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4 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

1 травня цього року виповнилося б 90 років  
славному синові українського народу, держав-
ному і громадському діячеві, Заслуженому ді- 
ячеві науки і техніки України, доктору еконо- 
мічних наук, професору, академіку НАН Укра-
їни, почесному директор Інституту економіки 
промисловості НАН України, організатору і пер-
шому Президенту Академії економічних наук 
України, Раднику Президії НАН України Чума-
ченку Миколі Григоровичу. Його життя стало 
прикладом безмежної відданості й вірності науці, 
своєму покликанню, раз і назавжди обраній 
справі. 

Микола Григорович Чумаченко народився  
1 травня 1925 року у с. Гладівка (колишньому 
Келегеї) Голопристанського району Херсонської 
області. Навчався в Келегейській неповній се- 
редній, а потім у Голопристанській середній 
школі №1. У 1943-1949 рр. він — солдат Радян-
ської Армії у складі військ 4-го Українського 
фронту. Після демобілізації з лютого 1949 р. по 
1961 р. працював на Кутаїському автомобільному 
заводі ім. Г.К. Орджонікідзе старшим бухгалте-
ром, начальником сектора матеріального обліку, 
заступником головного бухгалтера і головним бух-
галтером заводу. Робота на заводі для М.Г. Чу- 
маченка була школою виробничого досвіду: в 
цей період він активно вивчав економіку і госпо-
дарську діяльність підприємства. 

Без відриву від виробництва з відзнакою за-
кінчив у 1957 р. економічний факультет Тбілі- 
ського державного університету і вступив до за-
очної аспірантури Київського фінансово-еконо-
мічного інституту, одночасно займаючись ви- 
робничою та дослідницькою роботою. Резуль-
тати досліджень в цій галузі були представлені у 
кандидатській (1962 р.) і докторській (1970 р.) 
дисертаціях, а також у монографіях, низці статей, 
підручниках з бухгалтерського обліку. 

На початку своєї наукової діяльності увага 
М.Г.Чумаченка була прикута до складових інфо-
рмаційної системи управління виробництвом — 
господарського обліку, економічного аналізу й 
автоматизованих систем управління виробницт-
вом. Він обґрунтував нову класифікацію методів 
обліку і калькулювання собівартості продукції в 
промисловості, методику нормативного обліку в 
умовах автоматизації, систему внутрішньозавод-
ського економічного аналізу, методику оцінки 
економічної ефективності АСУВ. Ним висунута, 
теоретично обґрунтована і методологічно розви-
нута ідея посилення ролі місцевих органів в уп-
равлінні економікою регіону, широкого залу-
чення наукового потенціалу для розробки і ре- 
алізації регіональних цільових комплексних про-
грам. Ці фундаментальні наукові досягнення по-
кладені в основу формування і впровадження ме-
ханізму регіонального управління в Україні і від-
значені премією Академії наук України ім. 
А.Г.Шліхтера. Багато уваги у своїх дослідженнях 

учений приділяє проблемам науково-технічного 
розвитку підприємств і регіонів, економічним 
проблемам автоматизації виробництва, приско-
ренню інноваційних процесів у промисловості 
України. Результати цих досліджень відзначені 
премією Академії наук України ім. М.І. Туган-
Барановського, Державною премією України в 
галузі науки і техніки. 

Узагальнивши дослідження з регіональної 
економіки, М.Г. Чумаченко уперше запропону-
вав комплексний підхід до вирішення регіональ-
них проблем, визначивши структуру економіки 
регіону як наукової дисципліни і обґрунтувавши 
окремі її розділи. Уперше було запропоновано 
концепцію регіональної політики (1992), досто-
їнством якої є системний підхід, тобто регіона-
льна політика розглядається не тільки в еконо- 
мічному аспекті, а в соціальному, екологічному, 
науково-технічному, гуманітарному, національ-
ному, демографічному. 

В останні роки М.Г. Чумаченко аналізує уп-
равління державним сектором у промисловості, 
трансформацію економіки, здійснення структур-
ної політики, інституційні перетворення, проб-
леми становлення ринкових відносин, програм-
но-цільові методи у бюджетному процесі, пропо-
нує рекомендації з економічної інтеграції країни 
в ЄС  

Науковий доробок Миколи Григоровича Чу-
маченка налічує понад 900 праць, надрукованих 
в українських та зарубіжних виданнях. В них ви-
світлені такі актуальні напрями досліджень, як 
проблеми бухгалтерського обліку, розробка дер-
жавної промислової політики та організаційного 
механізму управління державним сектором про-
мисловості, удосконалення регіональної статис-
тики та управління виробництвом, планування 
економічного і соціального розвитку регіонів, 
проблеми науково-технічного прогресу, еконо- 
мічні проблеми екології та ресурсозбереження. 
За цикл праць з питань планування економіч-
ного та соціального розвитку територіально-ви-
робничих комплексів і міст у 1980 році нагоро-
джений премією НАН України ім. О.Г. Шліх-
тера, у 1993 році за цикл праць з економічних 
проблем автоматизації виробництва — премією 
НАН України ім. М.І. Туган-Барановського. 
Працям ученого властиві глибина і переконли-
вість теоретичних узагальнень, тісний зв'язок із 
виробництвом. Його наукова діяльність характе-
ризується глибокою ерудицією, цілеспрямовані-
стю, принциповістю, систематичним пошуком у 
нових сферах економічної науки. Наукові праці і 
вся діяльність ученого по втіленню їх у життя є 
істотним внеском у вирішення проблем, постав-
лених державою з удосконалення господарського 
механізму управління економікою.  

Фундаментальні і практичні результати на- 
укових досліджень М.Г.Чумаченка впроваджені 
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на багатьох підприємствах і об'єднаннях, у різно-
манітних галузях промисловості, використову-
ються органами законодавчої і виконавчої влади 
і стимулюють процес побудови державності в Ук-
раїні. 

Значна й найбільш плідна частина життя 
Миколи Григоровича присвячена Інституту еко-
номіки промисловості НАН України, який він 
очолював майже чверть століття, віддаючи всі 
свої сили його становленню, розвитку й процві-
танню. З його ім'ям пов'язане створення в інсти-
туті наукових шкіл, які займаються досліджен-
ням проблем удосконалення методів управління 
виробництвом, розробкою теоретичних основ 
регіональної політики, обґрунтуванням поси-
лення ролі місцевих органів в управлінні еконо-
мікою регіону й залучення наукового потенціалу 
для розробки й реалізації регіональних комплек-
сних програм. 

Під час його керівництва в інституті було 
створено 8 нових відділів (два з яких у м. Дніп-
ропетровськ та м. Запоріжжя). Слід відзначити 
характерну особливість науково-організаційного 
стилю М.Г. Чумаченка: для проведення відпові-
дальних досліджень він формував й очолював 
молодіжні колективи, які створювались для ви-
вчення проблем у науково-виробничих об’єднан-
нях, розробки плану науково-технічного про-
гресу в регіоні, вдосконалення методики вияв-
лення резервів виробництва. 

Дослідницьку роботу М.Г. Чумаченко успі-
шно поєднував із науково-організаційною і сус-
пільною діяльністю — він був академіком-секре-
тарем Відділення економіки НАН України, голо-
вою Донецького наукового центру НАН України, 
членом Президії НАН України. Як голова Доне-
цького наукового центру НАН України М.Г. Чу-
маченко здійснював велику організаційну роботу 
з мобілізації наукових сил академічних і галузе-
вих науково-дослідних установ і вузів на вирі-
шення регіональних проблем. У цей період ді- 
яльності наукового центру під його безпосеред-
нім керівництвом важливим інструментом 
впливу на розвиток економіки й прискорення 
науково-технічного прогресу в Донецькому регі-
оні виступають цільові комплексні програми як 
основа реалізації програмно-цільового підходу до 
управління цими процесами. 

Він очолив вперше сформовану в Донбасі 
спеціалізовану раду з присудження вченого сту-
пеня доктора економічних наук; головою якої за-
лишався до останніх днів свого життя. Не шко-
дуючи часу й сил, всі свої знання та весь свій 
найбагатший досвід М.Г. Чумаченко віддавав 
своїм учням і послідовникам, серед яких 33 док- 
 
 
 
 

тори й 41 кандидат наук. Вони із подякою й  
вдячністю згадують ту допомогу й підтримку. 

Особистість Миколи Григоровича відрізня-
лася науково-організаційним талантом. Він був 
ініціатором створення у 1993 році Академії еко-
номічних наук України, яка об'єднала зусилля 
вчених і організаторів виробництва з метою ста-
білізації і розвитку економіки України і прези- 
дентом якої залишався до 2010 р.  

М.Г. Чумаченко — активний учасник суспі-
льно-політичного життя. Обирався депутатом 
Верховної Ради УРСР, Донецької обласної Ради 
народних депутатів, членом Центральних і Укра-
їнських республіканських комітетів профспілки 
працівників освіти, вищої школи і наукових ус-
танов, інших громадських організацій. У жовтні 
1990 р. М.Г. Чумаченко призначений членом Ко-
місії з розробки нової Конституції незалежної 
України. Неодноразово представляв науку за  
кордоном, входив до складу делегації України на 
VII спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН, 
представляв Україну в комісії ООН по транс- 
національних корпораціях, запрошувався консу-
льтантом Міжнародного інституту прикладного 
системного аналізу (м. Лаксенбург, Австрія), 
брав участь в організації і проведенні спільних 
досліджень із науковими установами США, Ка-
нади, Китаю, ФРН, багатьох країн Європи. 

