9 28,0
* Без урахування бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Диверсифікація  фінансових  ресурсів,  які  спрямовуються  на  розвиток

освіти  України,  потребує  щодо  цього  запозичення  досвіду  інших  країн.

Скажімо, у країнах Західної Європи досить поширена така форма фінансової

діяльності,  як  «кредитування».  Це,  в  першу чергу,  стосується  вищої  освіти.

Молодь може отримати вищу освіту за рахунок кредиту257.

Таким  чином,  на  розвиток  освіти  спрямовуються  бюджетні  та

позабюджетні  кошти.  Обсяг  останніх  залежить  від  структури  навчальних

закладів,  у  тому  числі  за  формою  власності.  Не  менш  важливе  ефективне

використання як бюджетних, так і позабюджетних коштів. А це можливо, коли

фінансуються  не  навчальні  заклади  чи  установи,  а  спеціальні  програми  та

проекти. При цьому мають бути визначені цілі та концепції розвитку освіти у

контексті  фінансованих  програм  і  проектів;  запропонований  механізм

розміщення  та  реалізації  замовлень  на  надання  відповідних  послуг

(альтернативними  постачальниками  можуть  бути  державні,  комерційні  та

неприбуткові організації тощо).

Бюджетне  фінансування  має  спрямовуватися  на  забезпечення  якісної

освіти, на підготовку конкурентоспроможних фахівців. Усе це потребує нових

управлінських  підходів  до  планування  фінансових  ресурсів  та  їхнього

використання;  удосконалення  міжбюджетних  відносин;  визначення  ступеня

участі основних партнерів у фінансуванні освіти; розробки системи критеріїв та

індикаторів, які характеризують стан фінансового забезпечення досліджуваної

галузі тощо.
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Нові фінансові можливості для розвитку системи підготовки менеджерів

відкриває фінансова децентралізація, що здійснюється в Україні та впливає на

обсяги  місцевих  бюджетів258.  Вона  передбачає  процес  розподілу  функцій,

фінансових ресурсів  і  відповідальності  між центральним і  місцевим рівнями

управління,  внаслідок  чого  відбувається  не  тільки  підвищення  ефективності

управління бюджетними коштами на місцях, але й зменшення впливу центру на

регіональний  розвиток  освіти.  Іншими  словами,  фінансова  децентралізація

покликана зміцнити спроможність територіальних громад та підвищити рівень

розвитку освітньої сфери.

Фінансова  децентралізація,  як  відомо,  розпочалася  з  прийняття  у  2015

році змін до Бюджетного і Податкового кодексів України та низки важливих

законів, зокрема щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових

бюджетних  повноважень  і  стабільних джерел  доходів  для  їх  реалізації.  Для

фінансування  освітньої  сфери  велике  значення  має  стимулювання

територіальних  громад  до  об’єднання  та  переходу  на  прямі  міжбюджетні

відносини з державним бюджетом і відповідним ресурсним забезпеченням на

рівні  міст  обласного  значення;  покращення  фінансової  спроможності

територіальних громад.

Так, наприклад, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет

України на 2016 рік», місцевим бюджетам об’єднаних територіальних громад

було визначено обсяги міжбюджетних трансфертів, зокрема освітньої субвенції

1616  млн.  грн.  Значна  частина  громад  є  фінансово  самостійними  відносно

державного  бюджету.  Важливо,  щоб  місцеві  бюджети  були  достатніми  для

реалізації  інвестиційних  проектів.  Цьому  має  сприяти  й  Державний  фонд

регіонального  розвитку,  зокрема  щодо  створення  інфраструктури

індустріальних  та  інноваційних  парків.  До  слова,  проектом  Закону  України

«Про  Державний  бюджет  України  на  2017  рік»  на  реалізацію  проектів

Державного фонду регіонального розвитку було закладено 8 млрд. грн.

258
 Результати  фінансової  децентралізації  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?

art_id=249397542 
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Важливо, щоб ці проекти сприяли формуванню такої інфраструктури, яка

дозволить здійснювати підготовку менеджерів на інноваційній основі. У межах

об’єднаних  територіальних  громад  це  також  залежить  від  встановлення

міжбюджетних  відносин  цих  громад  із  державним  бюджетом,  від  розміру

фінансової підтримки у вигляді субвенцій відповідно до Бюджетного кодексу

України Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

А це можливо за умови, коли межі об’єднаних територіальних громад повністю

відповідають  межам,  визначеним  перспективним  планом  формування

територій.  За  невідповідності  таких  меж  об’єднана  територіальна  громада

позбавлена субвенцій на формування інфраструктури освіти.

Статистика свідчить, що, скажімо, у 2016 році доходи місцевих бюджетів

об’єднаних  територіальних  громад  суттєво  зросли.  Особливо  помітним  цей

процес  був  у  Закарпатській,  Львівській,  Херсонській  та  Одеській  областях

(лише за І півріччя це зростання становило відповідно 56,5%, 54,07%, у двох

останніх – 53,7%).

Відбулось зростання фактичних надходжень податку на доходи фізичних

осіб.  Мало  також  місце  підвищення  плати  за  землю.  Внаслідок  фінансової

децентралізації значний фінансовий ресурс отримали бюджети міст обласного

значення,  що дозволяє  їм забезпечити не лише поточне утримання освітньої

ланки, що здійснює підготовку менеджерів, а й подальший розвиток освітньої

сфери  та  підвищити  якість  підготовки  кадрів  менеджерів.  Це  підтверджує

відповідна  статистика  Львівської,  Запорізької  та  низки  інших  областей259.

Збільшились і власні доходи об’єднаних територіальних громад у розрахунку

на одного жителя.

Бюджетно-фінансова  децентралізація  як  одна  зі  складових  процесу

управління здатна не лише зберегти статус  каналу перерозподілу коштів від

бюджетів  одного  рівня  до  іншого,  а  й  сприяє  розвитку  ознак  регулюючого

механізму,  який  має  впливати  на  формування  фінансової  самодостатності

259
 Інформація  щодо  стану  виконання  місцевих  бюджетів  за  січень-вересень  2016  року  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:

http://minfin.gov.ua/news/view/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv-zarik&category=byudzhet&subcategoru=local-buold 

247

http://minfin.gov.ua/news/view/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv-zarik&category=byudzhet&subcategoru=local-buold


об’єднаних  територіальних  громад,  на  успішне  вирішення  соціальних

проблем260.

Водночас слід зазначити, що не існує прямої кореляційної залежності між

темпами зростання загального фонду місцевих бюджетів і зростанням доходів у

територіальних громадах на душу населення.

Як  зазначалося  вище,  частка  валового  внутрішнього  продукту,  що

виділяється на освіту загалом і вищу зокрема останніми роками зменшилась.

Абсолютні ж величини зростають (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Динаміка величини загальних видатків зведеного бюджету

на освіту, млн. грн.

Із  зростанням  абсолютних  показників  на  розвиток  освіти,  на  жаль,  не

спостерігається покращення якісних параметрів. Тобто, між зростанням обсягів

фінансування та якістю соціально-економічних індикаторів освітньої сфери не

існує прямої кореляційної залежності.

Подібна тенденція  притаманна практично всім ланкам освітньої  сфери.

Тобто,  значні  суми видатків  на  розвиток  освіти не  є  показником вирішення

основних проблем, у тому числі – проблеми якості освіти. Такий підхід нерідко

260
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не  спонукає  навіть  працівників  освіти,  а  також  тих,  хто  навчається,  до

раціонального використання фінансових ресурсів.

Разом із тим, слід зазначити, що розміри видатків, які зростають, скажімо,

на освіту загалом, не досягли встановлених нормативів.  Адже, відповідно до

Закону України «Про освіту»,  встановлено норматив витрачання  бюджетних

коштів для фінансування освіти в розмірі  10% національного доходу (це 8%

валового  внутрішнього  продукту).  Проте  за  всі  роки  незалежності  жодного

року в Україні не було досягнуто зазначеного показника. Результатом цього є

нестача сучасного обладнання в навчальних закладах, недостатнє використання

в  навчально-виховному  процесі  сучасних  технологій,  погіршення  стану

основних  засобів,  а  також  якості  освітніх  послуг.  Тому  вкрай  важливою  та

актуальною  є  необхідність  розробки  дієвого  механізму  ефективного

фінансування освітньої сфери, залучення інвестицій у розвиток насамперед тих

ланок  освіти,  яких  сьогодні  не  вистачає,  а  також  тих,  які  забезпечують

зростання економіки.

Нині,  як  свідчить  статистика,  частка  інвестицій  в  основний  капітал

освітньої  сфери  залишається  на  досить  низькому  рівні.  Обсяг  інвестицій  в

основний  капітал  у  сфері  підготовки  менеджерів  останнім  часом  суттєво

зменшився, як і його питома вага у загальному обсязі інвестицій. Не дивно, що

ступінь  зносу  основних  засобів  в  освітній  сфері  перевищує  50%.  А  це  не

дозволяє сформувати належне інформаційно-освітнє середовище, яке,  в свою

чергу, потребує відповідної інфраструктури. А тому необхідною є не лише нова

інвестиційна  політика,  а  й  нова  інвестиційна  парадигма,  здатна  забезпечити

більш активне інвестування цього сегмента економіка. Інвестиції в освіту – це

вкладення  в  людину,  і  вони  є  найефективнішими.  Результати  наших

багаторічних досліджень свідчать, що навіть в Україні кожна гривня, вкладена

в освіту, забезпечує 5 гривень чистого прибутку.

У  нинішніх  соціально-економічних  умовах  України  можна  збільшити

обсяг  інвестицій  завдяки  диверсифікації  ресурсів.  Це  можна  забезпечити  за

рахунок  фізичних  і  юридичних  осіб.  Такий  підхід  дозволяє  покращити
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ситуацію  з  матеріально-технічним  забезпеченням.  Стратегічними  напрямами

при цьому мають стати:

- широке залучення коштів територіальних громад, окремих осіб;

- залучення коштів благодійних організацій;

- забезпечення надходження ресурсів, отриманих за страховими угодами;

-  переведення  фінансування  освіти  на  так  зване  нормативне,  що

забезпечує  досягнення  значної  економії  ресурсів,  покращення  рівня

використання всіх ресурсів;

- подолання ризиків і загроз фінансової децентралізації.

На  зменшення  фінансових  можливостей  об’єднаних  територіальних

громад, а значить і можливостей готувати конкурентоспроможних менеджерів

впливає законопроект «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України

щодо  зміцнення  фінансового  стану  місцевих  бюджетів».  Він  передбачає

вилучення  50%  надходжень* з  бюджетів  міст,  сіл,  селищ  та  об’єднаних

територіальних громад на користь обласного бюджету261.

Статистика  засвідчує,  що  доходи  загального  фонду  бюджетів  міст

районного  значення,  сільських,  селищних  бюджетів,  скажімо,  у  2016  році,

значно  збільшились  за  рахунок  включення  до  них  акцизного  податку  з

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

(місцевий  акциз).  Об’єднанні  територіальні  громади  отримують  фінансові

ресурси у вигляді 60% податку на доходи фізичних осіб, освітню та медичну

субвенцію. Щоправда, за рахунок, наприклад, освітньої субвенції здійснюються

видатки лише на оплату праці працівників освітньої сфери262.

Усі інші видатки пропонується здійснювати за рахунок коштів місцевих

бюджетів. А це високий ризик погіршення рівня якості послуг, що надаються в

межах  територіальних  громад.  При  цьому  передбачається,  що  зекономлені

кошти  вилучаються;  таким  чином  не  допускається  спрямування  їх  на

* Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин,
що використовуються як компоненти моторного палива.
261

 Проект Закону «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України щодо зміцнення фінансового стану»  [Електронний ресурс  ]. –
Режим доступу: http://w1.rad.gov.ua/pls/zwerb2/webproc4_1?pf3511=60153 
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оптимізацію  мережі  та  на  капітальні  видатки,  зекономлені  кошти  не  можна

використати на оновлення матеріально-технічної бази відповідних закладів263.

Покращенню фінансового забезпечення підготовки управлінських кадрів

потребує вдосконалення як у цілому по Україні, так і в регіональному розрізі.

Адже  існують  суттєві  відмінності  в  наявності  фінансових  ресурсів  для

забезпечення підготовки менеджерів.  Це пов’язано з  особливостями дохідної

бази  бюджетів.  Тут  важлива  роль  відводиться  фінансовому  вирівнюванню,

спрямованому  на  нівелювання  таких  відмінностей.  А  це  необхідно  для

забезпечення  населення  гарантованими  державою  соціальних,

адміністративних та інших послуг.

Запроваджений ще з 2001 року порядок розрахунку обсягів бюджетних

трансфертів,  тобто  дотацій  вирівнювання  місцевим  бюджетам,  сприяє

формуванню  основ  об’єктивного  і  неупередженого  механізму  перерозподілу

бюджетних  ресурсів  між  територіями.  Проте  кінцеві  цілі  фінансового

вирівнювання  залишилися  нереалізованими  у  зв’язку  з  тим,  що  у  чинному

порядку  організації  міжбюджетних  відносин  практично  не  враховується

регіональна специфіка розвитку освіти та підготовки менеджерів. 

У  процесі  фінансового  вирівнювання  витрати  місцевих  бюджетів

приводяться  у  відповідність  до  гарантованих  державою  мінімальних  рівнів

соціальних  послуг  на  душу  населення,  усуваються  значні  диспропорції  у

здійсненні видатків у розрізі різних галузей. Метою фінансового вирівнювання

є наближення розмірів видатків місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу

до  середнього  рівня,  який  склався  в  країні.  Аналіз  значень  показників

середньодушових  видатків  з  бюджетів  об’єднаних  територіальних  громад,

скажімо,  на  освіту  на  душу  населення  (грн./осіб),  засвідчив,  що  коливання

складає 1:5.

Нині  основними  чинниками,  що  впливають  на  обсяг  дотацій

вирівнювання місцевим бюджетам на освіту, є лише особливості, пов’язані із

263
 Аналіз проекту Держбюджету на 2017 рік в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин  [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: https//anc.org.ua/sites/default/files/anal-ka_po_db 2017_docx.pdf 
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здійсненням  видатків  у  сільській  і  гірській  місцевостях264.  Тому  вкрай

важливим  є  створення  необхідних  умов  для  динамічного  розвитку

територіальних  утворень.  Адже  місцеві  бюджети  є  основним  каналом  руху

коштів, які спрямовуються з державного бюджету регіонам з метою здійснення

фінансового  вирівнювання.  Спрямування  бюджетних  коштів  у  вигляді

трансфертів  (дотацій  та  субвенцій)  призводить  до  збільшення  фінансових

ресурсів  територіальних  формувань,  які  органи  місцевого  самоврядування

можуть направляти на вирішення різноманітних завдань – зокрема таких, як:

підтримка  суб’єктів  господарювання,  здійснення  капітальних  вкладень,

створення об’єктів освіти, що здійснюють підготовку менеджерів.