Наукові досягнення Миколи Григоровича 
Чумаченка дістали високу оцінку вітчизняної та 
світової громадськості, українського уряду. Вче-
ний нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня, знаками «Шахтарська слава» I, II та III сту-
пенів, багатьма почесними грамотами, преміями, 
дипломами. Як учасник Великої Вітчизняної 
війни він нагороджений орденом Вітчизняної 
війни I ступеня, орденом «За мужність» III сту-
пеня, медаллю «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ме-
даллю «За боевые заслуги», знаком «25 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», нагрудним знаком «Ветеран війни. Уча-
сник бойових дій», почесним знаком «50 років 
визволення України», багатьма ювілейними  
медалями. Його життєвий шлях описано Міжна-
родним об’єднаним біографічним центром 
(м. Москва) в багатотомному виданні «Солдаты 
XX века» у розділі «200 выдающихся деятелей 
современности — участников Великой Отечест-
венной войны». І саме головне в характері Ми-
коли Григоровича — людяність. Його плідна на-
укова діяльність доповнювалась авторитетом  
гарної, щирої, доброї людини, готової кожному 
допомогти у складній ситуації. 

 
Президія АЕН України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України
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Микола Григорович Чумаченко був настільки ба-

гатосторонньою людиною, творчі і загальнолюдські 
якості, його ерудиція, організаторські здібності, які він 
щедро реалізував, його працелюбство і працездатність 
були такими значними, що охарактеризувати їх в 
статті не варто і намагатися. 

 В цьому нарисі я спробую розповісти лише про 
деякі свої враження і спогади від спілкування з цією 
видатною людиною. 

Познайомився я з Миколою Григоровичем 
(тільки я з ним, а не він зі мною) приблизно в 1971 
або в 1972 році. Знайомство це було заочним. 

Я тоді кандидат економічних наук працював заві-
дуючим відділенням економічних досліджень Донець-
кого науково-дослідного інституту чорної металургії. 
А в 1971 році вийшла книжка практично невідомого 
мені професора М.Г. Чумаченка «Учет и анализ в 
промышленном производстве США». 

Прочитав я цю монографію невипадково — тема 
її була дуже цікава для того напряму досліджень, 
якими займався наш підрозділ ДонНДІЧормет’у. 

Це була, наскільки я пам’ятаю, перша фундамен-
тальна робота в СРСР, присвячена питанню, яке зна-
чилося в її назві. 

Книга М.Г. Чумаченка справила на мене дуже ве-
лике враження. Автор не просто викладав методи ана-
лізу господарської діяльності в промисловості США, а 
в свою чергу надавав аналіз цих методів аналізу, де-
монструючи неабиякі за глибиною і всебічністю 
знання і оцінку предмету дослідження і можливість 
використання в нашій країні.    

В 1973 році М.Г. Чумаченко був призначений ди-
ректором Інституту економіки промисловості АН 
УРСР і у тому ж році його було обрано членом-коре-
спондентом АНУРСР. 

Першим директором цього інституту був академік 
АНУРСР Олександр Миколайович Алимов. Він багато 
зробив для того, щоб ІЕП (інститут економіки проми-
словості) став центром наукових економічних дослі-
джень в регіоні. Однак, на мій погляд, у Алимова не 
склалися нормальні відносини з керівництвом обкому 
КПУ, а це означало, що він не може працювати в об-
ласті.  

В 1973 р. академік Алимов переїхав до Києва, де 
зайняв посаду директора Ради з розвитку продуктив-
них сил України (інститут АНУРСР і Держплану 
УРСР). 

М.Г. Чумаченко швидко розгорнув багатосто-
ронню діяльність перш за все з проведення наукових 
досліджень в ІЕП і підготовці кадрів. Слід відзначити, 
що в Донецьку і області в той час не було ні одного 
доктора економічних наук і один чи два кандидати (не 
рахуючи кількох кандидатів наук, що приїхали з на- 
укових центрів для роботи в Донецьку, в ІЕП).  

За досить короткий термін під керівництвом М.Г. 
Чумаченка як безпосередньо, так і з залученням уче-
них з Києва, Харкова та інших центрів як в Україні, 
так і за її межами) було підготовлено цілу низку сер-
йозних науковців, докторів наук, у т.ч. академіки На-
ціональної Академії наук України Олександр Іванович 
Амоша, Валентин Павлович Вишневський, доктори 
наук  М.Д. Прокопенко (наук. керівник акад. О.М. 
Алимов), Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко, М.Д. Айзен-
штейн, Б.М. Біренберг, Ю.В. Макогон, Ф.Ю. Пок- 
лонський. 

В значній мірі під впливом нового академічного 
інституту, який став реальним і визначним центром 
економічної науки в Донбасі, почали працювати над 
дисертаціями як кандидатськими, так і докторськими 
найбільш кваліфіковані економісти у вищих навчаль-
них закладах, в галузевих науково-дослідних інститу-
тах, на підприємствах і установах.   

В інших містах СРСР, у т.ч. в Києві, Москві, Ле-
нінграді (тепер Санкт-Петербург) відбулися захисти 
докторських дисертацій С.С. Аптекарем, Г.К. Губер-
ною, Л.О. Омелянович, М.Г. Білопольським, В.Н. 
Амітаном та ін.  

Продовжувалась активна робота з підготовки ка-
дрів економістів вищої кваліфікації і безпосередньо в 
Інституті економіки промисловості. Науковими керів-
никами стали не тільки М.Г. Чумаченко, а і його учні, 
а потому і учні учнів. 

Серед них І.П. Булєєв, Р.М. Лепа, Л.І. Тараш, 
О.О. Шубін, Л.В. Балабанова, Г.О. Черніченко, В.В. 
Краснова, С.Ф. Поважний, А.С. Поважний, В.І. Ля-
шенко і багато інших. 

Донецьк став визнаним крупним науковим цент-
ром України і всього пострадянського суспільства. Фа-
хівці які захистили дисертації в ІЕП, як під безпосере-
днім керівництвом Миколи Григоровича, так і в інших 
установах (інститутах, підприємствах тощо) внесли ве-
ликий  вклад в розбудову народного господарства кра-
їни, в підготовку кваліфікованих кадрів. 

Оскільки я з 1965 р. був керівником однієї з най-
більших в Донецьку і області економічних наукових 
структур, а саме відділенням економічних досліджень 
ДонНДІЧормет  (штат біля 100 чол.), то природно,  
що між нашим відділення і Інститутом економіки  
промисловості налагодилися тісні ділові творчі конта-
кти. Зрозуміло, що провідну роль в цих контактах ві-
діграв ІЕП, а наше відділення в значній мірі закривало 
проблеми економіки гірничо-металургійного компле-
ксу. 

На цій основі виникли тісні ділові відносини мої 
з Миколою Григоровичем. Оскільки Микола Григоро-
вич сам називав ці відносини дружніми, то я дозволю 
собі також назвати їх такими. 
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Не дивлячись на дуже малу різницю у віці (М.Г. 
народився на 2 роки раніше від мене) це були відно-
сини старшого з молодшим, і пояснювалось це не ві-
ком, а визнаним авторитетом, інтелектуальними яко-
стями Чумаченка, в т.ч. моєю особистою повагою до 
цієї видатної людини. 

Ось деякі характерні риси, які викликали велику 
повагу і захоплення цією людиною. 

Перше — це безумовно його енциклопедичні 
знання в економіці, особливо в проблемах аналізу, уп-
равління складними економічними системами. 

Друге — на відміну від багатьох науковців, які 
прості речі в своїх роботах перетворювали (і перетво-
рюють) в такі складні, що годі й зрозуміти, Микола 
Григорович складні закономірності викладав в своїх 
працях, публічних виступах, в дискусіях — простою 
мовою не  «спрощуючи» за рахунок втрати суті, а на-
впаки чітко висвітлюючи цю суть, закономірність, 
проблему і т. д. 

Третє — це неабияке відчуття гумору. Причому 
цей гумор ніколи не перетворювався в кепкування над 
колегами. Взагалі для Миколи Григоровича була хара-
ктерна повага як до колег, так і до допоміжних праці-
вників. Причому ця повага була не штучною, а, як 
мені  видається, частиною його особистості. Думаю, 
що ця риса характерна і для колег і учнів Чумаченка. 

Можна називати й інші риси. Але я скажу тільки 
ще одне останнє за рахунком, але не за важливістю. 

Микола Григорович був дуже доброю людиною. 
Не «добренькою» з недієвою «добротою». Якщо Чума-
ченко поважав людину, він активно допомагав, нері-
дко ставлячи на ваги свій авторитет. Можу це підтве-
рдити своїм особистим досвідом, мені Чумаченко на-
дав допомогу, яка відіграла велику роль у моєму житті. 

Хочу ще підкреслити, що М.Г. Чумаченко не був 
іконою, він був живою людиною, як і у всіх нас у 
нього були і помилки (іноді він помилявся в людях), 
але і помилки його це були помилки видатної людини. 

На заключення хотів би  кілька слів сказати щодо 
видатної ролі М.Г. Чумаченка у створенні і активному 
функціонуванні Академії економічних наук України. 

На початку 1993 р. до мене зателефонував добре 
відомий мені доктор економічних наук, професор Бі-
лопольський Микола Григорович, який запропонував 
зустрітися з ним і (нині покійним) проректором До-
нецького Державного університету професором Доро-
фєєвим Володимиром Олександровичем. 

Де відбулася ця зустріч не пам’ятаю, у всякому 
разі для всіх нас це не мало жодного значення. Най-
молодшим і найбільш активним серед нас був безумо-
вно Білопольський, самим старшим (на 2 роки старше 
від мене) — Дорофєєв.  

Мої співрозмовники запропонували підняти пи-
тання (і зробити все можливе для його вирішення) 
щодо створення всеукраїнського громадського об’єд-
нання провідних економістів України у вигляді Акаде-
мії. Ця пропозиція мені з одного боку видалась дещо 
несподіваною, а з іншого — сама ідея цілком обґрун-
тованою. 