У  цих  умовах  важливим  і  актуальним  є  вдосконалення  фінансового

механізму,  що,  як  зазначає  О.  Д.  Василик,  являє  собою  сукупність  форм  і

методів  створення  та  використання  факторів  фінансових  ресурсів  з  метою

забезпечення  різноманітних  потреб  державних  структур,  господарських

об’єктів  і  населення.  Складовими  його  є:  фінансове  планування  і

прогнозування,  фінансові  показники,  нормативи,  ліміти  та  резерви,  а  також

система  управління  фінансами265.  Активне  і  повноцінне  функціонування

зазначеного фінансового механізму в системі підготовки менеджерів дозволить

знизити таку загрозу фінансового забезпечення розвитку менеджменту, якою є

тіньова  економіка.  Як  зазначає  І.  Іващук,  важливим  кроком  до  легалізації

тіньової економіки може стати легалізація тіньових доходів, якщо враховувати

вимоги  міжнародного  міжурядового  органу  «Міжнародна  група  з  протидії

відмиванню  брудних  грошей»  (FATF),  до  «чорного»  списку  якої  входить  і

Україна,  основними  характеристиками  якого  є  відплив  капіталу  за  кордон,

наявність  нагального  тіньового  обороту,  корупція,  невідповідна  законодавча

база. До списку FATF Україна була внесена як країна, що сприяє відмиванню

грошей.  Зменшення  обсягів  тіньової  економіки  має  позитивно  вплинути  на

розвиток системи підготовки менеджерів266.

264
 Бабич В.П. Государственное управление финансами в рыночной экономике / В.П. Бабич, И.В. Сало. – К.: УкрИНТЭИ, 1994. – 100 с.

265
 Василик О.Д. Державні фінанси України. Навч. посіб. / О.Д. Василик. – К.: Вища школа, 1997. – 383 с.

266
 Теневая экономика Украины – пример для подражания? – mig news.com.ua 
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Певною мірою цьому має сприяти й такий вид фінансових можливостей,

як діяльність небанківських фінансово-кредитних установ (НБФКУ). Проте, на

думку експертів Світового Банку, розвиток такого сектора в економіці України

здійснюється  досить  повільно,  а  нерідко  й  хаотично.  Однією  з  причин

останнього  є  відсутність  цілеспрямованої  і  довготривалої  урядової  програми

щодо створення ефективного фінансового сектору, до якого входили б і дієві та

надійні небанківські фінансово-кредитні установи.

Таким  чином,  усе  запропоноване  вище  сприятиме,  на  наше  глибоке

переконання,  підвищенню якості  підготовки  менеджерів,  більш ефективному

соціально-економічному розвитку країни.
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РОЗДІЛ 6

РОЗБУДОВА СУСПІЛЬСТВА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ

ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ

6.1. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНИХ

УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ З

ГРОМАДСЬКІСТЮ

Поняття  «взаємодія»  є  однією  з  ключових  філософських  категорій  і

відображає  процеси  впливу  різноманітних  об’єктів  один  на  одного,  їхню

взаємну  зумовленість  та  зміни  у  стані,  взаємний  перехід  (в  англ.  мові  –

«interaction»  та  синоніми:  «cooperation»,  «coordination»,  тобто  «кооперація»,

«координація»). Взаємодія – це безпосереднє або опосередковане, зовнішнє або

внутрішнє  відношення  об’єктів.  Властивості  об’єкта  можуть  проявлятися  та

піддаватися  пізнанню  тільки  при  взаємодії  з  іншими  об’єктами.  Поняття

взаємодії  безпосередньо кореспондує з намінацією «структура», яка виступає

інтеграційною складовою у процесі поєднання різноманітних окремих частин у

єдине ціле й утворює цілісність.  У взаємовідносинах влади та громадськості

результатом такої цілісної взаємодії стає, наприклад, державна комунікативна

політика.

У дослідженні питань взаємодії наукової значущості набуває вирішення

проблеми соціальної взаємодії. З одного боку, будь-яка соціальна дія ініціює

соціальну  взаємодію.  Водночас  у  деяких  випадках  соціальна  дія  та  (як  її

результат)  соціальна  взаємодія  не  завжди  призводять  до  зворотної  реакції.

У такому разі можна стверджувати про відсутність соціальної взаємодії. 

Існує  багато  визначень  терміна  «соціальна  взаємодія».  Найчастіше  під

цією  дефініцією  розуміють  спосіб  здійснення  соціальних  зв’язків,  процес

обміну  соціальними  діями  між  учасниками  взаємодії.  У  будь-якому  разі

необхідно  відокремлювати  поняття  соціальної  дії  та  соціальної  взаємодії.

Соціальна дія – це будь-який прояв соціальної активності,  метою якого стає

цілеспрямований вплив на інших людей. Соціальна взаємодія є безпосереднім
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або опосередкованим процесом обміну соціальними діями між двома та більше

соціальними  об’єктами  (або  суб’єктами).  Соціальна  взаємодія  є  життєвою

необхідною потребою людини, що дозволяє їй реалізовувати свої ціннісні та

поведінкові  прагнення.  Це  процес  впливу  людей  або  груп  людей  одне  на

одного, у якому кожна наступна дія зумовлена попередньою та є її очікуваним

результатом, містить як мінімум двох учасників (інтерактантів). Характерною

відмінністю соціальної взаємодії як виду дій є її спрямованість на іншу людину.

У  сучасній  українській  галузі  науки  державного  управління  основи

наукових  підходів  до  методів  та  форм  взаємодії,  шляхів  її  ефективного

здійснення  розроблені  О.  В.  Бойко-Бойчуком267,  Н.  Г.  Діденко268,  В.

М. Князєвим269, А. М. Колодієм270, Н. Р. Нижник та Г. П. Ситником,271  іншими

науковцями.

Взаємодія  –  це  завжди  комунікація.  Проте  взаємодія  не  є  простим

обміном повідомленнями. Це більш широке поняття. Комунікація – це є обмін

інформацією, взаємодія  – це ще й обмін змістом,  який забезпечує зворотній

зв'язок, передбачає наявність зворотної реакції. 

Проблемам взаємодії влади із суспільством присвячено значну кількість

робіт  сучасних  українських  та  зарубіжних  науковців  і  фахівців.  Суспільні

зв’язки є однією з форм соціальних зв’язків – соціальної взаємодії. Філософію

суспільних  зв’язків  засновано  на  концепції  американського  соціолога

Т. Парсонса про інформаційний обмін взаємодіючих систем і підсистем та на

концепції  комунікативної  раціональності  влади  німецького  філософа  Ю.

Хабермаса. Головною ідеєю Т. Парсонса було встановлення того, що найбільш

важливий соціальний процес є процесом комунікації значень, символів, тобто

рух  інформації.  Процес  передачі  інформації  безпосередньо  орієнтовано  на

розвиток соціальних відносин, на їхній сталий розвиток. На думку Т. Парсонса,

267 Партнерство публічної влади, громадськості та приватного сектору у процесах місцевого розвитку: Монографія / Є. О. Фишко, О. В.
Бойко-Бойчук, В. М. Вакуленко та ін. / За ред. Є О. Фишка. – К.: Вирій, 2003. – 168с.
268 Діденко Н.Г. Громадські об’єднання в Україні: Навч.-метод. посібник. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – 115 с.
269 Князєв  В.,  Канак  Ф.  Держава  і  громадянське  суспільство:  еволюція  стосунків  та  їх  осмислення  //  Формування  громадянського
суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева. – К., 2001. – 252 c.
270 Колодій  А.  М.  Історична  еволюція  громадянського  суспільства  та  уявлень  про  нього  (формування  ідеалу)  //  Незалежний
культурологічний часопис “Ї”. – 2001.
271 Нижник Н.Р., Ситник Г.П. Безпека людини в умовах громадянського суспільства “Формування громадянського суспільства в Україні:
стан проблеми перспективи” // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 138-166.
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каталізатор  соціальних  процесів  –  це  інформаційний  обмін  взаємодіючих

систем та підсистем. Система контролюється такою підсистемою, яка володіє

найбільшою  кількістю  інформації,  а  саме  найпотужнішим  інформаційним

потенціалом,  та  споживає  найменшу  кількість  енергії.  Певним  недоліком

концепції Т. Парсонса можна вважати її статичність щодо стану суспільства. 

Вирішення  проблеми  забезпечення  ефективної  взаємодії  влади  з

громадськістю  потребує  усвідомлення  процесу  становлення  сучасної

комунікативної  концепції.  Першою із  сучасних  комунікативних  концепцій  є

концепція  «магічної  кулі»  Г.  Лассуелла,  який  ще  в  40-і  роки  XX  століття

запропонував модель комунікаційного процесу та план комунікативної дії  як

«єдиного  цілого».  Учений  вважав,  що  під  час  комунікації  інформація

уподобляється магічній кулі та «заряджає» людину як «електричну лампочку».

Результатом  такої  взаємодії  стає  трансформація  знань  людей,  зміна  їхньої

мотивації.  Ідеї  Г. Лассуелла  покладено  в  основу  сучасного  механізму

комунікації.

Наступну концепцію розроблено  У.  Ліппманом.  Вона  оприлюднена  у

1921  р.  у  його  книзі  «Суспільна  думка»,  у  якій  автор  наводить  способи

впливу  засобів  масової  інформації  (далі  –  ЗМІ)  на  суспільну  думку.

У. Ліппман стверджував, що зазначений вплив відбувається із застосуванням

стереотипів  –  стандартизованих,  сталих,  емоційно  насичених,  ціннісно

визначених образів, уявлень про соціальний об’єкт; вплив – це образ, який є

полярним за  знаком  оцінки,  жорстко  фіксованим  і  таким,  що  не  дозволяє

сумніватися  в  його  істинності  та  діяти  неоднозначно.  Такі  стереотипи

виконують функції регуляції та інтеграції відносин у суспільстві.

Проте  концепції  Г. Лассуелла  та  У. Ліппмана  відтворювали

однолінійну  й  монологічну  структуру  комунікації,  не  враховували

зворотного  зв'язку  та  не  дозволяли  встановленій  комунікації  набути  ознак

ефективної.

Цю  прогалину  заповнила  концепція  2-сходинкової  комунікації

П.Лазарсфельда, Б. Берельсона та Г. Годе. Наприкінці 40-х років XX століття
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вчені  запропонували  багатосходинкову  модель  комунікації,  необхідним

елементом  якої  були  «лідери  думки»  як  головні  суб’єкти  діалогу  для

спеціалістів  зі  зв’язків  з  громадськістю.  Також  Дж.  Грюнінгом  було

визначено, що існують різні групи громадськості (зовнішня і внутрішня) та

встановлено її чотири групи: негромадські групи, прихована громадськість,

свідома та активна громадськість. 

Наступну  концепцію  –  концентричних  кіл  –  запропоновано  Елмо

Роупером,  яка  кореспондується  з  теорією  П.  Лазарсфельда.  Концепція

передбачає поступовий розвиток ідей, їхнє розповсюдження концентричними

колами,  що  походять  від  великих  думок  видатних  мислителів  до  учнів  та

послідовників, потім – до великих популяризаторів цих ідей та, поступово, –

до  менш  значущих  популяризаторів.  Подальше  розповсюдження

відбувається  до  політично  активних  людей  та,  наприкінці,  до  політично

інертних.  Таким  чином,  встановлюється  роль  лідерів  та  їхній  вплив  на

суспільну думку.

Концепція  кібернетичної  комунікації  К.  Дойча  (послідовника

Н. Вінера) включає тлумачення політичної системи як мережі комунікацій та

інформаційних  потоків.  Модель  К.  Дойча  складається  з  чотирьох  блоків,

кожен  з  яких  пов’язано  з  різними  фазами  проходження  інформації  –

комунікативних  потоків:  одержання  та  відбору  інформації;  переробки

інформації  та її  оцінки; прийняття рішень; здійснення рішень із зворотним

зв’язком.  Учений  дійшов  висновку,  що  задля  збереження  держави  та

стабільності  необхідно  не  тільки  приймати  інформацію  «зовні»  –  сигнали

протестів,  які  надходять  від  суспільства,  але  й  своєчасно  перебудовувати

політику та інститути держави.

Наступною  складовою  процесу  становлення  сучасної  комунікативної

концепції  є  розроблення  онтологічного  підходу  до  влади  (Х. Аренд),

відповідно  до  якого  інститут  влади  розглядається  як  такий,  що відповідає

здатності  людей  діяти  спільно  в  інтересах  держави.  Влада,  у  свою  чергу,

формується  за  умов  готовності  та  здатності  індивідів  діяти  узгоджено.
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Демократично  вибраний  представник  влади  повинен  підтримувати  основу

своєї  влади  в  постійних  дискусіях  з  громадськістю,  у  контакті  зі  своїми

однодумцями та опонентами. Х. Аренд стверджує, що «свобода – суть буття

політики, буття політики міститься у свободі діяти»272. Світ політики – це не

світ  насильства,  політика  –  це  дія  на  основі  переконання.  Вільні  та  рівні

учасники  творять  владу  спільно,  узгоджено  через  свої  комунікативні  дії,

здатність до взаєморозуміння та взаємодії. Комунікація, згідно з концепцією

Х. Аренд, передбачає рівність сторін, де не має місця надто домінуючій владі

або  надто  домінуючому примусу  (підкоренню).  Зазначена  теза  встановлює

норми комунікації влади: взаємність, рівновага, можливість, поміркованість

у  використанні  влади.  Відому  концепцію  комунікативної  раціональності

влади  Ю. Хабермаса  засновано  на  твердженні,  що  людська  спільнота,  яка

усуспільнюється,  здатна  до  інтеракції  та  взаємодії  з  метою  раціоналізації

відносин. Суспільство, на думку Ю. Хабермаса, – це продукт взаємодії між

людьми. 

Вчений  розглядав  два  типи  влади:  комунікативну  й  адміністративну,

тобто  таку,  що  виникла  в  процесі  комунікації,  та  таку,  яка  виходить  з

адміністративного  примусу.  Згідно  з  концепцією Ю.  Хабермаса,  людина  є

співучасником  вільної  комунікації  без  обмежень  та  нормативних  правил.

Учений  встановлює  різні  види  соціальної  дії:  стратегічну,  нормативну,

драматургічну  та  комунікативну.  Інтеграція  суспільства  забезпечується  на

засадах  комунікативної  поведінки,  що  є  інтерсуб’єктивним  зв’язком  між

інтерактантами.

Концепція засобів комунікації Н. Лумана заснована на припущенні, що

політична влада є ядром будь-якої політичної системи, а політична система

інтегрується  у  суспільство  за  допомогою  комунікації,  яка  й  організує

функціонування політичної влади. Політична влада, на думку Н. Лумана, це

й  комунікація,  і  «найважливіший  засіб  комунікації  в  суспільстві»,  який

базується  на  таких  іманентних  властивостях  комунікації,  як  вибірність  та

272 Arend  H.  VitaActivaoder:  VomtatigenLeben.  Stuttgart,  1960.  –  P.  194.  //  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  //  [http://www.
academic.ru/dic.nsf/158928
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інформативність.  Разом  з  тим,  влада  –  це  соціальний  феномен,  який  має

власні  атрибутивні  характеристики:  спеціалізацію,  символічність,

узагальненість та легітимність.

Концепція  символічної  влади  П.  Бурдьє  доповнила  наявні  концепції

такими  поняттями,  як  «символічна  влада»  та  «габітус»,  тобто  система

успадкованих схем прийняття та оцінювання комунікації, що забезпечується

практикою.  Учений  вважає,  що  повинна  існувати  система  так  званих

культурно  організованих  кодів,  які   одночасно  інтегровані  в  системи

соціальних  відносин  людей.  Символічна  влада  реалізується  через  певний

порядок  справ  за  допомогою  символічного  капіталу  та  символічного

насильства.  Символічна  влада  –  це  можливість  створювати  та  нав’язувати

певні  соціальні  уявлення,  моделі  бажаної  поведінки,  устрою  держави  та

суспільства.  Така влада створюється у просторі мас-медіа,  тобто історично

відтвореному  соціально-політичному  «полі  гри»  із  специфічними,

властивими  тільки  цьому  просторові  інтересами,  цілями,  законами

функціонування,  у  якому виробляється (створюється)  та розповсюджується

інформація.  Специфічний  капітал  у  просторі  мас-медіа  –  це  визнання  та

здатність бути відомим.

Відповідно до концепції  влади як політичного тексту,  яка характерна

постструктуралістам (Р. Барт, Т. Ван Дейк), обов’язковою умовою влади є її

вираження в мові, а політика – це кодифіковані знаки, які розгортаються за

допомогою акту висловлювання в соціально-семіотичний процес – дискусію. 

Концепція  «м’якої  влади»  Дж. Ная  встановлює,  між  іншим,  поняття

«жорсткої  влади»  (військової,  економічної)  та  «м’якої  влади»  –  здатності

суб’єкта  отримати  те,  що  він  бажає,  через  використання  привертання

(зваблення),  а  не  підкорення.  Дж.  Най зазначає,  що найбільш ефективною

фабрикою засобів переконання є Голівуд у США. Влада – це комунікація, яка

все менш матеріальна та все більше різнопланова, гнучка.

Сучасні  комунікаційні  підходи  дозволяють  розглядати  державне

управління  як  цілісну  відкриту  систему,  стабільність  якої  зумовлено
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взаємною  інтеграцією  з  оточуючим  середовищем.  Як  будь-яка  система,

зазначене  середовище  реагує  на  зовнішні  імпульси  та  у  випадку,  коли  ці

процеси  проявляються  в  діях,  що  реалізують  потреби  суспільства  та

викликають  зворотну  реакцію,  можна  констатувати  наявність  стійкого

зворотного зв'язку між суб’єктом та об’єктом управління. 

Сучасна  наука  виходить  з  того,  що  в  основі  соціальної  комунікації

лежить інтерпретація таких елементів, як передавання інформації від однієї

людини до іншої та передавання інформації про суспільство з метою впливу

на  нього.  Використовуючи  сучасний  понятійно-категоріальний  апарат

концепції «взаємодія», можна навести такі загальні підходи до її визначення.

З одного боку, «взаємодія» розглядається більш широко ніж «комунікація»; з

іншого – ототожнюється з нею.

На  думку  В.  І.  Надраги  (в  дослідженні  питань  взаємодії  владних

структур,  політичних  і  громадських  організацій  як  засобу  підвищення

ефективності  управління  на  регіональному  рівні),  взаємодія  є  формою

соціальної комунікації або спілкування окремих суб’єктів, а також суб’єктів

специфічної спільноти, коли між ними відбувається взаємний систематичний

вплив.  Саме  цей  науковець  визначає  два  основних  змістових  значення

поняття  взаємодії:  «взаємодія  владних структур,  політичних і  громадських

організацій  як  діяльності  суб’єктів  соціально-економічного  життя,  що

спрямована  на  формування  соціальної  безпеки  людини  та  суспільства»;

«взаємодія органів державної влади та політичних інститутів як системи їх

цілеспрямованої діяльності, що сформувалася у суспільстві на певному етапі

його  розвитку  та  здійснюється  на  основі  конкретних  принципів  і  засад  з

метою забезпечення оптимального функціонування та розвитку економічних

і соціальних відносин»273.

Професор  Н.  Р. Нижник  в  авторській  монографії  «Державно-

управлінські  відносини  у  демократичному  суспільстві»  визначає

273 Надрага  В.І.  Взаємодія  владних  структур,  політичних  і  громадських організацій  як  засіб  підвищення  ефективності  управління  на
регіональному рівні. – Дис. … канд. держ. упр. – Київ, Національна академія державного управління при Президентові України, 2003. – 250
с.
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необхідність  активізації  людини  в  державному  управлінні,  виводить  на

перший план завдання глибокого дослідження її статусу в сфері управління,

засобів, що спонукають працівника до більш ініціативної, відповідальної та

ефективної праці274. Науковець наголошує, що доки людина відчуватиме себе

тільки  об’єктом  управління,  ефективних  державно-управлінських  відносин

не буде. 

У  вітчизняній  науковій  літературі  дослідженню  проблем  взаємодії

органів державного управління та місцевого самоврядування з громадськістю

присвячено  велику  кількість  досліджень,  зокрема  дослідження  О.  О.

Бабінової, в якому автор розглядає форми взаємодії влади з громадськістю 275.

Науковець  виділяє  три  основні  форми  взаємодії  влади  з  громадськістю  та

джерела зазначеної взаємодії, а саме соціального капіталу. 

«Соціальний  капітал  створюється  на  рівні  сім’ї,  суспільства,

національних  адміністративних  одиниць  та  наднаціональному  рівні.  Як

правило,  ідея  соціального  капіталу  пов’язується  з  відносинами  в

громадянському  суспільстві.  Однак  відносини  довіри  і  зв’язки  включають

також  громадські  організації  й  інститути.  Соціальний  капітал  втілений  в

нормах  та  інститутах,  які  включають  державні  і  юридичні  основи.

Предметом аналізу можуть стати і різні (гендерні, професійні, етнічні) групи

населення»276. Питанням взаємодії влади з громадськістю присвячено наукову

працю колективу авторів (за загальною редакцією А. М. Колодій) – «Основи

демократії»,  в  якій  автори  зазначають,  що  існує  декілька  концепцій

розуміння поняття  «громадянин»,  які  формуються  в  XX ст.  у  рамках двох

головних  концепцій277.  Серед  них  концепція  пасивного  громадянства

(розглядає громадянина як особу, якій демократична правова держава надає

сукупність  громадянських,  політичних  і  соціальних  прав)  та  концепція

активного  громадянства  (громадянський  статус  пов’язується  не  тільки  з
274 Нижник Н.Р. Государственно-управленческиеотношения в демократическомобществе. – К.: Ін-т держави і права, 1995. – 207с., с. 98.
275 Бабінова О.О. Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю. – Дис. канд. держ. упр. – Київ,
Національна академія державного управління при Президентові України, 2006. – 250 с.
276 Грейбил М.М.  Социальный и  человеческийкапиталкакфакторыблагосостояния и развития [Електронний ресурс]:  //  Режим доступу:
http://www.5ka.ru/66/37208/1. – Заголовок з екрану., с. 29.
277 Основи демократії: Навч. посіб./ Авт. колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій. – К.: Вид-во “Ай
Бі”, 2002. – 684с.
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сукупністю  прав,  а  й  із  здатністю  людини  користуватися  наданими  їй

правами та виконувати свої обов’язки перед демократичною державою) 278.

Більшість науковців і фахівців з цих питань зазначають, що ефективна

взаємодія  органів  державного  управління  та  громадськості  можлива  лише

при демократичній системі державного правління. А демократія визначається

як  можливість  для  всіх  громадян  брати  участь  в  управлінні  державою

безпосередньо  або  через  своїх  представників  –  виборних  осіб.  Так,  О.

Г. Сидорчук в авторському дослідженні «Механізми формування соціального

капіталу: державно-управлінський аспект» зазначає, що «група громадян має

більший  вплив  на  події,  аніж  окрема  людина,  саме  тому  необхідно

кооперувати  свої  зусилля,  оскільки  уряду  важко зневажати  думкою групи.

Громадські організації дають громадянам відчуття єдності, чого не здатна їм

дати  влада,  саме  в  колективі  народжується  взаєморозуміння.  Громадські

організації  завдяки  активним  діям  можуть  вирішувати  регіональні,

національні і міжнародні проблеми»279.

Сучасні  демократичні  цінності  європейської  цивілізації  відіграють

провідну  роль  у  вирішенні  питань  узгодження  інтересів  громадян  і

суспільства,  а  їх  гармонізація  є  визначальною  умовою  формування

громадянського  суспільства.  Вітчизняні  представники  у  галузі  науки

державного  управління  єдині  у  своїх  поглядах  щодо  необхідності  участі

громадських організацій у виробленні та переосмисленні ключових положень

державної  політики,  прийнятті  рішень  та  їх  реалізації  у  побудові

громадянського  суспільства  на  основі  загально  визначених  демократичних

цінностей.

Успіх  демократичних  перетворень  потребує  своєрідного  підґрунтя  у

вигляді  розвинених  інститутів  громадянського  суспільства,  що  діють  за

принципами  демократичного  узгодження  інтересів  між  групами,  а  також

278 Основи демократії: Навч. посіб./ Авт. колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій. – К.: Вид-во “Ай
Бі”, 2002. – С. 369.
279 Сидорчук  О.Р.  Механізми  формування  соціального  капіталу  :  державно-управлінський  аспект.  –  Дис.  канд.  держ.  упр.  –  Львів,
Національна академія державного управління при Президентові України, Львівський реґіональний інститут державного управління, 2007. –
250 с.
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визнання  й  впровадження  постулатів  європейської  ідентичності280.  В  Україні

стрижневим  завданням  науково-практичної  діяльності  є  вирішення  проблеми

ефективної  реалізації  взаємодії  органів  державної  влади  та  громадських

організацій в умовах демократизації всіх сфер суспільного життя. 

Важливим  чинником  побудови  нової  держави,  основаної  на

демократичних цінностях у період трансформаційних процесів, особливо при

переході  від  тоталітарної  форми  правління  до  демократії  є  вивчення  та

впровадження  ефективних  моделей  зарубіжного  досвіду.  Це  допомагає

уникнути як небажаних наслідків, так і змарнування часу на розробку того, що

вже існує та працює у світі. Багато з розвинених демократичних країн мають

значний  досвід  щодо  взаємодії  органів  державної  влади  з  громадськістю на

засадах  побудови взаємної  довіри  з  метою досягнення  соціальної  інтеграції,

покращення  умов  життя  і  сталого  розвитку  суспільства,  а  саме:  країни

Європейського  Союзу  та  США.  Критеріями  ефективності  механізмів

державного управління взаємодією органів державної влади з громадянським

суспільством стають принципи належного державного управління: прозорість,

участь і підзвітність. 

Загальною тенденцією останніх десятиліть стає поступове зростання ролі

сектора громадянського суспільства – від діалогу до партнерства. Європейській

Союз  застосовує  різноманітні  методи,  що  сприяють  встановленню  довіри  –

«жорсткі»  та  «м’які».  Основні  засади  громадської  участі  сформульовані  в

Договорі  про  Європейський  Союз  і  в  Договорі  про  функціонування

Європейського  Союзу,  Білих  книгах  з  питань  європейського  управління,

Загальних принципах та мінімальних стандартах проведення консультацій між

зацікавленими сторонами. Саме зазначені документи стали основоположними

як стандарти взаємодії між європейськими інституціями та державами-членами.

Управління комунікативним процесом із громадськістю на рівні органів

державної влади порушує питання про застосування можливостей та здатність

відповідних управлінців адекватно сприймати і реалізовувати комунікативний

280 Довідник «Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід»
: науково-методичне видання. - ДонДУУ, 2012. – 105 с.
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потенціал. Проте практика останніх років в Україні демонструє, що подібні дії

наштовхуються на повторення одних і тих самих управлінських помилок при

застосуванні  і  типових  практик  впровадження  інноваційних  технологій

комунікацій,  і  нових  підходів  стратегічної  комунікації.  Таким  чином,

залишається  відкритою  проблема  впровадження  комунікативних  стратегій

розвитку  взаємодії  органів  державного  управління  з  громадськістю,  і,

відповідно, повсякденних дій щодо реалізації практики онлайн-комунікацій в

роботі. 

Без  активного  залучення  громадськості  до  керівництва  суспільними

процесами  важко  розмежувати  й  збалансувати  функції  та  обов’язки

центральних  та  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого

самоврядування, забезпечити їх ефективну діяльність.

Канадський  вчений  М.  Мак-Люєн  запропонував  нову  концептуальну

модель історичної динаміки суспільства, де зміна типу комунікації зумовлює

зміни у формуванні моделі суспільства, а ті, в свою чергу, спричинюють зміни

базових стереотипів поведінки людини і всього суспільства, які впливають на

ЗМК і водночас залежать від них, тобто моделі обміну інформацією, що існує в

такому суспільстві на певному історичному етапі. Отже, якщо тип комунікації є

вирішальним  фактором,  це  означає,  що  значною  є  потреба  у  впровадженні

інноваційних  форм  державних  управлінських  технологій  комунікації,  які  б

забезпечували  ефективну  взаємодію,  перспективне  бачення  та  планування

заходів  з  налагодження  ефективного  діалогу  з  громадськістю.  Сьогодні  в

державному  управлінні  актуальною  стає  проблема  наукового  осмислення,

створення  легітимного  регламенту  функціонування  комунікацій  органів

державної влади з громадськістю. 

Основна характеристика комунікації – створення єдності із збереженням

індивідуальності  кожного  елементу  взаємодії281.  Ефективна  комунікація

передбачає наявність синергетичного ефекту від вдосконалення і стандартизації

роботи  органів  державної  влади  у  сфері  взаємодії  із  громадськістю,

281 Комунікація: демократичні стандарти в роботі органів державної влади / За заг. ред. кандидата наук з державного управління Н.К.
Дніпренко. – К.:ТОВ «Вістка», 2008. – 164 с. , c. 17.
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впровадження  інноваційних  інтерактивних  та  комунікативних  технологій,

застосування  Інтернет-технологій  (для  проведення  веб-семінарів,  веб-

конференцій  з  питань  обговорення  нормативних  актів,  планів  розвитку,

проведення  органами  виконавчої  влади  моніторингу  і  аналізу  громадської

думки,  забезпечення  своєчасного  публічного  реагування  на  пропозиції  та

зауваження  громадськості,  виконання  спільних  проектів  інформаційного,

аналітично-дослідницького,  благодійного  і  соціального  спрямування,  тощо),

компіляції  освітянських  заходів  та  технологій  (тренінгів),  наприклад,

посилення потенціалу інститутів громадянського суспільства в сфері надання

соціальних послуг населенню відповідно до укладених з органами державної

влади договорів. 

Значним  недоліком  комунікаційної  сфери  України  є  високий  рівень

утаємниченості й прихованості інформації щодо діяльності її як державних, так

і недержавних суб’єктів. Відсутність чіткої управлінської вертикалі, часті зміни

в  структурі  та  штатах  органів  влади не  додають  діяльності  щодо створення

інституційних  та  правових  умов  для  забезпечення  демократизації

державотворчого  процесу  прозорості  у  взаємовідносинах  з  громадянами,  не

сприяють  переосмисленню  політики  рівності  як  у  державі,  так  і  на  рівні

регіонів, забирають довіру суспільства до влади та владних інститутів. За цих

умов зростає роль діяльності прес-служб у встановленні взаємодії суспільних

інститутів.

Не  зважаючи  на  те,  що  в  Україні  спостерігається  зростання  кількості

телевізійних  передач,  друкованих  видань,  в  яких  розглядаються  суспільні

проблеми, майже відсутні мас-медійні продукти, що містять системний аналіз

ситуацій,  сприяють  консолідації  суспільства.  Ефективна  взаємодія  органів

державної  влади  з  громадськістю,  яка  здатна  забезпечувати  інтереси

суспільства,  можлива  за  умови,  коли  громадяни  самі  братимуть  участь  в  її

творенні282.