По-перше, досвід створення   таких об’єднань 
уже існував — Академія інженерних наук, Академія те-
хнологічних наук і таке інше. 

По-друге — і це головне — економічна ситуація, 
яка створилася в країні (і яка до сих пір дається 
взнаки) вимагала зосередження всіх економістів висо-

кої кваліфікації на подоланні кризових явищ, які без-
умовно стали наслідком непродуманих перетворень 
економіки, руйнування старої системи із заміною її 
економічною анархією під назвою «ринкова еконо-
міка». 

Виходячи в основному з цих міркувань, я підтри-
мав цю ініціативу. Але мені, як між іншим, і Дорофє-
єву і Білопольському, було очевидно, що науково-
практичне  об’єднання мало би шанси на успіх як при  
утворенні, так і, головне, в успішному функціону-
ванні, якщо  її очолить видатна особа яка має не 
тільки досвід наукової і практичної діяльності, але в 
першу чергу стратегічне мислення, здібності висувати, 
захищати і впроваджувати принципово нові підходи в 
економіці. Це повинна була являтися людина з неза-
перечним науковим авторитетом і організаційними 
здібностями. Безумовно, що такою людиною був ди-
ректор Інституту економіки промисловості Національ-
ної Академії Наук України, академік Микола Григо-
рович Чумаченко.    

То ж у нашому маленькому колективі не було 
сумнівів, до кого ми повинні іти з ідеєю створення цієї 
структури. 

В реакції на нашу пропозицію проявилась ще 
одна важлива риса Чумаченка як ученого і організа-
тора науки — ніколи не вирішувати питання «з конда-
чка». Задав нам багато питань, лише на деякі ми були 
готові відповісти, а більшість для нас самих була нея-
сною. 

Микола Григорович сказав, що подумає над цим 
питанням і десь через тиждень запросив нас до себе. 
У ході цієї другої зустрічі він сповістив нас, що мав 
розмову з деякими міністрами, партійними і держав-
ними керівниками, ученими. 

Перш за все Чумаченко виклав стислу концепцію 
щодо необхідності і доцільності створення Академії і 
доручив мені в світі його настанов підготувати першу 
редакцію обґрунтування. 

М.Г. Білопольському було доручено вирішити 
низку організаційних питань (а це була дуже відпові-
дальна і об’ємна частина роботи), В.О. Дорофєєву 
було доручено з’ясувати і підготувати схвалення від 
владних структур Донецька і Донецької області. 

Всі ми взялись за вирішення доручень. Про себе 
можу сказати, що ми кілька разів дивились з Миколою 
Григоровичем матеріали доповіді, ретельно аналізу-
вали, і Чумаченко надавав конкретні настанови щодо 
всіх її аспектів — від уточнення стратегічних напрямів 
до окремих деталей. 

Таким же чином він працював з іншими учасни-
ками групи, куди було залучено також професора 
Ф.Ю. Поклонського, а також деяких співробітників 
ІЕП (на жаль, зараз уже не пам’ятаю, хто це був). 

У 1993 році відбулися установчі збори нового 
об’єднання українських економістів, президентом од-
ноголосно було обрано М.Г. Чумаченка. Ця організа-
ція успішно працює і зараз. Президентом Академії 
економічних наук є тепер один з видатних послідов-
ників М.Г. Чумаченка  директор ІЕП НАН України, 
академік НАН України Олександр Іванович Амоша. 

До президії цього об’єднання входять віце-прези-
дент НАН України Геєць Володимир Михайлович, 
професор, д.е.н. Савельєв Євген Васильович (м. Тер-
нопіль). Найбільш активно працюють в складі Акаде-
мії її віце-президенти Білопольський Микола Григо-
рович і Ляшенко В’ячеслав Іванович.  
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Спасибо Вам,  Великий Учитель! 
 
Размышляя о жизни, творчестве, практических 

делах академика НАН Украины Николая Григорье-
вича Чумаченко прихожу к выводу, что моих скром-
ных способностей не хватает, чтобы оценить их по до-

стоинству и в достаточно полной мере. Поэтому успо-
коив себя известным принципом, что «нельзя объять 

необъятное», остановлюсь лишь на одной страничке 
его объемной книги жизни и деятельности. Касается 
она предперестроечных, перестроечных и лихих 90-х 

годов ХХ века. 
 Как великий ученый, Николай Григорьевич по-

нимал всю сложность, многообразие, риски преобра-

зований, в которые входила страна, не имея подгото-
вленной элиты, ярких лидеров, объединяющей идеи. 
И тогда по инициативе и под руководством академика 

Чумаченко Н.Г. был организован и много лет плодот-
ворно работал клуб директоров Украины. Его эмблема 

— Атланты, держащие вселенную на своих плечах. И 
это соответствовало действительности. Понимая реа-
льную ситуацию, Николай Григорьевич организовал 

дискуссионный клуб, где директора крупнейших пред-
приятий Украины обменивались опытом, выра-
батывали стратегию и тактику своих предприятий в 

переходный период от планово-директивной системы 
хозяйствования к рыночным отношениям. Часто засе-
дания клуба директоров Украины проводились совме-

стно с аналогичными институтами России, Бело-
руссии, Казахстана, других стран СНГ и даже Китай-

ской народной республики. Полученный опыт, зна-
ния, принимаемые рекомендации клуба давали поло-
жительный эффект. Полагаю, что на успешное прео-

доление проблемных 90-х годов такими предприяти-
ями как НКМЗ, Норд, ДМЗ, шахты им. Засядько, Ар-
темсоль и др. не в последнюю очередь  положительно  

повлияли деятельность клуба директоров, использова-
ние вырабатываемых им под научным руководством 

его многолетнего руководителя академика Н.Г. Чума-
ченко. В то время мне довелось работать заместителем 
генерального директора объединения «Артемсоль» по 

экономике и финансам, председателем ассоциации 

соляных предприятий Украины “Укрсольпром” и я в 
полной мере оценил реальную помощь клуба, его ру-
ководителя. До сих пор объединение успешно рабо-

тает, оставаясь государственным предприятием, градо-
образующим предприятием города Соледар Донецкой 

области. 
Благодаря приобщению к науке посредством 

клуба директоров многие руководители крупных пред-

приятий защитили кандидатские и докторские диссе-
ртации. Вдохновил их на это и обеспечил научно-ме-
тодическое руководство академик Н.Г. Чумаченко. 

Впоследствии многие ученые-производственники 
стали членами Академии экономических наук Укра-
ины, организованной по инициативе Н.Г. Чумаченко, 

много лет активно работавшей под руководством её 
первого Президента — академика НАН Украины Н.Г. 

Чумаченко. Много полезных разработок и клубом ди-
ректоров, и АЭН, и Институтом экономики промыш-
ленности НАН Украины выполнено под руководством 

Н.Г. Чумаченко, которые могли обеспечить более че-
ловеческий переход общества от авторитарного ре-
жима управления к обществу с социально ориентиро-

ванной современной экономикой. 
Уверен, что при условии их использования поли-

тиками, современной “элитой” страна не оказалась бы 

в нынешней ситуации. И не вина академика Н.Г. Чу-
маченко, а наша общая беда в том, что разработки ака-

демика оказались не востребованными новыми хозяе-
вами и в обществе. Ведь известно, что нет чести про-
року в своём отечестве. 

Завершаю оптимистически: созданная Н.Г. Чума-
ченко научная экономическая школа, в меру своих 
сил, развивает его идеи, пытается донести их до новых 

элит, стремится быть услышанной. В чисто человече-
ском плане завершить свои размышления хочу сло-

вами известного поэта начала XIX века В.А. Жуков-
ского. 

 
 

О людях сердцу дорогих, 
Что жизнь нам светом озарили, 
Не говори с тоской — их нет —  
Но с благодарностию были. 

 
 
 
 

 

 
 

 



КІНДРАЦЬКА Л. М. 
 

 
 

        2015/№1 9 
 

Л. М. Кіндрацька 
д-р екон. наук 

м. Київ 
 

РІВНОВАГА ПРОЧИТАНОГО І УЗАГАЛЬНЕНОГО 
У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

(приклад М.Г. Чумаченка) 
 
Минає 90 років з дня народження знаного в Ук-

раїні і за рубежем науковця-практика, талановитого 
Вчителя, неординарної особистості, академіка НАН 
України і найголовніше — Людини з великої літери — 
Миколи Григоровича Чумаченка. 

В народі кажуть, що життя Вчителя продовжу-
ється у його учнях, далі в учнях-учнів і так до безкіне-
чності. Вважати себе учнем мислителя-аналітика, ми-
слителя — стратега (саме таким був М.Г. Чумаченко) 
до певної міри досить сміливо. Це велика відповідаль-
ність, яка накладає своєрідний відбиток на подальшу 
діяльність, і, передусім, наукову. Тому, хочеш цього чи 
ні, але важливі рішення, що стосуються професійної 
діяльності маю приймати під кутом відповіді, “як би 
це” сприйняв Микола Григорович? Оскільки він сві-
домо переосмислював будь-яку наукову гіпотезу, ду-
мку, не зневажав наукові здобутки попередників, не 
спотворював їхнє бачення проблеми, то орієнтуватися 
на це у  наукових дискусіях вкрай непросто. Втім не-
обхідно, бо основне кредо професора М.Г. Чумаченка 
— допоможи, якщо можеш, а критикуй тільки тоді, 
коли твоя критика базується на  чітких аргументах. 
Можливо тому, Микола Григорович завжди заперечу-
вав наявність у наукових статтях, дисертаціях таких 
словосполучень: на  мою думку, я вважаю. Аргумент 
був залізний: “Якщо це дослідження, то твоя думка 
має бути обґрунтованою, а позиція — доведеною, що і 
слід викласти у публікації”. Дійсно думка без аргуме-
нтів — це щось хоча і допустиме у дискусії, але тільки 
не  у науковій. 