282 Халецький А.В., Томашкова К.Т. Використання онлайн-комунікацій в процесі взаємодії органів державної влади з громадськістю. -
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Державне управління”. – Серія «Державне управління». – Т.ХІI -
Вип.198. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С.257–271.
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Таким чином, взаємодія – це постійна співпраця у вирішенні як значних,

так і повсякденних питань, при якій сторони діють відкрито та прозоро. При

взаємодії,  на  відміну  від  «зв’язків  з  громадськістю»,  влада  повинна  шукати

консенсус  у  стосунках  та  застосовувати  різноманітні  їх  методи  та  форми  з

метою  пошуку  зацікавленості  усіх  учасників  комунікативного  процесу.  Для

здійснення ефективної, плідної взаємодії ініціатива повинна йти з боку влади.

Взаємодія  органів  державної  влади  з  громадськістю  також  повинна

здійснюватися на засадах відкритості та прозорості. У результаті цього процесу

можливим стає здійснення контролю громадськості за діяльністю влади. 

Вироблення  концептуальних  засад  забезпечення  ефективної  взаємодії

органів державної влади з громадськістю та визначення пріоритетних напрямів

діяльності органів державної влади щодо забезпечення ефективної взаємодії з

інститутами  громадянського  суспільства  потребує  використання  механізмів

запобігання маніпулятивним технологіям, що передбачає:

- відкрите  дискутування  у  ЗМІ  проблемних  питань  взаємодії  органів

державної влади з громадськістю, з презентацією альтернативних точок зору;

- раціональну  аргументацію  з  проблеми,  а  не  стереотипи,  міфи,

навіювання та чутки;

- завчасне  інформування  громадськості  про  наявні  маніпулятивні

технології, їх засоби, механізми та цілі можливого використання;

- громадську участь в управлінні державою.

Перераховане  можливе  лише  за  умов  інтерактивної  взаємодії  між

органами  державної  влади,  громадянами,  їх  інститутами.  Пріоритетним

напрямом  діяльності  органів  державної  влади  в  забезпеченні  ефективної

взаємодії з інститутами громадянського суспільства є створення сприятливого

соціального середовища в Україні.

Соціальне  середовище  –  це  суспільні,  матеріальні  та  духовні  умови

існування й діяльності людини, що її оточують. Воно виконує подвійну роль: з

одного боку, створює умови для формування та розвитку людини, а з іншого –
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змінюється під впливом людської діяльності283. Саме в соціальному середовищі

відбувається формування ефективної системи взаємовідносин громадськості та

державних структур як передумова створення громадянського суспільства.

Соціальне  середовище  характеризується  ступенем  соціальної  безпеки,

соціально-психологічним кліматом у регіоні, ризиком захворювань на так звані

соціальні хвороби тощо. Складовими цього блоку є соціальне самопочуття та

соціальне напруження. Серед основних причин погіршення стану соціального

середовища можна назвати: підвищення бідності та нездоровий спосіб життя,

руйнацію  ціннісного  мотиваційного  підґрунтя  людського  буття,  недовіру  до

влади та відчуття втрати справедливості.

Все вищеозначене потребує розвитку системи ефективного соціального

управління  через  спрямованість  реформ  до  консолідації  українського

суспільства  та  органів  державної  влади  у  вирішенні  проблем  подолання

бідності,  зменшення  майнового  розшарування  населення,  поліпшення

добробуту,  посилення  соціальної  стабільності,  перетворення  соціальних

чинників на важливий інструмент прискорення економічного розвитку.

6.2. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЗАСАДАХ ЯКОСТІ В

СИСТЕМІ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Забезпечення сталого розвитку суспільства виносить на порядок денний

нові цілі, підходи і принципи державної політики, одним з яких є такий, що

економіка існує для розвитку людей, а не люди для розвитку економіки. Цей

принцип  визначає  пріоритетність  навчання  впродовж  життя,  розробку  та

впровадження  освітніх  програм  для  дорослих.  Модернізація  соціально-

економічного  устрою та  проведення  реформ  щодо  поліпшення  якості  життя

громадян,  розвитку  демократичної,  правової,  соціальної  держави  в  Україні

потребують  переосмислення  фундаментальних  принципів,  закладених  у

283 Дєгтяр  А.О.,  Халецький  А.В.,  Бєлай  С.В.  Взаємодія  органів  державної  влади  з  громадськістю:  теорія  та  практика  державного
управління : монографія. – Донецьк.: Видавництво «Донбас», ООО «ЗА Ваш імідж», 2012. – 438 с..
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програму стратегічного реформування економіки. Серед них одним з основих

напрямів  є  підвищення  якості  життя  населення,  формування  ефективної

системи  соціального  захисту,  підвищення  якості  та  доступності  соціальних

послуг, освіти впродовж життя.

Україна  відноситься  до  країн  з  достатньо  високим  рівнем  старіння

населення: так, за значенням частки осіб віком 60 років і старших у загальній

чисельності  населення  наша  країна  посідає  11  місце  у  світовій  ієрархії.  На

відміну  від  країн  Заходу,  де  відбувається  старіння  «зверху»  і  як  результат

зниження  смертності,  показник  старіння  населення  України  зростає  лише

«знизу»  за  рахунок  високої  смертності  дорослого  населення  та  зниження

народжуваності. 

Вікова  структура  у  процесі  демографічного  переходу  зазнає  певних

трансформацій з середини ХХ ст. – в Україні стабільного зростає частка людей

похилого  віку.  Кризові  90-і  роки  ХХ  ст.  та  початок  ХХІ  ст.  відзначилися

стрімким зростанням частки людей, старших від працездатного віку. Старіння

населення, або збільшення частки людей похилого віку, відбувається внаслідок

зниження  народжуваності  та  зниження смертності  дітей  і  людей  середнього

віку,  а  отже  –  зростання  середньої  тривалості  життя.  В  окремих  регіонах

формування  вікового  складу  відбувається  під  впливом  міграцій  певних

статевих та вікових контингентів. У сучасній демогеографії усталеним є підхід

до  оцінки  рівня  демографічного  старіння,  запропонований  фахівцями  ООН,

згідно із яким населення вважається постарілим, якщо частка людей, старших

від   65  років,  перевищує 7%.  За  шкалою Е.  Розета,   початок  демографічної

старості збігається з моментом досягнення 10% частки людей у віці понад 60

років.  Згідно  з  офіційною  статистикою  демографічне  старіння  в  Україні

розпочалося з першої половини 50-х років ХХ ст.,  і за переписом 1959 р. особи

у віці  понад 60 років  становили 10,5%284. Нині  за  часткою населення  у  віці

понад  60  років  Україна  входить  до  тридцяти  найстаріших  держав  світу,

посідаючи 25 місце. 

284 The UNDP’s Human Development Report 2015, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: hdr.undp.orghttp, //hdr.undp.org/en/rethinking-work-
for-human-development
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Фіксуються виражені регіональні особливості старіння населення, –  так,

до  найбільш  «старих»  областей  належать  області  Центрального  і  Східного

регіону  України.  Низький  показник  постаріння  населення  спостерігається  в

областях Західного та Південного регіону.  Також необхідно вказати,  що для

України характерні суттєві відмінності щодо рівня старіння населення залежно

від  типу  поселення.  Значно  вищим  рівнем  старіння  вирізняється  сільське

населення, віковий склад якого «знесилений» масовою міграцією молоді й осіб

середнього працездатного віку у міста. У результаті кількість людей пенсійного

віку  у  сільській  місцевості  істотно  переважає  над  молодим  населенням.  Зі

збільшенням чисельності літніх людей відповідно й зростають витрати системи

охорони здоров'я і пенсійного забезпечення285.

Демографічне  старіння  зумовлює  появу  низки  проблем  соціально-

економічного  характеру:  пенсійна  реформа,  соціальний  захист,  забезпечення

активного  довголіття  й  ефективне  використання  потенціалу  людей похилого

віку в окремих сферах економічної діяльності. Водночас тим, що об'єднує цілі,

підходи і принципи, є необхідність підтримки достойного рівня життя людей

незалежно від віку. 

У  розвинених  країнах,  як  правило,  старші  люди  сподіваються  на

державний захист та свої власні можливості, пов'язані з попередньою трудовою

активністю.  В  Україні  тривалий  час  був  і  залишається  високий  рівень

безробіття, пенсійна система недосконала й вважається переважною кількістю

населення як соціально несправедлива. Тому більшість літніх людей великою

мірою  сподівається  на  економічну  і  фізичну  допомогу  своїх  дітей.  Україна

наразі  належить  до  тридцяти  країн  світу  з  найстарішим населенням.  На  тлі

загального  зниження  чисельності  населення  у  нашій  країні  його  старіння  в

найближчі десятиріччя прогресуватиме, адже невдовзі саме особливості наявної

вікової  структури  розвиватимуться  у  напрямі  значного  збільшення  частки

людей похилого віку. За прогнозом, у 2061 р. частка дітей у населенні України

становитиме 14,9%, осіб у віці 60 років і старших – 31,2% (у 2013 р. – 21,4%).

285 http://www.idss.org.ua/public.html (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 14.08.2017: http://www.idss.org.ua/public.html – Загол. з екрану. – Мова укр.]
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Потрібні неординарні зусилля для адаптації суспільства до цього глобального

процесу  трансформації  демографічних  структур,  щоб  ситуація  не

перетворилась на так звану «кризу старіння», яка загрожує країнам з низькою

народжуваністю.  Безпрецедентне  в  історії  демографічне  явище  зачіпає  всі

сфери  суспільного  життя:  економіку,  медицину,  ринок  праці,  системи

соціального захисту, освіту та бізнес. Стратегії щодо адаптації суспільства до

його наслідків розробляються як на рівні окремих держав, так і міжнародними

організаціями  –  ООН,  Всесвітньою  Організацією  Охорони  Здоров'я,

Міжнародною Організацією  Праці, ОЕСР, Світовим  банком та  МВФ.

В  економічній  стратегії  «Європа  2020:  Європейська  стратегія

інтелектуального,  стійкого  та  всеохоплюючого  зростання»  визначено  три

ключові фактори зростання, які будуть задіяні протягом поточного десятиріччя

як  в  економіці  на  рівні  ЄС,  так  і  на  національних  рівнях:  інтелектуальне

зростання  (smart  growth)  –  за  рахунок  розвитку  знань,  інновацій,  освіти  й

цифрового  суспільства;  стійке  зростання  (sustainable  growth)  -  за  рахунок

ефективного  використання  ресурсів  у  виробництві  продукції,  підвищення  її

конкурентоспроможності;  всеохоплююче  зростання  (inclusive  growth)  –  за

рахунок підвищення рівня зайнятості на ринку праці, боротьби зі злиднями286. 

У  Концепції  активного  довголіття  визначені  чотири  пріоритети,  які

забезпечують якість життя людини в літньому віці:

-  автономія  (самостійність)  –  здатність  контролювати  та  приймати

особисті  рішення про те,  як жити з дня у день,  відповідно до своїх власних

правил і уподобань;

- незалежність – здатність виконувати функції, пов'язані з повсякденним

життям (здатність жити самостійно/ або з незначною допомогою від інших);

- очікувана тривалість здорового життя - зазвичай використовується як

синонім поняття  «тривалість життя без інвалідності»;

Якість життя – сприйняття індивіда про його (або її) положення в житті в

286 Європа  2020:  Європейська  стратегія  інтелектуального,  стійкого  та  всеохоплюючого  зростання  [Електронний  ресурс].  –  Режим
доступу:https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
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контексті культури і системи цінностей в зв'язку з їхніми цілями, очікуваннями,

стандартами.  Це широка концепція,  що включає в комплексі  стан фізичного

здоров'я людини, психологічний стан, рівень незалежності, соціальні взаємини,

особисті  уявлення  і  взаємозв'язок  з  найбільш  характерними  рисами  в

навколишньому середовищі287. 

Якість  життя  –  може  базуватися  на  суб’єктивній  (якою  мірою

задовольняються  матеріальні,  культурні,  духовні  потреби  людини)  і  на

об’єктивній,  або  зовнішній  оцінці,  яка  здійснюється  в  системі  координат

фактичного  рівня  задоволення  потреб  із  базовим  рівнем,  а  також  з

міжнародними  стандартами.  Всесвітня  Організація  Охорони  Здоров’я

запропонувала  оцінювати  якість  життя  за  такими  параметрами,  як:  фізичні

(енергійність,  утома,  фізичний  дискомфорт,  сон  і  відпочинок);  психологічні

(самооцінка,  концентрація,  позитивні  емоції,  негативні  переживання,

мислення);  ступінь  незалежності  (повсякденна  активність,  працездатність,

залежність від ліків і лікування); життя в суспільстві (повсякденна активність,

соціальні  зв’язки,  дружні  стосунки,  суспільна  значущість,  професіоналізм);

навколишнє  середовище  (житло  і  побут,  безпека,  дозвілля,  доступність

інформації,  екологія:  клімат,  забрудненість,  густо  населеність);  духовність  і

особисті переконання.

Якість  життя  в  Україні  –  одна  з  найгірших  серед  європейських  країн.

Україна посідає 78 місце зі 177 за Індексом людського розвитку ООН, 98 зі 111

за Індексом якості  життя журналу «The Economist» і  174 із  178 за Індексом

щастя Фонду нової економіки. 

На  жаль  поширюється  бідність,  посилюється  матеріальна  та  соціальна

диференціація,  психологічна  дезадаптація.  Це  стає  причиною  соціальної

напруженості  та  нестабільності  в  суспільстві.  Зміцнення  й  утримання

конкурентних позицій країни у світі залежить від таких параметрів якості життя

як рівень охорони здоров’я та початкової освіти, якість послуг вищої освіти та

287 Active  Ageing.  Policy  Framework.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf
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професійного  вдосконалення,  рівень  розвитку  соціальної  інфраструктури,

інноваційна  активність  тощо.  Наша  країна  втратила  свої  позиції  у  світових

рейтингах  конкурентоспроможності.  Загроза  ще  більших  втрат  спонукає

шукати шляхи зміни ставлення до людського капіталу в Україні, привертання

уваги суспільства до кроків,  що можуть практично вплинути на покращення

якості життя288.

11  січня  2018  р.  № 10-р  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України

схвалено  «Стратегію  державної  політики  з  питань  здорового  та  активного

довголіття населення на період до 2022 року». Програмний документ визначає

пріоритетні  напрями  щодо  протистояння  демографічним  змінам,  передбачає

комплексні  заходи  щодо  підтримки  громадян  похилого  віку,  забезпечення

активної їх участі  в суспільному розвитку, підвищення якості  життя, захисту

прав  громадян  похилого  віку. Метою  Стратегії  є  забезпечення  досягнення

адаптованих для України Цілей сталого розвитку, схвалених лідерами країн на

засіданні  Генеральної  асамблеї  ООН  у  вересні  2015  року,  створення

сприятливих  умов  для  здорового  та  активного  довголіття,  забезпечення

адаптації  суспільних  інститутів  до  подальшого  демографічного  старіння  та

розбудови суспільства рівних можливостей289.

Визначаючи розвиток людського потенціалу на засадах якості в системі

освіти впродовж життя, зазначимо, що в Україні існує потреба вдосконалення

системи навчання для дорослих, яка буде вважатися все більш ефективною в

умовах старіння населення. Вдосконалення системи освіти впродовж життя в

системах формальної та неформальної освіти, а також впровадження освітніх

програм здатні  сформувати партнерські відносини в межах парадигми знань,

що актуалізує проблему для всіх провайдерів освітніх послуг.  На практиці в

усьому світі  навчання  дорослих стає  важливим елементом сучасної  системи

освіти. З одного боку, на порядку денному стоять проблеми виявлення старіння

288 Стратегія Національного плану дій з питань старіння до 2022 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-strategiyu-derzhavnoyi-politiki-z-pitan-zdorovogo-ta-aktivnogo-dovgolittya-naselennya-na-period-
do-2022-roku    
289

 Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-

tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
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як нової форми «ризику» в суспільстві, необхідності створення нових структур

у  системі  освіти.  Тому  в  наші  дні  різні  форми  інтеграції  формальної  та

неформальної  освіти,  зокрема для дорослих,  сьогодні  користуються великим

попитом. 

На кожному етапі розвитку встановлюються спеціальні пріоритети змісту

та освітньої політики держави.  У сучасних умовах – це політика, заснована на

принципах  якості  освіти,  інноваційного  навчання,  спрямованого  на

забезпечення розвитку здібностей, знань та вмінь людини, незалежно від віку,

спрямована  на  соціальне,  економічне,  психологічне  залучення  в  суспільне

життя. 

Інноваційність освіти впродовж життя фокусується не на «вчорашньому»,

а  на  «завтрашньому»  попиті.  Цей  конкретний  попит  викликаний  розвитком

неформальних навчальних закладів, які сьогодні в Україні діють не системно, а

часто перебувають в стані «виживання» або «нестабільності». 

З іншого боку, проблеми якості навчання дорослих та його ефективності

починають розглядатися в контексті змін, що відбуваються в суспільстві. По-

перше,  це  зростання  незадоволеності  споживачами  якістю  послуг  у  системі

формальної  освіти;  по-друге,  приклади  переходу  до  системи  неформальної

освіти  з  високими  стандартами  якості  в  усьому  світі;  по-третє,  зростання

попиту на  інноваційні  методи навчання  (використання  нових інструментів  в

умовах  «знецінювання»  дипломів  та  сертифікатів,  що  підтверджують

кваліфікацію  у  формальній  освіті);  загалом,  це  зростання  зацікавленості

роботодавців до знань, талановитих співробітників, якісних змін у сфері освіти,

посилення ролі кваліфікованих кадрів та досвіду.

Україна традиційно відома як лідер за кількістю навчальних закладів для

людей  різного  віку.  За  статистикою  в  Україні  45% робочої  сили  має  вищу

освіту. Тим часом якість освіти викликає питання. У системі формальної освіти

є такі показники його якості: знання, навички, вміння.

У зв'язку з цим виникають нові проблеми в системі навчання дорослих в

Україні на основі нової якості, зокрема:
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1.  Суб'єктивні  показники  якості  освіти  різного  віку:  зрілість

відображення;  незалежність;  ініціатива;  бажання  вчитися;  можливість

навчатися.

2.  Об'єктивні  показники:  роль  освіти  в  економіці  знань  як  сукупності

принципів,  рішень  та  дій  громадських  об'єктів;  показники  якості  освітніх

програм  для  навчання  дорослих  та  практики  навчання  /  перепідготовки;

відповідність потребам та інтересам соціальних прав та суспільства в цілому290.

Нові  проблеми  освіти  впродовж  життя  потребують  формування  нової

якості,  що  зумовлено  також  посиленням  інтеграції  між  Україною  та

європейськими  країнами  і  потребує  гармонізації  підходів  до  формальної  та

неформальної освіти. В Україні до останнього часу не існувало національної

програми підтримки людей передпенсійного та пенсійного віку у навчанні за

такими напрямами: комплексний розвиток людини на пенсії; адаптація до умов

життя  в  сучасному  світі  через  навчання;  залучення  дорослих  людей  до

активного життя; спілкування, реалізація принципів активного довголіття.

Сприяння навчанню дорослих на національному та регіональному рівні в

Україні  має  велике  значення  через  існування  низького  рівню  обізнаності

дорослих людей щодо змісту таких цільових навчальних програм, недостатньої

готовності суспільства до залучення літніх людей не тільки до навчання, а й до

вирішення  соціально-економічних  проблем  та  формування  доброзичливого

ринку праці для людей похилого віку. 

Високими  залишаються  ступінь  недовіри  між  поколіннями,

дискримінація людей похилого віку щодо зайнятості та соціального залучення.

Інноваційні  освітні  підходи для  навчання  дорослих  стають  довгостроковими

інвестиціями у розвиток людини, забезпечення якості.  Інноваційний розвиток

суспільства та економіки передбачає насамперед зростання та самореалізацію

інтелектуального потенціалу нації, створення умов для розвитку безперервного

навчання для працевлаштування та активного життя літніх людей.

290 Концепція  діяльності  центрів  освіти  «третього  віку»  в  Україні:  Методичний  посібник  //  Автори-укладачі  Артур  Горбовий,  Аліна
Халецька, Оксана Степанюк, Анна Кухаренко, Діана Спулбер / Під заг. ред. Спулбер Д., Горбового А.,  Халецької А. - Київ-Луцьк, 2017. –
116 с.
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Рішення для системи навчання дорослих в Україні пропонуються на рівні

формальної та неформальної освіти. На міжнародному рівні інтеграція вимагає

гармонізації підходів, зокрема до навчання дорослих в Україні та європейських

країнах.

На  національному  рівні  пропонується  розвивати  визначені  державою

особливі  пріоритети щодо змісту інтеграції  освітньої  політики формальних і

неформальних  інститутів.  У  системі  формальної  освіти  пропонується

вдосконалювати  інтеграційні  моделі  включення  неформальних  освітніх

програм в організаційну структуру вищих навчальних закладів. Вдосконалення

системи управління вищою освітою в умовах розвитку інноваційної економіки

знань,  інвестиційних  проектів  і  наукоємних  технологій  є  однією  з

найважливіших соціально-економічних проблем. 

На  рівні  організації  необхідність  удосконалення  системи  управління

вищою освітою на сучасному етапі зумовлена постійними і швидкозмінними

організаційними  й  економічними  умовами  діяльності  ВНЗ,  жорсткою

конкурентною боротьбою на ринку освітніх послуг, нечіткою і нестабільною

позицією держави по відношенню до вищої школи. Вищі навчальні  заклади,

ставши повноправними суб'єктами ринкової економіки, самостійно визначають

напрями свого розвитку,  цілі  і  методи їх досягнення,  узггоджуючи з цілями

державної  політики в області  освіти.  Зміни, що відбуваються в зовнішньому

середовищі вищого навчального закладу, вимагають адекватної реакції ВНЗ і

насамперед  –  впровадження  організаційно-управлінських  інновацій,  що

включають  стратегічне  планування;  систему  збалансованих  показників;

загальний  менеджмент  якості;  управління  проектами  йінші  управлінські

інновації.

В інтеграційній моделі вирішується низка завдань:

підготовка  дорослих  студентів  з  глибокими  знаннями  і  високою

загальною культурою, затребуваними на ринку праці;

задоволення  потреб  споживачів  освітніх  послуг  в  інтелектуальному,

духовному, науковому розвитку;
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організація  і  проведення  фундаментальних  і  прикладних  наукових

досліджень  з  впровадженням  результатів  у  практичну  діяльність  і  освітній

процес;

розповсюдження і пропаганда наукових знань, культурно-просвітницька

робота;

забезпечення  високого  професійного  рівня  адміністративного  і

професорсько-викладацького складу факультетів;

реалізація  принципу  безперервної  освіти  на  засадах  впровадження  в

навчальний  процес  вимог  кредитно-модульної  системи  організації  навчання,

перспективних  дистанційних  навчальних  технологій,  що  забезпечуватимуть

виявлення і розвиток творчого потенціалу дорослих студентів.

На  рівні  навчальних  програм  необхідно  враховувати,  що  навчання

дорослих, засноване  на  специфічних  принципах,  відмінних  від  традиційних

педагогічних,  за кордоном має вже давні традиції  й багату історію. У нашій

країні активно розвивається нова наука про освіту дорослих – андрагогіка, але

практично  все  навчання  дорослих  поки  що  побудовано  на  традиційних

педагогічних принципах, що істотно знижує ефективність навчання. У багатьох

країнах  у  навчанні  дорослих  використовують  специфічну  технологію,  що

враховує соціально-психологічні особливості дорослих, де навчання спирається

на спеціальні, розроблені для цієї мети навчально-методичні матеріали.

На рівні неформальної освіти існують найрізноманітніші форми роботи з

літніми  людьми:  добровільне  громадянське  включення  (бюро  сеньйорів,

асоціації  сеньйорів,  наставництво  та  ін.);  тренінги  і  творчі  проекти;  цільові

багатоквартирні  будинки  для  самотніх  літніх  людей  з  організованою

інфраструктурою;  освіту  з  використанням  інформаційних  технологій,

електронні форуми тощо. Всі форми роботи можуть застосовуватися в різних

установах  освіти  дорослих.  Найбільш  ефективними  є  групи  методів

міжпоколінного навчання, що відображає методологічну ідею безконфліктного

і продуктивного існування й розвитку людей різного віку, комунікативного та

біографічного навчання.
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Навчання  дорослих  в  інтегрованій  системі  розглядається  як  двобічна

діяльність, що передбачає передачу й набуття знань, умінь, навичок, якостей і

моральних цінностей. Будь-яка технологія навчання містить сукупність певних

форм,  методів,  прийомів,  засобів,  що  дозволяють  досягти  запланованих

результатів.  Технологія  навчання  дорослого  учня  організовується  у  формі

спільної діяльності  того,  хто навчає і  того,  хто навчається,  на всіх етапах їх

проектування та впровадження:

1.  Пріоритет  самостійного  навчання.  Самостійна  діяльність  тих,  хто

навчається, є основним видом навчальної роботи дорослих учнів і тлумачиться

як  самостійне  здійснення  організації  процесу  свого  навчання,  а  не  як

самостійна робота як вид навчальної діяльності.

2. Принцип спільної діяльності передбачає взаємодію тих, хто навчається,

з тими, хто навчає, а також з іншими учасниками щодо планування, реалізації,

оцінювання і корекції процесу навчання.

3. Принцип опори на досвід того, хто навчається. Згідно з цим принципом

життєвий  досвід  того,  хто  навчається,  використовується  як  одне  з  джерел

навчання самого учня і його товаришів.

4. Індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу кожен, хто

навчається, спільно з тим, хто навчає, а в деяких випадках і з іншими учнями,

створює індивідуальну програму навчання, що орієнтована на конкретні освітні

потреби і цілі навчання, враховує досвід, рівень підготовки, психофізіологічні,

особливості того, хто навчається.

5.  Системність  навчання.  Цей  принцип  передбачає  дотримання

відповідності  цілей,  змісту,  форм,  методів,  засобів  навчання  й  оцінювання

результатів навчання.

6.  Контекстність  навчання.  Відповідно  до  цього  принципу,  навчання

спрямоване на конкретні, життєво важливі для дорослого цілі, орієнтоване на

виконання ним соціальних ролей або вдосконалення особистості,  будується з

урахуванням  професійної,  соціальної,  побутової  діяльності  того,  хто

навчається,  його просторових, часових, професійних, побутових факторів або
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умов.

7. Принцип актуалізації  результатів навчання. Цей принцип передбачає

невідкладне застосування на практиці набутих дорослим учнем знань,  умінь,

навичок, якостей.

8.  Принцип  елективності  навчання  передбачає  надання  тому,  хто

навчається,  певної  свободи  вибору  цілей,  змісту,  форм,  методів,  джерел,

засобів,  термінів,  часу,  місця  навчання,  оцінювання  результатів  навчання,  а

також тих, хто з ним навчається.

9.  Принцип  розвитку  освітніх  потреб.  За  цим  принципом  оцінювання

результатів  навчання  здійснюється  шляхом  виявлення  реального  рівня

засвоєння  навчального  матеріалу  і  визначення  тих  матеріалів,  без  засвоєння

яких  неможливе  досягнення  поставленої  мети  навчання.  Процес  навчання

також будується за цілями формування у тих, хто навчається, нових освітніх

потреб,  конкретизація  яких  здійснюється  після  досягнення  певної  цілі

навчання.

10. Принцип усвідомленості навчання передбачає усвідомлення тим, хто

навчається, і тим, хто навчає, всіх параметрів процесу навчання і своїх дій щодо

організації процесу навчання291.

Очевидно, що не тільки інтеграційні форми формальної і неформальної

освіти здатні накопичувати людський капітал і відігравати вирішальну роль у

структурі економіки знань. Водночас в історичному масштабі можна довести,

що сьогодні формальна та неформальна освіта не підтримує цілісності системи

через брак ефективного спілкування між ними. Водночас сучасні форми їхньої

взаємодії  передують  формуванню  нової  системи  освіти  в  глобальному

контексті. Тому неформальна освіта вважається дуже важливою в контексті її

ролі в розвитку людства в економіці знань, незалежно від її форми та навіть

змісту.

На  нашу  думку,  проблеми  трансформації  освіти  до  цілісної  системи

(формальної  та  неформальної)  тісно пов'язані  з  ефективним управлінням.  Ці

291 Human capital  as  a determinant of socio-economic  condition:  Coll.  Monography//  Eds.  Joana  Prystrom, Artur  Horbovyy: LAP LAMBERT
Academic Publishing, Germany. – 147 p.
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вищезгадані  зв'язки  породжуються  із  зовнішнім  соціально-економічним

середовищем  та  внутрішньою  мотивацією  системи  освіти  до  нової

інституціоналізації. 

Тому неформальна освіта може слугувати переконливим прикладом для

вікової  категорії  громадян  і  здатна  стимулювати  інвестиції  в  людський

розвиток.  Розглянутий  у  цьому  дослідженні  підхід  пояснюється  тим,  що

формування  зв'язку  між  формальною  та  неформальною  освітою  як  сталого

інституту  є  відповіддю  на  соціально-економічні  потреби  суспільства.

Очікування  освіти  ґрунтується  на  нових  значеннях  світогляду,  культури  та

тренінгів,  які  мають  відношення  до  нелінійного  світу  в  його  складності  та

зростанні невизначеності.  У цій моделі передових знань про навчання на все

життя, навички знаходять новий зміст, зокрема:

- концепції конструктивно-організаторського знання;

- можливість забезпечення виживання,  функціонування та розвитку

суспільства  в  екстремальних  умовах,  включаючи  здатність  працювати  в

команді та самостійно; навички управління кризовими ситуаціями, включаючи

нестандартні  та технологічні,  інструментальні й операційні підходи;  цінності

економічної  лібералізації  суспільних  інтересів,  незалежності  та  ініціативи

громадян з метою підвищення ефективності інноваційної моделі освіти.