Вкрай негативно Микола Григорович сприймав 
ситуацію, коли на  його зауваження у відповідь зву-
чало: “А я думав, що …”.  Якщо ж  це озвучував хтось 
із молодих науковців, Микола Григорович завжди жа-
ртував: “Молоді люди думають, що старі люди знають 
мало, а старі люди знають, що молодим ще треба дуже 
багато вчитися, щоб знати”. 

Цілком очевидно, що Микола Григорович як 
практик, володів власним баченням економічних про-
цесів. У науку він прийшов не із студентської лави, а 
з посади головного бухгалтера Кутаїського автомобі-
льного заводу. Саме на практичній роботі він осягнув 
ціну і сенс бухгалтерської професії, а далі поглибив це 
навиками аналітичного мислення. Аби довести свою 
думку, він досить ґрунтовно вивчав погляди поперед-
ників. Неодноразово спостерігала , як Микола Григо-
рович працював із газетними статтями. Кожна газета 
не просто перечитувалася. Статті, які зацікавили, ви-
різалися і поповнювали окрему папку, яких було дуже 
багато. Причому кожній папці таких вирізок присво-
ювалась окрема назва як то: регіональна економіка, 
економічна теорія, досвід підприємств, госпрозраху-
нок і т.д. Багато з них і донині зберігаються у його 
колишньому кабінеті у Київському національному 
економічному університеті імені Вадима Гетьмана. 

У будь-якій розмові із колегами, він ніколи не 
дискредитував їх погляди, навіть якщо вони були ди-
летантські. А ще він вмів слухати і не завжди логічні 
твердження, мотивуючи, це так: “оскільки до  мене 
прийшла людина, я маю її вислухати, навіть якщо це 
мені абсолютно не цікаво”. Його ставлення до людей 
базувалося на міцному фундаменті, закладеному ще у 
молоді роки на фронтах Великої вітчизняної війни. 
Саме цей період життя загартував міць людини, сфор-
мував його доброзичливе ставлення до колег, вибуду-
вав вміння орієнтуватися у ситуації, які реально бу-
вали і досить складними, непередбачуваними. Мабуть, 
можна погодитися, що не завжди було можливим ді-
яти на власний розсуд. Знаю багато прикладів, які на-
водив М.Г. Чумаченко, коли рішення  треба було 
приймати  відповідно до обставин, особливо коли до 
цього були причетними партійні функціонери. Що ж, 
виходить проблеми розв’язувались, але не завжди у 
кращий спосіб. Важливо у таких випадках не зводи-
тися до образ чи, ще гірше, до прихованої неприязні. 
Саме так вчив діяти Микола Григорович. Відповідно, 
не варто  при цьому поділяти істину на окремі свого 
роду “підістини”. Життя рано чи пізно залишить осто-
ронь тих, хто діяв за власною вигодою, керуючись при 
цьому безпідставними емоціями. І ще одне, не 
знайшовши ясної відповіді на проблему, категорично 
не слід нав’язувати комусь — окремій людині чи коле-
ктиву — свою власну позицію. Власна позиція тоді 
буде власною, коли забезпечує обґрунтоване розв’я-
зання назрілої проблеми з наперед визначеним пози-
тивним результатом. Той, хто цього не розуміє, при-
речений на неминучу поразку. 

Ось чому необхідно оперувати чіткими аргумен-
тами, а не тільки, наприклад бухгалтерськими понят-
тями, у відриві від виробничих процесів, як це нерідко 
прослідковується у дисертаційних роботах (і кандидат-
ських, і докторських) за спеціальністю 08.00.09 “Бух-
галтерський облік, аналіз та аудит” (за видами діяль-
ності). 

Будучи членом двох спеціалізованих Рад за цією 
спеціальністю (у Тернопільському національному еко-
номічному університеті та ДВНЗ “Київський націона-
льний економічний університет імені Вадима Геть-
мана) доводиться мати справу із процедурою розгляду 
дисертацій на предмет рекомендації до захисту. Трап-
ляються дослідження з наявними помилками і навіть 
економічними викривленнями. Окремі рясніють цита-
тами науковців за темою дослідження без відповідних 
авторських узагальнень і обґрунтування власної пози-
ції. У цьому зв’язку М.Г. Чумаченко завжди скерову-
вав до ґрунтовного вивчення праць науковців, а не ли-
стання сторінок з надією натрапити на потрібну ци-
тату і “втиснути” її у відповідний розділ дисертації. 

Коли хочу зробити щось подібне, завжди згадую 
його слова: “Вся наукова спільнота поділяється на дві 
групи: читачі і писаки”. Розумію, результат дослі-
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дження має бути оприлюднений, тобто спочатку на-
писаний як наукова праця, а далі — опублікований. 
Втім такий підхід не під силу “писакам”, оскільки на-
писаному передує довгий період читання, узагаль-
нення, і врешті — виклад на папері узагальнення про-
читаного і власних аргументованих думок. 

Коли вдуматися у його слова, відразу стає зрозу-
мілим: наукова праця — це дослідження, побудоване 
на глибокому вивченні, аналізі, узагальненні напра-
цювань попередників і чіткій аргументації власного 
підходу. Певна річ, неправим можна оголосити будь-
кого, хто має сумнів у доцільності ідей, висловлених 
іншими. Втім, це не наука, а проста, нікому не потрі-
бна писанина.  

Невтішні висновки напрошуються з усього цього. 
Складається на те, що окремих дослідників цікавить 
результат, тільки не науковий, а  особливий — диплом 
кандидата чи доктора наук. 

Втім, логічно тут акцентувати ще одну проблему, 
пов’язану зі змістом дисертацій, на що також нерідко 
вказував М.Г. Чумаченко. Йдеться про таке. На захист 
має виноситися наукова новизна — чітко сформульо-
вана із зазначенням приросту у науці з досліджуваних 
проблем. Саме так, а не своєрідний перелік назрілих 
проблем, без розгляду їх суті і обґрунтування напрямів 
вирішення. Можна своїми науковими “репліками” чи 
не обґрунтованими позиціями просто збурити наукову  
спільноту, що не принесе користі нікому, ані здобува-
чеві наукового ступеня, ані науці, оскільки виокре-
мити проблему — це тільки початок дослідження. 
Знову ж таки, як вже зазначалося вище, дослідження 
— це кропітка робота, відтак висловлювання “я вва-
жаю”, “на мою думку”, “було б добре, якби …”, “слід 
пам’ятати, що …”, “всім відомо, що …”, “треба змі-
нити норми Закону” скоріше стосуються публічних 
виступів на зборах чи мітингах, але жодною мірою не-
прийнятні як стиль викладу результатів наукових дос-
ліджень. 

Наприкінці 90-х років, вже минулого 20- сторіччя 
академік М.Г. Чумаченко ініціював розгляд проблеми 
управлінського обліку в Україні. По суті це стало ло-
гічним продовженням його досліджень у цьому на-
прямі, що виконувались в 70 роках в процесі річного 
стажування в Іллінойському університеті (США). В 
опублікованій праці “Учет и анализ в промышленном 
производстве США» він показав, що термін “вироб-
ничий облік” все частіше став замінюватися терміном 
“управлінський облік”, завдання якого вбачав у забез-
печенні управління аналітичним матеріалом [1, с.9]. 

Піднімаючи проблему управлінського обліку, 
Микола Григорович саме звернувся до своїх поперед-
ніх досліджень. Виникає питання, чому від зазначеної 
публікації пройшло більше 20 років? Тут якраз і спра-
цювала притаманна йому обережність, вміння обми-
нати гострі кути. Дійсно, в той період, як зазначив сам 
Микола Григорович, було б непатріотично рекоменду-
вати перенесення досвіду управлінського обліку  аме-
риканських компаній у практику соціалістичних підп-
риємств. Але досвід був  і залишається корисним і 
тому його рекомендовано під назвою “оперативного 
управління собівартістю продукції [2]. Якщо б він по-
ступив по-іншому, то не було б ані книги, ані, напе-
вне, кар’єрного зростання. Тому немає нічого див-
ного, що проникливий розум Чумаченка  стримав тоді, 
а протягом життя ще багато разів від прямої конфро-
нтації з тим, щоб повернутися до розгляду багатьох 

назрілих проблем, зокрема і щодо управлінського об-
ліку саме тоді, коли це стало на часі.  З  дня публікації 
зазначеної книги (1971) пройшло вже 43 роки. Не ди-
влячись на це, актуальність ідей, викладених на її сто-
рінках, з часом не знижується, а навпаки — зростає. 
Підтвердженням цьому є посилання на цю книгу 
майже у всіх дисертаціях, що захищаються за спеціа-
льністю “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. Вже 
нині сучасний управлінський облік розглядається в 
контексті стратегії і тактики бізнесу, що, відповідно, 
визначає необхідність опрацювання адекватних ін-
струментів, і не тільки облікових, а й аналітичних, ко-
нтрольних, а також планування. 

Дійсно, Микола Григорович старався не висувати 
такі наукові думки, які б ставили під сумнів його вла-
сні підходи до вирішення назрілих проблем.  Саме так 
сталося і з управлінським обліком, перепони до впро-
вадження якого зникли з переходом до формування 
ринкових відносин у країнах пострадянського прос-
тору, зокрема і в Україні.  

Слід зазначити, що  об’єктивні передумови цього 
складалися поступово. Багато питань, що нині покла-
даються на підсистему управлінського обліку, посту-
пово вирішувались через теоретичні розробки і прак-
тичні дії з посилення уваги до формування собіварто-
сті продукції на кожному підприємстві.  