6.3. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ДО

ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ 

Кількість  людей  на  планеті  продовжує  збільшуватися  і  в  2012  році

досягла семи мільярдів. Частка людей у віці 60 років і більше зростає швидше,

ніж у  будь-якій  іншій віковій  групі.  У період з  1970 по 2025 рік  зростання

становитиме 694 мільйонів людей. У 2025 році буде в цілому приблизно 1,2

млрд.  чоловік  старших  60  років.  До  2050  року  кількість  людей  цієї  вікової

категорії становитиме два млрд., зокрема 80 відсотків з них живуть в країнах,

що розвиваються. Фонд Організації Об'єднаних Націй в сфері народонаселення
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розробив масштабну кампанію «Сім мільярдів дій», аби запобігти негативним

наслідкам цих процесів, реалізувати певні дії, щоб ця категорія населення мала

можливість робити свій внесок у сталий розвиток суспільства. Для соціального

й  економічного  розвитку  України  нині  ми  бачимо  декілька  відчутних  для

суспільства  загроз.  Україна  належить  до  30  країн  світу  з  найстарішим

населенням.  За  прогнозом,  у  2061  р.  частка  дітей  у  населенні  України

становитиме 14,9%, а осіб у віці 60 років і старших – 31,2% (у 2013 р. – 21,4%).

За прогнозом, вікова структура має три чітко означені групи (0–28, 29–59 та 60 і

більше),  частка  яких  становитиме  відповідно:  0–28  років  –  30,2%,  29–59  –

38,6% і 60 років і більше – 31,2%, тобто частина осіб у віці 60 років і більше

зростатиме у порівнянні з дітьми та молоддю. За середнім варіантом прогнозу

(Інститут  демографії  та  соціальних  досліджень  імені  М.  В.  Птухи  НАН

України),  до  2061  р.  в  Україні  навантаження  літніх  людей  на  працездатних

(65+/15-64) зросте з 22% до 45%, відповідно коефіцієнт потенційної підтримки

(15-64/65+) зменшиться з 4,6 до 2,3 (за міжнародними стандартами). Українські

реалії – звуження вікового інтервалу до 20-59 років292.  Результат – індикатор

навантаження  (60+/20-59)  сьогодні  становить  36%,  до  кінця  прогнозованого

періоду  зросте  до  65%,  коефіцієнт  потенційної  підтримки  (20-59/60+)

зменшиться з 2,8 до 1,5. Нині в Україні проживає понад 9 млн. осіб старших за

60  років,  що  складає  п’яту  частину  її  населення,  а  в  селах  –  навіть  третю.

Очікувана  тривалість  життя  становить  66  років  у  чоловіків  та  76  років  у

жінок293. 

Держава  встановлює  вимоги,  але  не  створює  можливостей  для

ефективного  вирішення  соціальних  та  економічних  проблем,  пов'язаних  з

прогресуванням  старіння  та  реформуванням  системи  соціального  захисту

населення. 

292 http://www.idss.org.ua/public.html (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 14.08.2017: http://www.idss.org.ua/public.html – Загол. з екрану. – Мова укр.]
293 http://www.ukrstat.gov.ua  (Дежавна  служба  статистики  України)  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  14.08.2017:
http://www.ukrstat.gov.ua – Загол. з екрану. – Мова англ.]
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Очевидно, що вікова структура формувалася за умов більш «молодого»

населення,  а  наразі  стала  більш  «старою».  Як  результат,  розбалансування

стосовно:

скорочення обсягів робочої сили; 

можливого уповільнення розвитку економіки;

збільшення соціальних видатків для осіб літнього віку за рахунок інших

вікових груп;

зростання фіскального навантаження; 

зменшення заощаджень;

зростання пенсійних видатків: подальшого підвищення пенсійного віку,

скорочення  традиційних  розподільчих  пенсійних  схем,  обчислення  розміру

пенсій, інші «непопулярні» для населення реформи.

 Теоретико-методологічні  основи  питань,  які  пов’язані  зі  старінням

населення  та  формуванням  нової  моделі  соціальної  політики  держави,

закладені, зокрема, у працях таких відомих учених, як В. Г. Бодров,                 О.

П. Веклич, Б. М. Данилишин, Т. А. Заяць, В. І. Куценко, Л. М. Ліпіч та інших.

Серед  сучасних  українських  вчених  істотний  внесок  у  розробку  проблеми

оптимізації соціального забезпечення зробили А. В. Барсуков, С. О. Біла,     В.

В. Бурега, А. О. Дєгтярь, Н. Г. Діденко, Д. В. Карамишев, Е. М. Лібанова, Н. А.

Липовська, Н. Р. Нижник, О. Ф. Новікова, Л. А. Пашко,                             Л. М.

Письмаченко та інші. 

Аналіз  теоретичних  здобутків  сучасних  зарубіжних  учених

М.  Абрамовиця,  Дж.  Блау,  М.  Мюлларда,  Л.  Сандерструма,  П.  Страйкера

показав,  що  сучасна  система  соціального  захисту  населення  виступає  не  як

додаткове  джерело  та  стимулятор  суспільного  розвитку,  а,  ймовірніше,  як

дестимулятор,  через  переважання  патерналістського,  а  не  продуктивного

підходу до неї з боку держави. Навіть в умовах реформування багатьох сфер

економіки та суспільного життя соціальний захист за традицією виконує пряму

роль соціального обмежувача, а не модифікатора ринкового механізму та умови

життєздатності  моделі  соціально-економічного  розвитку.  За  останнє  століття
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відбулися  серйозні  прориви  в  галузі  наукового  пізнання,  які  забезпечили

перехід від індустріальної до інформаційної епохи й, відповідно, змін в масовій

культурі людства. Традиційна культура відходить у минуле, замінюючи старі

моделі на перехідні й нові.

Аналіз  позитивних  аспектів  світового  соціального  досвіду,  основними

характеристиками якого є забезпечення соціальної стійкості (Японія), надання

соціальних  гарантій  (Швеція),  додержання  принципу  тісної  солідарної

відповідальності  всіх  економічних  суб’єктів  за  соціальний  розвиток  за

наявності  персональної  відповідальності  за  ефективність  праці  (Німеччина),

свідчить,  що  зарубіжні  країни  значно  просунулися  уперед  у  напрямі

підвищення  якості  життя  і  демонструють  значний  прогрес  у  вдосконаленні

способу життя294. 

Незважаючи  на  концентрацію  багатства  у  небагатьох,  а  саме  в

розвинених  країнах  світу  серед  основної  маси  населення  майно  та  доходи

розподіляються  відносно  рівномірно,  загальна  картина  життєвого  рівня

визначається не стільки відривом багатої частини суспільства, скільки відносно

прийнятним рівнем задоволення потреб більшості  населення при розвинутих

системах  соціального  захисту.  На  цих  засадах  забезпечується  досить  значна

консолідація  суспільства.  У  різних  формах  проявляється  соціальна

солідарність: як через діяльність держави, так і в роботі приватних структур та

у  вигляді  масової  доброчинності.  Позитивний  досвід  зарубіжних  країн  є

відображенням сучасних тенденцій моделі суспільства рівних можливостей, яка

почала  впроваджуватися  в  українські  реалії  з  урахуванням  національної

специфіки. 

В  умовах  інституційних  трансформацій  в  Україні  відбувається  зміна

підходів  до реалізації  стратегії  адаптації  суспільства  до демографічних змін.

Держава  виступає  як  головний  гарант  життєдіяльності  та  ефективного

функціонування  економічної  системи,  одночасно  активного  організатора  та

координатора економічних зусиль, який визначає оптимальні цілі та параметри

294UNDP - United Nations Development Programme. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 12.07.2017: http://www.beta.undp.org – Загол. з
екрану. – Мова англ.]
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суспільного розвитку, створюючи умови та механізми їх досягнення. В Україні

формується перехідна модель, яка виходить з об’єктивних потреб суспільства

та опирається на провідний світовий досвід. Підґрунтям такої моделі виступає

сама  природа  розвинутого  ринку,  який  здатен  створювати  матеріальні

передумови  для  розбудови  суспільства  рівних  можливостей,  соціальної

відповідальності економіки та вирішення соціальних завдань. 

Для забезпечення подальшого розвитку суспільства рівних можливостей

державі  необхідно  додержуватися  динамічної  рівноваги  економічних  і

соціальних  цілей,  яка  в  сучасних  умовах  не  забезпечується  ринковим

саморегулюванням, тим більше в державному секторі економіки. Для держави

важливо визначити межі взаємодії  такого врегулювання.  Порушення балансу

між ними стає руйнівним для досягнення стратегічної мети держави – побудови

соціально  спрямованого  ринкового  господарства  та  забезпечення  соціальної

орієнтації  економіки,  збереження  людського,  трудового  та  інтелектуального

потенціалу,  їхнього  розвитку,  захисту  соціальних  інтересів  громадянина,

суспільства, держави295.

Інтегральним  показником  балансу  соціальної  і  економічної  складових

державної  політики соціального захисту населення виступає рівень адаптації

суспільства до демографічних змін (рис. 6.1).  

Рис.  6.1.  Україна:  вікові  групи  у  1950,  2015,  2050  рр.  (Джерело:

295 Концепція  діяльності  центрів  освіти  «третього  віку»  в  Україні:  Методичний  посібник  //  Автори-укладачі  Артур  Горбовий,  Аліна
Халецька, Оксана Степанюк, Анна Кухаренко, Діана Спулбер / за заг. ред. Спулбер Д., Горбового А., Халецької А. - Київ-Луцьк, 2017. – 116
с.
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Політика  держави  щодо  соціального  захисту  людей  похилого  віку

ґрунтується на положеннях Конституції України, законів України «Про основні

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,

«Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту»,  «Про

загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»,  «Про  місцеве

самоврядування  в  Україні»,  «Про  місцеві  державні  адміністрації»,  актів

Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України тощо. 

Змістовно пов’язаний з такими стратегічними підходами, насамперед із

інтелектуальним  зростанням,  та  прийнятий  до  впровадження  Мадридський

міжнародний  план  дій  з  проблем старіння  населення.  У  межах цього  плану

активізується  діяльність  так  званих  Університетів  «третього  віку».  Швидкі

зміни в економіці, науці, техніці та суспільстві спонукають людей літнього віку

до  включення  в  систему освіти  впродовж життя,  яка  є  вже  не  привілеєм,  а

необхідністю.  Тому  основним  завданням  Університетів  «третього  віку»  для

людей  у  віці  50+  в  Європі  та  Україні  є  надання  їм  якісної  освіти,  а  також

надихання до всебічного розвитку. Наприклад, історія Університетів «третього

віку» в Німеччині налічує п'ять етапів розвитку: 

1 етап – започаткування освіти літніх людей в Німеччині (1951–1971 рр.).

На цьому етапі було проведено дослідження, введено термін «герагогіка» для

визначення  науки  про  освіту  людей  «третього  віку»,  започатковано  перші

клуби для літніх людей (Seniorenclubs); 

2  етап  –  інституціоналізація  розвитку  (1972-1980  рр.).  У  країні  були

відкриті  перші  освітні  установи,  які  працювали з  літніми людьми (академії,

автономні університети «третього віку», наукові центри, спеціалізовані кафедри

при вузах, тощо);

3 етап – систематизація знань про освіту літніх людей (1981–1990 рр.).

Освіта  дорослих  була  визначена  як  галузь  наук,  також  створено  систему

установ додаткової освіти для людей похилого віку. 
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4 етап – активний розвиток теоретичних основ додаткової освіти людей

«третього  віку»  в  Німеччині  (1991–1999  рр.).  Було  розроблено  концепції,

пов'язані з модернізацією освіти та суспільства;

5  етап  –  сучасний  етап  (з  2000  р.  до  теперішнього  часу),  на  якому

суспільство  високо  оцінює  значущість  цього  напряму  з  тенденцією  до

розширення його змісту, різноманітності форм і методів навчання296. 

Німецька  модель  є  ефективною.  Водночас  існує  різноманіття  моделей,

серед  них  найбільш  відомими  є  західноєвропейська  (або  «Vellas»);

англосаксонська;  культурно-гібридні  моделі;  північноамериканська

франкомовна  модель;  південноамериканська  модель;  китайська  модель.

Наприклад,  відома французька  модель характеризується  тим,  що має чотири

основні  цілі  –  це:підвищення  якості  життя  літніх  людей;  постійна  освітня

підтримка  людей  старшого  віку  (часто  в  партнерстві  з  іншими  молодшими

віковими  групами);  координація  геронтологічних  досліджень  і  розробка

постійних освітніх програм в галузі геронтології. Перший навчальний план був

розроблений  в  Тулузі,  він  зосереджувався  на  геронтологічних  особливостях

категорії  слухачів,  у  наступні  роки  предметний  зміст  -  гуманітарні  науки  і

мистецтво. Британська модель характеризується тим, що замість включення в

соціальні  науки,  освіту,  або  богословські  факультети  в  межах  традиційних

університетів,  британські  Університети  «третього  віку»  розробили  підхід

самодопомоги, заснований на принципі взаємності  «взаємно давати і брати».

Групи самодопомоги включають людей, які збираються разом, щоб допомагати

одне  одному  із  загальними проблемами,  забезпечуючи  взаємну підтримку й

обмін  інформацією,  скорочуючи  соціальну  дистанцію  між  ними.  Перший

Університет у Великобританії був створений в Кембриджі в липні 1981 року і

швидко повторений в інших містах і населених пунктах.

Існують культурно-гібридні  моделі  Університетів  «третього  віку» (далі

УТВ),  які  поєднують  елементи  французької  та  британської  моделей.

296 Концепція  діяльності  центрів  освіти  «третього  віку»  в  Україні:  Методичний  посібник  //  Автори-укладачі  Артур  Горбовий,  Аліна
Халецька, Оксана Степанюк, Анна Кухаренко, Діана Спулбер / Під заг. ред. Спулбер Д., Горбового А., Халецької А. - Київ-Луцьк, 2017. –
116 с.
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Наприклад, УТВ в Фінляндії «прив'язані» до університетської програми, вони

використовують  ресурси  університету,  але  також  орієнтовані  на  інтереси

«локальних  груп  навчання»  людей  старшого  віку  в  розробці  навчальних

програм,  характеризуються  політикою  «відкритих  дверей»  і,  власне,  є

«кооперативними  спілками».  УТВ  на  Мальті  також  інтегрують  елементи

французької  та  англійської  моделей  (лекції  проводять  університетські

професори,  а  також  заняття  проводяться  під  керівництвом  членів  групи).

Французьку модель взяли в Канаді як частину традиційного університету, але

потім прийшли до моделі, в основі якої – стирання відмінностей між вищою

освітою і освітою «третього віку». Наприклад, УТВ в Монреалі ввели ступінь

бакалавра з багатьох напрямів, виходячи з потреб і інтересів «третього віку».

Американські УТВ орієнтовані на створення таких закладів для найбільш

знедолених  і  вразливих  верств  населення  у  віці  50+,  що,  безумовно,  дуже

нетипово  для  французької  моделі,  яка  орієнтована  на  елітарну  освіту  і  є

аполітичною.

Китайські  УТВ  запрошують  літніх  шанованих  вчителів,  а  також

волонтерів різного віку для викладання навчальних дисциплін, які охоплюють

обов'язкові предмети (здоров'я і фізичні вправи) і різні наукові та розважальні

курси,  починаючи від  іноземних мов  й  закінчуючи  філософією традиційних

китайських ремесл. 

Польська модель полягає в залучення до системи УТВ університетських

викладачів, волонтерів, слухачів університетів третього віку. Залучення фондів

для фінансової підтримки в цій моделі відбувається в форматі корпоративної-

соціальної  відповідальності.  Широко  розповсюджена  клубна  робота  та

діяльність різноманітних асоціацій.