По мірі активізації інструментів  ефективного уп-
равління підприємством, облік виробничих затрат і 
калькулювання собівартості продукції (саме це М.Г. 
Чумаченко вважав виробничим обліком) поступово 
трансформуються в управлінський облік. Якщо ж йти 
далі, то впровадження на підприємстві управлінського 
обліку, стало основою створення системи управління 
собівартістю, яка має включати планування і прогно-
зування, нормування виробничих витрат, облік фак-
тичних витрат, калькулювання фактичної собівартості 
продукції, аналіз собівартості і відхилення від норм 
витрат, контроль і регулювання собівартості. Управ-
ління собівартістю є складною сферою управлінської 
діяльності, що в процесі виробництва, виокремлює все 
нові завдання, розв’язання яких великою мірою зале-
жить від дієвості  підсистеми управлінського обліку, 
яка функціонує паралельно із підсистемою фінансо-
вого обліку. Їх взаємодія  суттєво підвищує результа-
тивність системи бухгалтерського обліку на підприєм-
стві, створюючи передумови формування інтегрованої 
інформаційної системи управління.  

Тут логічно навести таку думку С.Ф.Голова: 
“Якщо фінансовий облік описує операції, що вже 
мали місце, то головним завданням управлінського 
обліку є передбачення наслідків майбутніх операцій 
[3, с.20]”, висловлену ним ще у 2000 році. Як видно, 
пройшло майже 15 років, втім і нині полеміка (саме 
так, а не дискусія) стосовно управлінського обліку, не-
обхідності і важливості його існування все ще ве-
деться. Для чого — не знаю, видно це потрібно тим 
псевдонауковцям, які не бачать наявних обліково-ана-
літичних проблем, а тому характеризуються з позиції 
“писак” у науці. 

Управлінський облік довів не тільки своє право 
на існування, а й набув ознак важливої складової сис-
теми управління. Водночас, по мірі розвитку економі-
чних наук і бухгалтерський облік отримує нові імпу-
льси до вдосконалення. За багатьма позиціями розви-
ток облікової практики випереджує розвиток теорії. 
Втім, не завжди вдається запобігти непродуктивному 
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обговоренню багатьох, інколи і  не продуманих варіа-
нтів розв’язання проблем, як це свого часу мало місце 
стосовно управлінського обліку.  

У монографії “Метатеорія обліку або якою по-
винна стати теорія” М.С.Пушкар зазначає, що в пуб-
лікаціях з обліку немає оригінальних підходів до пода-
льшого розвитку теорії, нових ідей, концептуальних гі-
потез, широких узагальнень [4, с.9]. Звучить доволі ка-
тегорично. Втім, теорію обліку, особливо в умовах су-
часних економічних трансформацій треба бачити у ро-
звитку, інакше будемо консервувати старі ідеї, позба-
вляючи  користувачів інформацією можливості виді-
ляти важливі варіанти впливу на результативність гос-
подарських процесів. Певна річ, активність розвитку 
облікових концепцій, визначення їх змісту повністю 
залежить від комплексної інформації, широкої за змі-
стом і глибокої за структурою, що потрібна управлін-
цям різних рівнів. Хочемо цього чи ні, але в управлін-
ських цілях пріоритет необхідно надавати саме запи-
там користувачів в інформації, а вже потім - висувати 
нові облікові гіпотези, опрацьовувати методики з ура-
хуванням потреби практики. 

Слід ураховувати, що інформація виконує функ-
цію інструмента технології управлінської діяльності. З 
одного боку вона має відбивати специфіку діяльності 
того структурного підрозділу суб’єкта господарю-
вання, у якому  процедурно завершився процес здійс-
нення операції, а з іншого — не повинна бути абсолю-
тно персоніфікована, оскільки до процесу виконання 
операції залучається багато інших підрозділів, що сут-
тєво ускладнює обліковий процес. Тут знову підійшли 
до важливості ведення управлінського обліку через ви-
окремлення відповідних центрів відповідальності, що 
сприятиме формуванню інформації на якісно новій 
організаційній основі. Поширюючись на властивості і 
методики інших підсистем бухгалтерського обліку, ак-
тивізується весь обліковий механізм, а відтак взаємно 
доповнюється кожен із видів господарського обліку, 
що забезпечує зростання корисності інформації і під-
вищення результативності обліку в процесі 
розв’язання всіх облікових завдань. Керуючись стан-
дартами облікової методології в бухгалтерії узагальню-
ються інформаційні потоки кожної підсистеми, кож-
ного виду обліку, завдяки чому формується потрібна 
звітність: фінансова, управлінська, статистична, пода-
ткова. Це підтверджує, що систему бухгалтерського 
обліку визначають безпосередньо інформація і  її ко-
ристувачі. Іншими словами, поза користувачами нема 
дієвої облікової системи, а без користувачів інформа-
ції обліковий процес втрачає сенс. Отже, теорію пере-
глядати необхідно, але не слід легковажно відкидати 
напрацювання попередників у  царині бухгалтерського 
обліку. Нині є над чим працювати, як у теоретичному, 
так і методологічному напрямі. Про це, зокрема наго-
лошує З.В. Гуцайлюк, ставлячи проблему визначення 
ролі обліку і контролю у ринковій економіці через 
призму формування нової концепції і підвищення со-
ціальної ролі бухгалтерського обліку [5]. Якщо справа 
дійшла до необхідності формування нової концепції 
обліку, то це означає необхідність розв’язання назрі-
лих проблем як у теоретичному, так і в методологіч-
ному плані. Більше того, бухгалтерський облік як 
складна динамічна система в своїй основі вже має за-
датки до самовдосконалення. Якщо під концепцією 
розуміти систему “… понять про ті чи інші явища, 
процеси; спосіб розуміння; тлумачення цих явищ, по-

дій; основну ідею будь-якої теорії [6, с.519], то конце-
пцією бухгалтерського обліку логічно визнати головну 
точку зору на його вдосконалення, спосіб усвідом-
лення необхідності цього вдосконалення, розуміння 
сутності і потреби у здійснюваних змінах з орієнтацією 
на потреби менеджерів в інформації. При опрацю-
ванні нової концепції слід відійти від своєрідного зма-
гання науковців та практиків за сферу реформаторсь-
ких змін у системі бухгалтерського обліку і звітності, 
як це має місце стосовно змін у змісті національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

У новій концепції мають бути відображені  під-
ходи до креативного та стратегічного обліку, профе-
сійного судження бухгалтера, інституціональної теорії 
бухгалтерського обліку, а також обліку в системі забез-
печення сталого розвитку суб’єкта господарювання. 
Важливо наголосити, що нова концепція не повинна 
бути відірваною від виробничої сфери підприємства як 
основної ланки суспільного економічного відтво-
рення. У ній також важливо врахувати внутрішньоси-
стемні інформаційні потреби менеджменту, працюю-
чих і власників [7, с.41]. 

Вводячи нові фундаментальні постулати в облі-
кову сферу, наприклад креативність обліку, важливо 
відійти від довільного тлумачення їх змісту. Інакше 
отримаємо логічно некоректні, теоретично не підтве-
рджені характеристики. Якщо під креативним обліком 
розуміти творчий підхід бухгалтера до відображення в 
обліку фактів господарського життя, то така творчість 
може призвести до неправдивих облікових даних, що 
завжди вважалось неприпустимим. Більше того, серед 
принципів бухгалтерського обліку — акцентується 
об’єктивність бухгалтерської інформації, що нині та-
кож ставиться під великий сумнів. Можливо заради 
надання цифр, які бажає бачити керівник, бухгалтер і 
використає свою креативність, порушуючи при цьому 
вимоги облікових стандартів, але це вже  буде  не 
об’єктивність інформації, а не що інше як суб’єктив-
ність, диктована керівником.  

Отож, творчу бухгалтерію не будуть запроваджу-
вати в облікову практику суб’єкти господарювання, 
які працюють “по білому”, уникаючи порушень зако-
нодавчо встановлених норм і правил. Водночас не слід 
вести мову і про “ідеальну” систему  обліку, оскільки 
її просто бути не може. До речі об’єктивність її існу-
вання доводить М.С.Пушкар у монографії “Ідеальна 
система обліку: концепція, архітектура, інформація. 
Було б цілковито не щиро, не зазначити, що до цієї 
монографії мав відношення і М.Г. Чумаченко як один 
із авторів. Це мабуть одна із публікацій, де загальні ідеї 
не можу сприйняти як ідеї, висловлені ним особисто. 
Можливо він хотів підкреслити свою повагу до нова-
цій М.С. Пушкара, з яким їх зв’язували добрі стосу-
нки, оскільки М.Г. Чумаченко багато в чому допоміг 
в процесі підготовки і захисту ним докторської дисер-
тації.  Не міг М.Г. Чумаченко підписатися під такими 
словами “облік опинився в повній ізоляції від інших 
наук, ні з ким не контактує і не запозичує наукові ідеї 
з інших наук для свого розвитку, які і від нього нічого 
не беруть, зважаючи на те, що він не спроможний 
щось запропонувати для них [8, с.65]. Хай пробачить 
мені Микола Григорович, але він у цій монографії ві-
дійшов від одного дуже важливого правила, якого зав-
жди вчив дотримуватись: “Якщо у книзі є більше од-
ного автора, то вкрай необхідно у вступі зазначати чи 
то пункти, чи сторінки, чи, можливо, розділи, які на-
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писані конкретною особою, що “включена до автор-
ського колективу”. Це так, перші емоції від моногра-
фії. З іншого боку, чому б  обліку не бути у реальності 
ідеальним. Якщо під ідеалом розуміти досконалість, 
взірець, найвищу мету прагнень — то саме такою  має 
бути система обліку, а вірніше  інформація, яку вона 
продукує. Якщо ж під ідеалом розуміти важку для ре-
алізації концепцію, стан, що протиставляється дійсно-
сті як бажаний, але недосяжний [9, с.507] то кому у 
цьому разі потрібний ідеальний облік, його концепція, 
архітектура, інформація. 