Перший Університет «третього віку» був заснований в 1972 році,  а  на

сьогодні цей напрям одержав значний розвиток у багатьох країнах світу. У 2011

році в Австралії в 240 Університетах навчалося 69086 студентів 50+, а в Новій

Зеландії  в  65  УТВ  –  11336  студентів  відповідно,  у  Великобританії  в  798
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університетах  третього  віку  навчалося  269.750  студентів  50+.  У  2008  році

кількість китайських УТВ досягла 40000 з більше ніж 4,3 мільйона слухачів.

У сучасній міжнародній практиці виділені дві основні моделі навчальних

закладів  для  літніх  людей:  інтеграційна  (спеціалізовані  установи  в  складі

вищого навчального закладу)  і  сегрегаційна (автономні установи для літніх).

Найбільш поширеними є пропозиції освітніх послуг для людей літнього віку на

державному,  громадському,  релігійному  і  підприємницькому  рівнях.  За

ступенем  інституціоналізації  установ  зазначеної  системи  їх  розділяють  на

формальні, неформальні та інформальні.

Широкого впровадження набув критерій змісту освіти літніх людей. Це

три  основні  сфери:  професійна  (вдосконалення  професійних знань  і  умінь  в

нових  умовах);  соціальна  (освіта,  заснована  на  добровільній  діяльності  в

самоорганізованих  політичних  і  соціальних  представництвах);  культурно-

творча (особистісна освіта). Існують найрізноманітніші форми роботи з літніми

людьми:  добровільне  громадянське  включення  (бюро  сеньйорів,  асоціації

сеньйорів,  наставництво  та  ін.);  тренінги  і  творчі  проекти;  цільові

багатоквартирні  будинки  для  одиноких  літніх  людей  з  організованою

інфраструктурою;  освіта  з  використанням  інформаційних  технологій,

електронні форуми і багато інших. Усі форми роботи можуть застосовуватися в

різних  установах  освіти  дорослих.  Найбільш  ефективними  є  групи  методів

міжпоколінного навчання, яке відображає методологічну ідею безконфліктного

і продуктивного існування та розвитку людей різного віку, комунікативного й

біографічного навчання.

В Україні вперше питання доцільності створення Університетів «третього

віку» постало в 2008 році на засіданні круглого столу з ініціативи Міністерства

праці  і  соціальної  політики України,  Фонду народонаселення  ООН у  межах

проекту  UKR1P41A  «Підтримка  виконання  Мадридського  Міжнародного

Плану Дій щодо Старіння в Україні» за темою: «Університети третього віку:

старше  покоління  в  сучасному  інформаційному  середовищі».  Цей  та  багато

інших інноваційних проектів реалізовували та продовжують реалізувати один із
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найважливіших принципів навчання – навчання впродовж життя. У 2008 році

було  відкрито  перший  в  Україні  університет  «третього  віку»  на  базі

територіального центру соціально-побутової реабілітації (м. Ковель, Волинська

область);  у  тому  ж  році  відкрито  другий  УТВ  на  базі  Кременчуцької  філії

Дніпропетровського університету економіки і права (м. Кременчук); у 2009 році

такі університети відкрито у Дніпрі, Києві та Євпаторії. У межах цієї діяльності

організована  робота  Асоціації  Університетів  третього  віку  «Клепсидра»

(www.3age.com.ua).

Наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від  25.08.11  №326

«Про  впровадження  соціально-педагогічної  послуги  «Університет  третього

віку» здійснено перехід від декларації до реалізації принципу навчання людей

пенсійного  віку  впродовж  всього  життя  з  метою  підтримки  їх  фізичних,

психологічних та соціальних здібностей. Станом на кінець 2015 року за даними

Міністерства соціальної політики в Україні працює понад 300 таких закладів.

Понад  25  тисяч  слухачів  уже  розширили  свій  світогляд,  закінчивши  УТВ.

Слухачами є люди літнього віку – пенсійного або передпенсійного, які хочуть

отримати нові знання, розширити свій кругозір та власні можливості. 

Необхідність  залучення  всіх  поколінь  в  єдину  освітню  і  соціальну

систему  та  необхідність  виконання  завдань  максимальної  інклюзії  людей

похилого  віку  до  навчання  й  повноцінного  життя  викликали  зацікавленість

небайдужих  людей.  Проте  певна  частина  суспільства  доволі  необізнана  з

новими  підходами  до  вирішення  проблем  «третього  віку»  та  висловлює

скептицизм  щодо  формування  культури  активного  довголіття  та  здорового

старіння.

Сьогодні Університети «третього віку» в Україні – це володіння новими

знаннями щодо: 

процесу старіння та його особливостей; 

сучасних методів збереження здоров’я; 

набуття навичок самодопомоги; 

формування принципів здорового способу життя; 
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основ законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування

на практиці; 

формування  і  розвитку  навичок  використання  новітніх  технологій,

насамперед інформаційних та комунікаційних; 

потенціалу і можливостей волонтерської роботи; 

підвищення  якості  життя  людей  похилого  віку  завдяки  забезпеченню

доступу до сучасних технологій та адаптації до технологічних перетворень; 

формування практичних умінь і навичок; 

можливості для розширення кола спілкування й обміну досвідом. 

В  Україні  формуються  освітні  установи  освіти  «третього  віку»

різноманітних видів:  академії,  народні  школи,  народні  університети третього

віку,  дискусійні  клуби,  агентства,  проектні  групи,  «розмовні  кафе»,  курси,

консультативні  установи,  творчі майстерні,  технічні,  спортивні,  оздоровчі,

реабілітаційні,  комп'ютерні  центри,  лекторії,  спеціалізовані  інститути

підвищення кваліфікації, перепідготовки для літніх співробітників та інші. 

Освітні  програми  можуть  реалізовувати  ВНЗ,  середні  спеціальні

навчальні заклади, міські та сільські школи, релігійні громади, політичні партії,

ветеранські  організації,  культурно-освітні  установи та  організації,  благодійні

фонди, ЗМІ. На жаль негативні характеристики старшого покоління зменшують

його значення в житті суспільства. Поняття «успішного старіння», яке в усьому

світі  асоціюється  з  низькою  ймовірністю  захворювань  або  інвалідності,

високою здатністю до навчання і фізичної активності, активною участю в житті

суспільства,  не  сприймається  в  Україні,  що  пояснюється  переважно  такими

причинами: по-перше, загалом ситуацією в країні (низьким рівнем соціально-

економічного  розвитку  та  політичної  системи,  незадовільним  станом

навколишнього  середовища,  недоброзичливими  до  старості  традиціями,

менталітетом тощо); по-друге, особистим ставленням кожної окремої людини

до старіння (індивідуальні особливості, спосіб життя, минулий досвід, бажання

або небажання підтримувати соціальні відносини з людьми в молодших вікових

групах). 
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Крім того, у сучасному суспільстві дискримінація за віком на робочому

місці  (так  званий  «ейджизм»)  набула  певних  масштабів,  навіть  зрівнялася  з

дискримінацією  за  гендерними  особливостями.  За  даними  соціологічних

досліджень, у Європейському Союзі 58% респондентів вважають, що в їхніх

країнах існує дискримінація за віком. В Україні цей відсоток сягає 57 %. Але це

стосується окремих сфер професійної діяльності людини, наприклад, бізнесу,

де навантаження дуже великі. А в сфері охорони здоров’я або соціальній сфері

суспільство більше довіряє працівникам з досвідом. Проблема ейджизму дійсно

існує  і  шкодить  двом  найбільш  вразливим  категоріям  працівників,  які

стикаються з дискримінацією на роботі – це молодь (так зване «перше робоче

місце») і групи людей передпенсійного віку. Водночас, спеціалісти одностайні

в тому, що літні працівники «відбирають» роботу у молоді. Дослідження ОЕСD

показують,  що  рівень  зайнятості  серед  літніх  людей  позитивно  корелює  з

рівнем  зайнятості  молоді,  і  літні  працівники  не  обмежують  можливості

працевлаштування для молоді297.

Доведено,  що  існує  кореляція  між  літніми  працівниками  і  формами

цінової  конкуренції  на  ринку  праці,  тобто  вийшовши  на  пенсію  для

додаткового  джерела  доходу  старші  працівники  легко  погоджуються

працювати за більш низьку заробітну плату,  фактично демпінгуючи вартість

робочої сили. 

Крім того, літні працівники часто менш вимогливі до характеру й умов

праці,  заповнюючи нішу з  робочих місць,  які  не  приваблюють молодих або

людей середнього віку. Відомим є феномен вікової поляризації ринку праці. Це

означає,  що  зайнятість  літніх  працівників  зосереджено  в  галузях  з  низьким

рівнем  продуктивності  з  низькою  заробітною  платою  або  шкідливими  чи

несприятливими  умовами.  Політики  і  вчені  сперечаються  про  роль  літніх

працівників в економіці і на ринку праці в умовах суспільних змін. Зокрема,

багато країн ЄС в недалекому минулому скорочували кількість робочих місць

297 Халецька А.А. Формування ринку праці для людей похилого віку в Україні: тенденції та перспективи // Зб. матер.допов. міжнар. наук.-
практ.конф. «Дванадцяті регіональні та муніципальні читання: Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики»,
Тернопіль – Збараж, 26-27 жовтня 2017 р. – С.121 – 124.
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на ринку праці, а також застосовували механізм стримування безробіття через

більш  ранні  схеми  виходу  на  пенсію.  Нині  напрям  розвитку  змінився  на

діаметрально. 

Стрімко  розвивається  так  звана  «срібна  економіка»  –  економічні

можливості,  що  виникають  внаслідок  державних  та  споживчих  витрат,

пов'язаних зі старінням населення та особливими потребами населення від 50

років і більше; можливості для підвищення конкурентоздатності робочої сили

та  якості  життя,  створення  нових  робочих  місць  та  інноваційного  росту.

«Срібною економікою» також вважають середовище, у якому люди від 50 років

і старших працюють, задіяні в інноваційних підприємствах, розвивають ринки

як  споживачі,  ведуть  здорове  та  продуктивне  життя.  Це  також  економічна

діяльність, яка спрямована на обслуговування потреб людей віком від 50 років і

старших, та включає як товари та послуги, які вони безпосередньо купують, так

і  подальшу  економічну  діяльність»  (Oxford  Economics).  Срібна  економіка

оцінюється в 7 млрд. доларів США на рік (є третьою за величиною економікою

у світі); до 2020 року частка приватних джерел витрат населення літнього віку

становитиме  15  млрд.  доларів  США  в  усьому  світі;державні  витрати  у  ЄС

становлять  25%  ВВП  або  близько  50%  загальних  державних  видатків,

прогнозується їх зростання до більш ніж 4% ВВП до 2060 року298.

У  світі  стимулюється  розвиток  нових  ринків,  зокрема:  реконструкція

будівельного  фонду  для  самостійного  проживання;  соціальний  туризм;

створення стійких систем довгострокового догляду; підтримка працездатності;

залучення  соціальних інвестицій  для  розвитку  систем та  послуг  соціального

захисту людей літнього віку (Європейська Комісія). Політика ЄС спрямована на

активне  довголіття  та  здорове  старіння  (European  Innovation  Partnership  on

Active  and  Healthy  Ageing;  the  Active  and  Assisted  Living  Joint  Programme).

Провідні  компанії,  такі  як  Google,  зорієнтовані  на  стимулювання  розвитку

срібного ринку (так, Google придбала NEST7 та iRobot8,а Apple орієнтована на

298 Growing the European Silver Economy. European Commission Background Paper. 23 February 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
Silver Economy. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
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новий бізнес eHealthKit9 та Wellness).У Європі деякі великі компанії, такі як

Bosch, Legrandта Philips, розробили стратегії Silver Economy299.

Водночас  інституціалізація  установ  для  людей  літнього  віку  в  Україні

проходить  дуже складно,  що пояснюється  нестачею ресурсів  та  відсутністю

належної  соціально-економічної  результативності  від  діяльності  органів

державної влади, потребує розробки концептуальних основ їх функціонування. 

Механізм  реалізації  цього  завдання  включає  нормативно-правові,

організаційно-управлінські, фінансово-економічні та соціальні засоби та методи

впливу  на  керований  об’єкт,  передбачає  наявність  необхідних  ресурсів,

створення управлінських структур та вироблення відповідних рішень. 

 11 січня 2018 р.  № 10-р розпорядженням Кабінету Міністрів  України

схвалено  «Стратегію  державної  політики  з  питань  здорового  та  активного

довголіття  населення  на  період  до  2022  року»300.  Програмний  документ

визначає  пріоритетні  напрями  щодо  протистояння  демографічним  змінам,

передбачає  комплексні  заходи  щодо  підтримки  громадян  похилого  віку,

забезпечення  їх  активної  участі  в  суспільному  розвитку,  підвищення  якості

життя, захисту прав громадян похилого віку. Метою Стратегії є забезпечення

досягнення  адаптованих  для  України  Цілей  сталого  розвитку,  схвалених

лідерами країн  на  засіданні  Генеральної  асамблеї  ООН у вересні  2015 року,

створення  сприятливих  умов  для  здорового  та  активного  довголіття,

забезпечення  адаптації  суспільних інститутів  до  подальшого  демографічного

старіння та розбудови суспільства рівних можливостей301.

Міжнародний  досвід  підтримки  людей  похилого  віку  в  контексті

здорового способу життя опирається на Концепцію активного довголіття, якою

визначено  процес оптимізації  можливостей  для  підтримки здоров'я,  участі  в

суспільному житті та забезпечення безпеки з метою підвищення якості життя

299 Growing the European Silver Economy. European Commission Background Paper. 23 February 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
Silver Economy. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
300 Стратегія  Національного  плану  дій  з  питань  старіння  до  2022  року  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-strategiyu-derzhavnoyi-politiki-z-pitan-zdorovogo-ta-aktivnogo-dovgolittya-naselennya-na-period-
do-2022-roku
301 Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-
tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
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людей в зрілому віці з розумінням, що збереження власних сил в зрілі роки та в

похилому віці – це не прояв егоїзму, а піклування про оточуючих.

Основними поняттями Концепції є:

- автономія  (самостійність)  –  здатність  контролювати  та  приймати

особисті  рішення про те,  як  жити з  дня у день відповідно до своїх власних

правил і уподобань; 

- незалежність  –  здатність  виконувати  функції,  пов'язані  з

повсякденним життям (здатність жити самостійно/ або з незначною допомогою

від інших); 

- якість  життя  –  сприйняття  індивіда  про  його  (або  її)  положення  в

житті  в  контексті  культури  і  системи  цінностей  в  зв'язку  з  їхніми  цілями,

очікуваннями,  стандартами.  Це  широка  концепція,  що  включає  в  комплексі

стан  фізичного  здоров'я  людини,  психологічний  стан,  рівень  незалежності,

соціальні взаємини, особисті уявлення і взаємозв'язок з найбільш характерними

рисами в навколишньому середовищі (ВООЗ, 1994). З віком люди співвідносять

якість життя з їхньою здатністю до збереження самостійності й незалежності;

- очікувана тривалість здорового життя – зазвичай використовується як

синонім «тривалість життя без інвалідності»302.

Вищезазначене  дозволяє  зробити  такі  висновки.  Перехід  від

патерналістської до ринкової моделі соціально-економічного розвитку потребує

адаптації  суспільства  до  змін.  Після  проголошення незалежності  України не

відбулася  попередня  розробка  стратегії  і  тактики  державного  регулювання

соціальних процесів. Внаслідок швидких змін соціальної структури населення

відбулось стрімке розшарування на багатих і бідних.