Маємо визнати безпідставність підходів до бухга-
лтерського обліку як до самостійної системи, відокре-
мленої від управління економікою підприємства, і, 
відповідно, бухгалтера - від команди управлінців. Ін-
акше виникатимуть протиріччя між керівництвом і бу-
хгалтерським підрозділом, співробітники якого замість 
активної участі в управлінні підприємством будуть 
займатися пошуком формальних облікових порушень, 
в межах функціонування специфічної ідеальної сис-
теми обліку. 

Певна річ, ефективна облікова система, можливо 
у цьому сенсі і ідеальна, має виключати появу некон-
трольованих ситуацій у господарській практиці через 
накопичення потрібної інформації. Це створює 
об’єктивні умови для успішного розв’язання багатьох 
критичних проблем в системі управління, пов’язаних 
із прогнозуванням, плануванням, координацією дій, 
стимулюванням виробництва, обліком, аналізом, кон-
тролем. 

Врешті це забезпечить підвищення якості підпри-
ємницької діяльності, рівень якої логічно оцінювати 
за результативністю сторін магічного трикутника, а 
саме: прибутку, рентабельності, конкурентоспромож-
ності. Безперечно, джерелом оцінки є інформаційна 
система, яка накопичує величезний масив інформації 
із внутрішніх і зовнішніх джерел, тим самим забезпе-
чуючи інформаційну підтримку управлінських рішень. 
Ключовим елементом цієї системи є бухгалтерський 
облік, а основним носієм його методики — бухгалтер, 
що його М.Г. Чумаченко завжди відносив до “бухгал-
терського цеху” як це свого часу визначив професор 
А.С. Маргуліс. Нині “бухгалтерський цех” значно 
омолодився, багато докторів наук за нашою спеціаль-
ністю — люди віком до 50 років і значно молодші. Від-
повідно мають право на існування їх нові підходи і по-
гляди на проблеми реформування бухгалтерського об-
ліку, що певною мірою сприяє підвищенню  ролі бух-
галтера у суспільстві і  його зарахування до бригади 
управлінців.  Неодноразово Микола Григорович підк-
реслював, що бухгалтер не  повинен замикатися у си-
стему “єдиного бухгалтерського обліку”, бути техніч-
ним виконавцем рутинної праці. Необхідно досягати 
чіткої позиції в управлінні виробництвом своєю еру-
дицією, логікою мислення у поєднанні з навичками 
аналітичних узагальнень. 

Визначальною рисою М.Г. Чумаченка як науко-
вця була простота і  доступність викладу матеріалу і це 
не дивлячись на те, що практично кожна його публі-
кація активізувала дослідження науковців і практиків. 
По суті він вносив певну ідею, але при цьому давав їй 
чітку інтерпретацію. Думаю — це свідчення глобально-
сті його мислення. У його працях відсутні надумані 
проблеми, відірвані від життя, що не завжди характе-
рно для сучасних дослідників. 

Такий підхід слід обирати кожному, хто працює у 
царині бухгалтерського обліку. А ще важливо навчи-
тися не критикувати думку опонентів, якщо їх ідеї не 
співпадають із твоїми. Кожну думку необхідно аргуме-
нтовано довести, бачити її у розвитку, що позитивно 
вплине на загальний процес вдосконалення бухгалтер-
ського обліку. Це справа досить непроста, тим більше, 
що багато нових ідей потребують глибокого переосми-
слення. Ось приклад. На П Міжнародній науково-
практичній конференції в Національному університеті 
“Львівська політехніка”, організатором якої була ка-
федра обліку та аналізу, професор С.Ф. Голов опри-
люднив свою доповідь “Футорологія бухгалтерського 
обліку”. Супротив відразу викликала теза автора про 
втрату значимості для управління показників прибутку 
і собівартості продукції (робіт, послуг). Знову Сергій 
Федорович “збурив” тих, хто чув його виступ. Втім 
збурення — це скоріше позитив, ніж негатив. Відразу 
рука потягнулася на полицю за енциклопедією для 
уточнення сутності поняття футорологія  (від лат. — 
майбутнє і від грец.  (вчення). Якщо  вірити т. 12. Ук-
раїнської радянської енциклопедії 1985 року видання, 
то  “футорологія часто вживається як синонім прогно-
зування й прогностики. Можливо автор саме і висло-
влює свою думку щодо прогнозування розвитку бухга-
лтерського обліку. 

С.Ф. Голов  наголошує, що ключовим показни-
ком для прийняття рішень є продуктивний маржина-
льний дохід як різниця між доходом від продажу та 
витратами, які виникають на рівні одиниці продукції 
та змінюються прямо пропорційно обсягу продаж. [10, 
49]. Нова ідея для вітчизняного бухгалтерського обліку 
— безперечно, хоча для практики багатьох закордон-
них корпорацій — це вже не проблема, оскільки пере-
ведена у практичну площину. Що ж, є над чим поду-
мати, особливо щодо опрацювання процедури оцінки 
діяльності підприємства на  основі показника вартості, 
доданої до продукту за допомогою капіталу і праці, яка 
підлягає, як зазначає С.Ф. Голов розподілу і відобра-
жає внесок підприємства у розвиток суспільства [10, 
49]. Це важливо, оскільки протягом останніх років на-
уковці сміливо заявляють про необхідність забезпе-
чення соціальної спрямованості бухгалтерського об-
ліку і посилення вимог до розрахунку результативних 
показників діяльності. 

Бухгалтерський облік має продукувати інформа-
цію, на основі якої можливо запропонувати комплекс 
показників і новий аналітичний товар — методику ді-
агностики фінансового стану господарюючого 
суб’єкта. Слід зазначити, що над питаннями аналізу 
господарської діяльності Микола Григорович також 
працював досить плідно, досліджував їх глибоко і  до-
водив, що бухгалтерський облік і економічний аналіз 
є нерозривними ланками загального процесу облі-
ково-аналітичного забезпечення прийняття управлін-
ських рішень. Його напрацювання у цій сфері досить 
вагомі, тому потребують окремого висвітлення. Відо-
кремлення питань обліку від питань економічного 
аналізу в економічній літературі є не чим іншим як 
способом ідентифікації відірваних об’єктів спостере-
ження від економічних реалій господарської прак-
тики.  

У підсумку хочу підкреслити, що процес науко-
вого дослідження має включати певну кількість пози-
тивних спроб побороти власну інтелектуальну інерцію  
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з тим, щоб формальний апарат досліджень набув фун-
даментального значення.  

Цього принципу у науці дотримувався академік 
М.Г. Чумаченко і це заповідав своїм учням і послідо-
вникам. 
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1 травня 2015 р. виповнюється 90 років від дня 

народження Миколи Григоровича Чумаченка — акаде-
міка НАН України, доктора економічних наук, профе-
сора, лауреата Державної премії України в галузі науки 
і техніки, лауреата премій АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера 
та НАН України ім. М.І. Туган-Барановського, Заслу-
женого діяча науки і техніки України. М.Г. Чумаченко 
зробив вагомий внесок у розвиток теорії та методології 
економічної науки, розроблення практичних проблем 
економіки, актуальність яких зберігається сьогодні, а 
в окремих випадках — навіть зростає. Його наукова та 
громадянська позиція визначалася прагненням ви-
явити резерви підвищення ефективності суспільного 
виробництва, відкрити нові можливості забезпечення 
добробуту населення на основі економічного зрос-
тання. 

Вже перші праці вченого були присвячені дослі-
дженню ключових питань теорії та практики управ-
ління економічним розвитком — вдосконаленню гос-
подарського обліку та економічного аналізу. Саме з 
позицій оптимізації управління виробництвом у 1950—
1960-х роках М.Г. Чумаченко розробив новий підхід 
до класифікації методів обліку виробничих витрат та 
калькулювання собівартості продукції, запропонував 
інтеграцію усіх видів господарського обліку на основі 
функціонально-вартісного аналізу [1]. Метою науко-
вих досліджень у цьому напрямі було створення такої 
системи організації бухгалтерського обліку і економі-
чного аналізу на підприємстві, яка сприяла б макси-
мальному використанню інформації в господарському 
управлінні. Одним із пріоритетних завдань він вважав 

виявлення резервів підвищення ефективності в про-
цесі виробництва, тому низка його праць присвячена 
методиці економічного аналізу на мікрорівні, узагаль-
ненню досвіду обліку та економічного аналізу на під-
приємствах США, комплексному підходу до вивчення 
діяльності підприємства, розвитку системного аналізу.  

Запропонувавши новий підхід до організації  
системи так званого управлінського обліку, М.Г. Чу-
маченко дав визначення поняттю «інформаційна сис-
тема управління» [2], розробив методичні основи ана-
лізу чутливості управлінських рішень з використанням 
математичних методів. Особливого значення вчений 
надавав вирішенню проблем обліку і аналізу в автома-
тизованій системі управління виробництвом (АСУВ). 

У контексті розроблення проблематики держав-
ного регулювання виробничої сфери, вдосконалення 
управління економікою у 1970-х роках він звернувся 
до теоретичних основ науки управління. Варто відмі-
тити, що серед принципів прийняття управлінських 
рішень одним із ключових вчений вважав принцип 
відповідальності, що передбачає підвищення організа-
ційної культури та ефективності управління в аспекті 
взаємозв’язку економічних і соціальних результатів су-
спільного виробництва [3]. М.Г. Чумаченко зробив ва-
гомий внесок в обґрунтування ролі теорії організації в 
науці управління, принципів делегування повнова-
жень та оптимізації рішень [4].  