Стан  макроекономічної  нерівноваги,  що  періодично  повторювався,

потребував вироблення та прийняття адекватних управлінських рішень з боку

держави, активізації ефективних методів та механізмів державного управління,

урахування особливостей демографічної кризи в Україні та ЄС.

302 Growing the European Silver Economy. European Commission Background Paper. 23 February 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
Silver Economy. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
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На підставі творчого засвоєння й узагальнення напрацювань вітчизняних

та  зарубіжних  учених  у  галузі  управлінської  науки  зроблено  висновок,  що

соціальною «ціною» переходу України від патерналістської до ринкової моделі

стало  руйнування  попередньої  системи  та  фактична  відсутність  нової  –

суспільства  рівних  можливостей.  Тенденції  до  послаблення  ролі  держави  в

процесі її перебудови призвели до кризи самої державності, а саме: фактичної

втрати регулюючого впливу держави як на характер і  динаміку економічних

процесів,  так  і  на  суспільне  життя  загалом.  Зростання  частки  витрат  на

соціальну сферу призвело до значного переобтяження державного бюджету. В

умовах суспільних змін, коли кількість нужденних збільшується, а економічні

можливості  держави зменшуються,  застосування  такого принципу виявилось

неможливим.

Реалізація стратегії адаптації до демографічних змін потребує врахування

проблем,  що  визначені  автором,  відповідно  до  ускладнення  державного

регулювання соціальної сфери303.

Реальна  практика  функціонування  системи  закладів  освіти  впродовж

життя свідчить про необхідність доповнення її  принципом державності,  який

забезпечує ефективне функціонування системи через визначення ролі держави

як  головного  гаранта,  активного  організатора  та  координатора  економічних

зусиль  за  рахунок  встановлення  оптимальних  цілей,  об’єктивних  пропорцій

планування і ринку, державної і приватної власності. 

У практичному аспекті зроблено висновки, що реалізація Плану заходів

щодо реалізації «Стратегії державної політики з питань старіння на період до

2022  року»  в  межах  перехідної  моделі  соціально-економічного  розвитку

забезпечить  поступове  витіснення  елементів  попередньої  моделі,  активізує

діяльність інститутів та процесів, сприятиме створенню умов для інноваційного

зростання. 

303 Стратегія  Національного  плану  дій  з  питань  старіння  до  2022  року  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-strategiyu-derzhavnoyi-politiki-z-pitan-zdorovogo-ta-aktivnogo-dovgolittya-naselennya-na-period-
do-2022-roku
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Розроблені  пропозиції  стосуються  необхідності  системного  підходу  у

формуванні національної структури Університетів «третього віку» в Україні та

забезпечення її інституційного й фінансового сталого розвитку. В Україні нині

відбулося розповсюдження знань про освіту «третього віку» серед академічної

спільноти,  системи  соціального  захисту  населення  та  в  громадянському

суспільстві. Попри створення УТВ в різних форматах майже відсутній аналіз

діяльності  цих  інституцій,  не  розроблені  індикатори  забезпечення  їхнього

сталого розвитку. Недостатнім є розповсюдження інформації про особливості

їхньої роботи. Майже відсутнє ресурсне забезпечення діяльності університетів

третього віку, бракує контролю якості та моніторингу, вдосконалення потребує

організація навчального процесу.

На  підставі  узагальнення  теоретичного,  практичного  та  проектного

досвіду,  багаторічної  діяльності  з  формування  та  розвитку  системи

університетів  «третього  віку»  в  Україні,  а  також узагальнення  напрацювань

вітчизняних та зарубіжних фахівців пропонуються такі заходи:

1.  В  умовах  здійснення  пенсійної  реформи  та  демографічної  кризи  й

пов’язаного  з  нею зменшення кількості  вступників  до  ВНЗ –  запропонувати

Міністерству освіти і науки України виступити модератором процесу розробки

Національної  програми  з  підготовки  фахівців  для  роботи  в  університетах

«третього віку» щодо підготовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації

для людей передпенсійного та пенсійного віку. 

2.  У межах  Національної  програми забезпечити  навчально-методичний

супровід роботи університетів «третього віку» з метою ініціювання розробки

нових програм,  навчально-методичних комплексів,  національних тренінгових

стратегій. 

3.  Ефективно  спрямовувати  дії  навчальних  закладів,  державних  та

приватних установ, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій

у  галузі  освіти  до  здійснення  навчання  через  створення  служб  (центрів)

супроводу  освітньої  діяльності  університетів  «третього  віку»  як  практико-

орієнтованих  та  максимально  наближених  до  них.  Забезпечувати
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консультаційні  послуги,  незалежне  оцінювання  якості  послуг  з  проведення

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації людей передпенсійного

та пенсійного віку, генерувати підтримку і супровід їхньої поточної діяльності.

4.  Ініціювати  проведення  обґрунтованого  аналізу  і  дослідження  ринку

освітніх  послуг в  умовах появи нових професій  та  попиту на  них на  ринку

праці, формування системи суміжних професій відповідно до фаху та досвіду.

5. Забезпечити розрахунок індикаторів сталості розвитку системи освіти

університетів «третього віку» (зокрема, вартості навчання одного студента) та

запропонувати створення статті витрат до бюджету України.

6. Сприяти фінансовому сталому розвитку університетів «третього віку»

через запровадження соціального ваучера в системі соціальної відповідальності

ВНЗ  як  однієї  зі  складових  рейтингової  системи  ВНЗ,  зокрема  врахування

волонтерської  праці  в  УТВ  як  компоненти  навчального  навантаження.

Здійснювати  методологічну  підтримку  проектним  напрямам  УТВ  у  сфері

розробки політик зі  створення робочих місць для літніх людей;  професійної

перепідготовки  літніх  співробітників  та  працівників  відділів  кадрів  щодо

особливостей літнього віку, формування системи суміжних професій для людей

старшого  віку;  створення  та  просування  баз  даних  для  «фрілансерства»

дорослих,  соціального  підприємництва,  внесення  змін  до  пенсійного

законодавства  щодо  забезпечення  прав  людини  у  літньому  віці,  а  також

окреслення  форматів  партнерства  та  співфінансування  в  системі

партисипативної демократії.
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Підсумки

Модернізація загальної теорії менеджменту в парадигмальному контексті

є  багатоплановою  та  різнофункціональною.  Трансформаційні  процеси

вимагають комплексного підходу до управління в суспільстві, економіці, освіті,

культурі, свідомості та системного переосмислення багатьох теорій і усталених

понять. З огляду на еволюцію розвитку менеджменту як науково обґрунтованої

та якісно побудованої системи управління суспільством вони, змінюватимуть і

парадигму  менеджменту  у  напрямі  динамічного  розвитку  інтелектуального

потенціалу  працівників,  та  формуванні  інтелектуального  капіталу

підприємства. Через призму менеджменту світогляду, зазначене вище дає змогу

обґрунтувати нову управлінську дійсність, основними здобутками якої мають

стати  не  лише  функціональна  готовність,  цілі  діяльності,  ефективність,

комунікації,  мотивація,  децентралізація,  старанність  і  відповідальність,  а  й

безперервне  здобуття  знань,  творча  ініціатива,  креативність,  особиста

зацікавленість та участь у творенні майбутнього результату суспільства.

В  умовах  глобальних  викликів,  що,  поряд  із  внутрішніми  чинниками,

обумовлюють нестабільність розвитку, стає зрозумілим важливість існування

адекватної  моделі  інноваційного  менеджменту,  яка  позиціонується  як

нелінійна, динамічна та відкрита, що гнучко реагує на зміни, які відбуваються у

внутрішньому і зовнішньому середовищах.  Це жодним чином не применшує

першочерговості  теоретико-методологічного  обґрунтування  розбудови

інноваційного менеджменту, безпосередньо детермінованого властивостями як

менеджменту, так і інновацій, з тим, щоб надалі визначитися з ефективністю

обраних чи перспективних управлінських рішень. Цим актуалізується завдання

подальшого пізнання управління інноваційними процесами задля забезпечення

ефективності  сучасного  менеджменту.  Найкращою  альтернативою  та

найоптимальнішим  засобом  пошуку  ефективної  моделі  інноваційного

менеджменту постає  модернізація  як  певний процес неперервного характеру

розвитку,  що  визначає  темп  такого  розвитку  у  нових  обставинах  та  через

задіяння інноваційних можливостей і ресурсів
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Максимальне  використання  зусиль  і  можливостей  співпраці  держави  і

приватного  сектора  вимагає  збалансування  індивідуальних,  корпоративних  і

суспільних інтересів у межах оновленої системи державно-приватної взаємодії,

що  й  визначає  особливості  та  напрями  розбудови  сучасного  менеджменту,

ефективність якого, як і раніше, залишається серед фундаментальних чинників

успішності трансформаційних перетворень на усіх рівнях. 

Важливою тенденцією останніх років в Україні стало швидке зростання

окремих видів фінансових інститутів і, перш за все, інвестиційних фондів, які

зуміли в окремих країнах акумулювати велику частину заощаджень та істотно

підвищити свою частку в активах фінансового сектору. Не підлягає сумніву, що

в  будь-яких  економічних  умовах  фінанси  мають  визначальне  значення  й

посідають чільне місце практично в усіх сферах суспільної діяльності. Однак,

висока мінливість ринкової кон’юнктури, з одного боку, і дефіцит фінансових

ресурсів  та  фінансові  ризики  –  з  іншого,  роблять  управління  фінансами

найбільш  складною,  відповідальною  функцією  держави,  муніципалітетів,

господарюючих  суб’єктів.  Стає  очевидним,  що  невирішені  проблеми

фінансового менеджменту в Україні стримують темпи соціально-економічного

розвитку,  формуючи  основу  політичної  нестабільності  та  кризових  явищ  в

економіці.

Тому  нова  парадигма  управління  і  реалізація  антикризової  стратегії

української держави, підприємств і організацій передбачає вихід на траєкторію

економічного  зростання,  що  обумовлює  необхідність  зміцнення  фінансової

стабільності  підприємств,  зокрема  за  рахунок  ефективного  управління

активами  інституційних  інвесторів,  санаційного  потенціалу  і  санаційної

спроможності підприємств,  управління фінансами їхніх проектів,  включаючи

проекти  системи  забезпечення  менеджменту  їх  власного  капіталу,  мотивації

персоналу як на макро-, так і на мікрорівнях. 

Особливої  уваги  в  процесах  інноваційної  модернізації  менеджменту  в

умовах  глобальної  нестабільності  заслуговують  реформи  децентралізації,

проголошені  стратегією  Сталого  розвитку  України  до  2020  року.  Їхня
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стратегічна  місія  полягає  у  вирішенні  проблем  соціально-економічного

розвитку  об'єднаних  територіальних  громад  на  основі  програмно-цільового

підходу.  Реформи  децентралізації  та  добровільне  об’єднання  територіальних

громад передбачає додатково здійснення таких заходів як: прозоре і стабільне

проектне  фінансування  територій,  зміцнення  фінансової  автономії  органів

місцевого  самоврядування,  зростання  територіальної  соціально-економічної

згуртованості,  підвищення  конкурентоспроможності  регіонів,  розширення

транскордонного  співробітництва.  Механізм  сталого  регіонального  розвитку

має забезпечуватись через фінансування та ефективну реалізацію інвестиційних

програм  і  проектів  об’єднаних  територіальних  громад  за  участі  держави,

місцевих  органів  самоврядування,  приватного  сектору  та  організацій

Європейського Союзу. 

Регіональне  управління  має  бути  зорієнтоване:  на  пріоритетність

впровадження  механізмів  довгострокового  економічного  зростання  над

ситуативними вигодами короткострокового впливу; на синергійне об’єднання

потенціалу  міст,  селищ  і  сіл;  на  зменшення  міжрегіональних  диспропорцій,

розвитку  професійно-технічної  та  професійної   освіти,  зокрема  підготовки

менеджерів  для  різних  галузей  національної  економіки  й  державного

управління.

В  Україні  менеджмент-освіта,  а  значить  і  підготовка  менеджерів

переживає період становлення та самоусвідомлення власної  ролі.  При цьому

необхідно  пам’ятати,  що  управління  здійснюється  не  організаціями  і  не

об’єктами, а людьми та взаємовідносинами між ними. А тому уже сьогодні слід

працювати над тим, щоб менеджмент майбутнього перетворився у свого роду

постменеджмент,  звернений  до  людини  і  до  суспільства.  Це  передбачає

модернізацію освіти шляхом стимулювання інноваційно активних викладачів;

удосконалення  навчально-методичних  комплексів;  розвиток  пріоритетних

наукових  досліджень  у  вищих  навчальних  закладах,  що  забезпечують

формування компетенцій студентської молоді; активного розгортання процесів

стандартизації в освіті та реалізації освітнього простору тощо.
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Водночас,  не  слід  забувати,  що  формування  нової  парадигми

менеджмент-освіти здійснюється в умовах фінансово-економічної кризи. При

цьому  модернізація  підготовки  менеджерів  пов’язана  з  тим,  що  під  час

навчання  майбутніх  управлінців  необхідно  розв’язати  складний  комплекс

протиріч  інтересів:  вищих  навчальних  закладів,  роботодавців,  студентів,

суспільства в цілому. Вихідною ланкою вирішення цих протиріч виступають

такі ключові критерії як: найвища цінність  особистості,  створення умов для

високого рівня життя та вільного розвитку людини. Звідси логічний ланцюжок

вимог до удосконалення менеджмент-освіти буде вибудовуватись  наступним

чином:  достойні  умови  життя  населення;  підвищення  якості  людського

потенціалу, що обумовлюється  ефективністю управління (менеджменту), які, в

свою  чергу,  визначаються  рівнем  професійної  підготовки  менеджерів,  їх

компетентністю та ціннісними установками.

Якісні  зрушення  в  економіці,  що  відбулися  внаслідок  системної

трансформації  українського  суспільства  упродовж  останніх  декількох  років,

зумовили необхідність формування принципово нових суспільно-економічних

відносин, які б відповідали вимогам реалізації політики рівних можливостей та

розмаїття.  В  умовах  демографічних  змін  в  Україні,  що  характеризуються

достатньо високим рівнем старіння населення, існує необхідність вбудовування

нових  цінностей  суспільства  рівних  можливостей  в  систему  прийняття

управлінських  рішень  на  всіх  рівнях  -  від  міжнародного  та  національного

контексту  до  організацій,  які  надають  освітні  послуги  людям літнього  віку.

Досліджені  аспекти  розбудови  суспільства  рівних  можливостей  в  умовах

інституційних трансформацій в  Україні  на  методологічному та  прикладному

рівні  мають  важливе  значення  для  соціально-економічного  розвитку  країни,

зокрема: 

забезпечення  ефективної  взаємодії  влади  з  громадськістю  через

удосконалення стратегій комунікації; 

підвищення якості життя населення та доступності соціально-побутових

та освітніх послуг в системі освіти впродовж життя; 
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удосконалення  нормативно-правових,  організаційно-управлінських,

фінансово-економічних механізмів  реалізації політики рівних можливостей в

межах  перехідної  моделі  адаптації  до  старіння  населення  в  Україні  через

поступове  витіснення  елементів  попередньої  моделі,  активізацію  діяльності

інститутів та процесів, створенню умов для інноваційного зростання.
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