Аналіз причин „пробуксовування” реформ сис-
теми управління радянською економікою, пошук шля-
хів вдосконалення господарських відносин і підви-
щення ефективності виробництва сприяли поглиб-
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ленню економічних досліджень і зміцненню їх мето-
дологічних аспектів. Відмінною рисою розвитку еко-
номічної науки у 1970—1980-і роки стало „відчутне 
прагнення економістів подолати схоластичність полі-
тичної економії соціалізму, виробити теоретичні підс-
тави для удосконалення господарського механізму ра-
дянської економіки, посилення в ньому ролі економі-
чних важелів” [5, с. 97]. У цей період зросла роль Ін-
ституту економіки АН УРСР як провідного центру на-
укових досліджень. Ускладнення соціально-економіч-
них процесів в умовах загострення внутрішніх супере-
чностей командно-адміністративної економіки та по-
силення зовнішніх викликів, обумовлених розгортан-
ням науково-технічного прогресу, міжнародної конку-
ренції та протистояння суспільно-економічних сис-
тем, обумовили переорієнтацію наукових розробок із 
переважно вузько галузевої прикладної тематики на 
комплексні системні дослідження теоретичних основ 
суспільного відтворення, методологічних проблем по-
літичної економії. В центрі уваги опинилися питання 
забезпечення економічного зростання, формування 
соціально-економічного механізму інтенсифікації ви-
робництва і підвищення його ефективності на основі 
науково-технічного прогресу, пошук шляхів вдоскона-
лення конкретних організаційних форм господарю-
вання з метою оптимізації економічного розвитку.  

Посилення комплексного характеру наукових до-
сліджень виявилося не лише у вивченні міжгалузевих 
зв’язків, орієнтації теоретичних розробок на практи-
чне застосування, поєднанні фундаментальних теоре-
тичних розробок з конкретними дослідженнями за 
принципом прямого і зворотного зв’язку, а й у пору-
шенні проблематики соціальних аспектів економіч-
ного розвитку, синтезі організаційно-виробничих, фі-
нансових та регуляторно-управлінських зрізів у розро-
бленні питань, пов’язаних із вдосконаленням госпо-
дарського механізму. Принцип комплексності, 
прийнятий за основу організації наукових досліджень, 
трактувався в широкому сенсі, з урахуванням ефекту 
опосередкованості, коли „…деякі напрями теоретич-
ного чи історичного характеру безпосередньо вплива-
ють на пов’язані з ними блоки економічного знання, 
а вже через них — на практику” [6, с. 8]. 

Наукова діяльність М.Г. Чумаченка значною мі-
рою пов’язана з Інститутом економіки АН УРСР, де 
він працював на посаді заступника директора впро-
довж 1971—1973 рр. У цей період увагу вченого все бі-
льше привертають питання планування та управління 
науково-технічним прогресом. Він звернувся до про-
блематики науково-технічного прогресу в контексті 
дослідження питань підвищення ефективності суспі-
льного виробництва та вдосконалення управління еко-
номікою  в умовах розгортання науково-технічної ре-
волюції. М.Г. Чумаченко досліджував зміст НТР та 
особливості її розвитку в радянському суспільстві, ви-
вчав вплив науково-технічної революції на управління 
виробництвом і підготовку робітничих кадрів. Узага-
льнені результати цих досліджень представляють його 
фундаментальні праці [7; 8]. 

Будучи призначеним у 1973 р. директором Інсти-
туту економіки промисловості АН УРСР М.Г. Чумаче-
нко продовжував вивчення економічної ефективності 
науково-технічного прогресу. Під його керівництвом 
розширюється сфера досліджень науковців, зокрема 
Микола Григорович разом з колегами аргументують 

зростання ролі технологій в НТП, обґрунтовують не-
обхідність активнішого її розвитку та імплементації у 
виробництво: «Не технологія виробництва від техніки, 
а техніка від технології. Саме технологія стане доміна-
нтною: вона буде … давати завдання конструкторам на 
розробку відповідного комплексу машин. Науково-те-
хнічна революція висуває технологію на передній 
план, перетворює її в провідну силу технічного про-
гресу» [8, с. 12]. Розуміючи особливості функціону-
вання соціалістичної економічної системи та врахову-
ючи виклики часу М.Г. Чумаченко відстоював необ-
хідність переходу до інтенсивного типу розвитку, брав 
активну участь у розробці довгострокових програм на-
уково-технічного прогресу, зокрема концепції форму-
вання системи територіального управління НТП.  

Вчений звернувся до економічних проблем авто-
матизації виробництва: визначення ефективності гну-
чких засобів автоматизації виробництва в машинобу-
дуванні, виділення частки прибутку, що витрачається 
на заходи з автоматизації виробництва. Узагальнення 
результатів досліджень представлені в монографіях 
«Эффективность автоматизации производства» (1991), 
«Экономические условия автоматизации производс-
тва» (1994). За цикл робіт з економічних проблем ав-
томатизації виробництва М.Г. Чумаченку присуджена 
премія Академії наук України ім. М.І. Туган-Баранов-
ського. Вчений послідовно дотримувався позиції щодо 
переходу на нову модель економічного розвитку, яка 
не обмежується технологічною модернізацією вироб-
ництва, а передбачає інноваційність як основу функ-
ціонування економіки. 

Теоретичне узагальнення проблем формування 
системи територіального управління науково-техніч-
ним прогресом викладено М.Г. Чумаченком у моног-
рафіях «Экономическая эффективность научно-техни-
ческого прогресса» (1977), «Совершенствование 
управления экономикой региона» (1981), «Экономи-
ческие проблемы развития территориальных научно-
технических комплексов» (1983), «Проблемы региона-
льного управления научно-техническим прогрессом: 
теория, методика, практика» (1984). 

У 1980-х роках основний напрям досліджень уче-
ного — управління економічним і соціальним розвит-
ком регіону. У контексті сучасних подій заслуговує на 
докладніший розгляд постановка та розроблення 
М.Г. Чумаченком цієї проблематики. Перш за все, ва-
рто відзначити, що аналіз розвитку економіки області 
вчений здійснював у єдності різнобічних підходів — га-
лузевого, соціального, господарського, техніко-техно-
логічного, екологічного тощо. Питання підвищення 
ефективності промислового виробництва Донецької 
області, підвищення рентабельності і ефективності ви-
користання основних фондів в промисловості, удоско-
налення територіальної організації виробництва про-
дукції загальномашинобудівного використання в До-
нецькій та Луганській областях, передового досвіду 
економії і дбайливості у Донбасі розглядалися ним 
комплексно. Наслідком проведених досліджень стала 
колективна монографія «Экономика промышленности 
Донбасса, 1945—1975» [9] та публікації щодо форму-
вання зразкового міста, створення системи запрова-
дження передового досвіду, програми розвитку продо-
вольчого комплексу міст Бердянська та Маріуполя, 
ролі Донбасу в паливно-енергетичному балансі Укра-
їни, передумов та концепції створення зони вільного 
підприємництва в Донецькій області.  
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М.Г. Чумаченко представив комплексний аналіз 
перспектив регіону у серії статей «Земля тревоги на-
шей» [10], що були не тільки узагальненням, а й зас-
тереженням щодо можливого розгортання негативних 
тенденцій в економічній, соціальній та екологічній 
сферах. У цьому контексті варто згадати, що у 1970-ті 
роки в СРСР широкого розповсюдження набуло ком-
плексне планування розвитку областей, яке одержало 
назву соціального планування. М.Г. Чумаченко в 
1973 р. публікує доповідь «Опыт работы по социаль-
ному планированию коллективов, районов, городов и 
областей Украинской ССР». У той же період він об-
грунтував необхідність комплексного планування еко-
номічного і соціального розвитку регіону. Досвід роз-
робки територіальних планів одержав фундаментальне 
узагальнення в роботі «Научно-методические основы 
комплексного планирования экономического и соци-
ального развития региона (область, район, город)».  

Загалом питання планування економічного і со-
ціального розвитку були предметом наукового інте-
ресу та практичної діяльності М.Г. Чумаченка упро-
довж усього життя. Коли на початку 1990-х років у 
зв’язку з проведенням курсу на роздержавлення та лі-
бералізацію економіки була демонтована планова сис-
тема управління економічним і соціальним розвитком, 
М.Г. Чумаченко у серії статей «Бачити прийдешнє» 
[11] обґрунтував необхідність довгострокового і пото-
чного планування. Аргументуючи свою позицію, вче-
ний звернувся до вивчення та узагальнення міжнаро-
дного досвіду — практику місцевого управління в Япо-
нії [12] та Китайській Народній Республіці [13], муні-
ципального самоврядування в США [14]. Значну увагу 
М.Г. Чумаченко приділяв пошуку шляхів досягнення 
оптимального поєднання територіального і галузевого 
аспектів управління.  

Магістральна лінія, що проходить через усі дослі-
дження та праці вченого, — це пошук шляхів оптимі-
зації механізму регулювання економічних процесів. У 
межах адміністративно-планової системи та у відпо-
відності до принципів соціалістичного господарю-
вання ця проблема розглядалася вченим у руслі вдос-
коналення системи управління економікою як спо-
собу підвищення ефективності координації господар-
ської взаємодії. У роки державної незалежності Укра-
їни М.Г. Чумаченко відстоював необхідність і обґрун-
товував напрямки державного регулювання еконо-
міки, формування нової моделі управління територіа-
льним економічним розвитком та забезпечення на цій 
основі конкурентоспроможності національного госпо-
дарства та окремих регіонів в умовах глобалізації та 
нової економічної регіоналізації [15; 16].  

Вчений проводив дослідження регіонального уп-
равління НТП, розробив методичні рекомендації щодо 
формування та реалізації науково-технічних програм в 
нових політичних та економічних реаліях, аргументу-
вав необхідність технічного переоснащення та рекон-
струкції виробництва для роботи в умовах ринкової 
економіки та необхідності витримувати конкуренцію з 
закордонними компаніями. Задля підвищення техніч-
ного стану вітчизняних підприємств М.Г. Чумаченко 
обґрунтував організаційно-економічний механізм тра-
нсферту технологій. Розуміючи нові особливості фун-
кціонування економіки розробив разом з колегами 
концепцію державної науково-технічної політики Ук-
раїни в перехідний період. 

Вироблення стратегії розвитку економіки Укра-
їни та її регіонів, обґрунтування та реалізація держав-
ної промислової політики, на думку М.Г. Чумаченка, 
є запорукою суверенітету і перспективи української 
держави. Він наголошував на тому, що за умов ослаб-
лення галузевого управління процесами суспільного 
відтворення саме регіональні господарські комплекси 
стають основою організації, координації та розвитку 
вітчизняного виробництва [17]. Здатність регіонів на-
рощувати потенціал розвитку та вирішувати соціальні, 
екологічні, демографічні та інші проблеми є об’єктив-
ною вимогою і не може компенсуватися спорадич-
ними заходами центрального уряду.  

У другій половині 1990-х років М.Г. Чумаченко 
організував низку ґрунтовних досліджень проблем 
економічної самостійності та самофінансування регі-
ону. Узагальнення результатів досліджень цієї про-
блеми подані в доповіді «Регіональне та місцеве само-
врядування» та монографії «Самоуправление и само-
финансирование региона: теория и практика» (1997). 
На основі ґрунтовного розроблення науково-практич-
них питань регіонального розвитку та переосмислення 
ролі та змісту держави в його забезпеченні М.Г.Чума-
ченко запропонував системний підхід до проблеми: 
регіональна політика розглядається як взаємодія еко-
номічного, соціального, науково-технічного, екологі-
чного, демографічного, гуманітарного і національного 
аспектів [18, с. 3—13]. Він ініціював створення в 
1994 р. Української асоціації регіональних наук та був 
обраний її президентом.  

На межі 1990—2000-х років дослідження М.Г. Чу-
маченка були присвячені подальшому розвитку регіо-
налістики, територіальній організації регіону. Вчений 
приділяв велику увагу розробці програмно-цільового 
методу управління, був одним із розробників Концеп-
туальних основ програми “Донецька область — 2010” 
та відповідної програми. Узагальнення результатів 
проведених досліджень представлені у фундаменталь-
них монографіях з державного управління економікою 
[19, с. 62—95] та регіональної промислової політики 
[20, с. 276—295]. 

Реалізація ліберальної моделі ринкових перетво-
рень в Україні у перше десятиліття державної незале-
жності призвела до різкого зниження інвестиційної 
активності в промисловості. М.Г. Чумаченко велику 
увагу приділив дослідженню проблем інвестування на-
голошуючи, що використання арсеналу доступних ін-
струментів прямого й непрямого регулювання госпо-
дарської діяльності може забезпечити швидке інвести-
ційно-інноваційне зростання національної економіки. 
Ця проблематика знайшла відображення у працях вче-
ного присвячених дослідженню інвестиційної діяльно-
сті підприємства [21] та інвестиційної політики дер-
жави [22]. 

Одним із важливих напрямів дослідження у твор-
чості М.Чумаченка стали проблеми екологізації про-
мислового виробництва та зниження антропогенного 
навантаження на довкілля. У своїх працях вчений за-
уважує, що зростання суспільних потреб зумовлює ро-
звиток та постійне нарощування промислових потуж-
ностей виробництва, що своєю чергою є чинником ін-
тенсивного та надмірного використання природних 
ресурсів. Значний потенціал розвитку виробництва 
вступає в протиріччя із обмеженими можливостями 
навколишнього середовища та зумовлює системну су-
перечність у розвитку економічної системи загалом та 
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примушує людство уважніше ставитись до охорони на-
вколишнього середовища, ресурсо- та енергозбере-
ження на промислових підприємствах. Ці питання 
ґрунтовно розкриті  вченим у монографії «Актуальные 
проблемы охраны окружающей среды: экономические 
аспекты» (1979).  

Необхідність врахування впливу промислової ді-
яльності на довкілля розглядалася вченим через при-
зму аналізу процесу інтенсифікації господарства, що 
набув значного розвитку у 1980-і роки. Так у роботах 
«Интенсификация промышленного производства» 
(1985), «Экономия ресурсов в промышленности» 
(1985) та «Интенсивное развитие индустрии» (1989) 
вчений акцентує увагу на важливості оптимального 
використання матеріальних ресурсів шляхом зни-
ження матеріалоємності виробництва, раціонального 
використання сировини і матеріалів, оптимізації регі-
онального розміщення виробничих потужностей. Од-
ним із важливих механізмів ресурсозбереження вче-
ний називає планування матеріального постачання 
промислових підприємств, удосконалення якого може 
стати дієвим інструментом не лише економії витрат 
виробництва, а й мінімізації шкоди для навколиш-
нього середовища. 

Розробленню наукових засад екологічного розви-
тку промислового комплексу М.Г. Чумаченко присвя-
тив значну кількість праць, в яких проаналізував мож-
ливості зниження індустріального тиску на довкілля, а 
також дослідив особливості та відмінності в рівні ан-
тропогенного навантаження на довкілля та зниження 
природно-ресурсного потенціалу окремих регіонів, 
визначені специфікою територіального розміщення 
промислових об’єктів. Особлива увага дослідника була 
зосереджена на вивченні чітко вираженого регіональ-
ного характеру екологічних наслідків промислового 
розвитку та можливостей природоохоронної діяльно-
сті екологонебезпечного індустріального Донбасу. Зве-
ртаючи увагу на складність проблеми природоохорон-
ної діяльності промислових підприємств та особливий 
екологічний статус окремих регіонів, М.Г. Чумаченко 
акцентує увагу на необхідності доповнення існуючих 
галузевих методів ресурсозбереження, методиками 
програмування економії матеріальних ресурсів на рі-
вні регіонів [23, с.12—15]. Вченим були не лише про-
аналізовані пріоритетні напрями збалансування еко-
логічних та економічних результатів промислового ро-
звитку Донецького регіону, а й запропоновані органі-
заційно-економічні механізми запровадження регіона-
льної програми екологічної реконструкції Донбасу, в 
розробленні якої він брав діяльну участь. 

У контексті дослідження потенціалу та напрямів 
природоохоронної діяльності значна увага вченим 
приділялася проблемі утилізації промислових відходів 
та їх повторного використання. Вченим обґрунтована 
потреба у створенні загальнодержавного банку даних 
використання вторинних ресурсів і відходів виробни-
цтва та розробці довгострокових регіональних програм 
комплексного використання вторинних ресурсів [24] й 
формування Генеральної схеми управління комплекс-
ним використанням відходів та вторинних ресурсів в 
регіоні [25]. Запропоновані М.Г. Чумаченком концеп-
туальне бачення проблеми екологізації промислового 
виробництва та науково-методичні засади природоо-
хоронної діяльності із часом не втрачають, а навпаки 
набувають більшої актуальності для розробки стратегії 
соціально-економічного розвитку як окремих регіонів, 
так і національної економіки загалом.  

Проблеми реформування економіки України пі-
сля здобуття незалежності не могли не привернути 
уваги М.Г. Чумаченка. У 1993 р. він обґрунтував необ-
хідність створення та став засновником Академії еко-
номічних наук України, завдяки чому вдалося активі-
зувати дослідження в галузі економічних реформ. На-
укові праці вченого були присвячені актуальним пи-
танням управління народним господарством в процесі 
переходу до ринкової економіки, а пізніше — форму-
ванню концептуальних основ промислової політики. 
За результатами досліджень економічних реформ М.Г. 
Чумаченком були підготовлені наукові доповіді, в яких 
дана характеристика економічної ситуації в економіці 
України того періоду [26; 27]. Наукові здобутки вче-
ного в галузі економічних реформ були представлені 
для обговорення і на міжнародному рівні. Так висно-
вки та ідеї академіка були оприлюднені на семінарі в 
Університеті штату Західна Вірджинія, в інтерв’ю га-
зеті штату Вайомінг, в міжнародному журналі з регіо-
нальних досліджень, на семінарі групи “Адженда”, на 
міжнародних конференціях у Кишиневі та в Гарвард-
ському університеті, на семінарі у Міжнародному ін-
ституті прикладного системного аналізу (Лаксенбург, 
Австрія) [28]. 

Однією з ключових проблем, досліджуваних вче-
ним у роки незалежності України, є розробка концеп-
ції державної політики, спрямованої на реформування 
і розвиток промисловості. М.Г. Чумаченко брав акти-
вну участь в обговоренні програми Президента Укра-
їни „Шляхом радикальних економічних реформ” та 
обґрунтовував важливість проблем регіонального роз-
витку. Тематика робіт вченого відображала нагальні 
проблеми розвитку регіону — фактичне вичерпання 
ресурсного потенціалу регіону, розрив технологічних 
зв’язків після розпаду СРСР, необхідність оновлення 
та реформування промислових потужностей регіону 
тощо. Слід зазначити, що дослідження М.Г. Чумаче-
нка мають практичне спрямування, націленість на 
отримання ефекту від вдосконалення виробничої дія-
льності. Особливу увагу вчений приділяв проведенню 
економічних реформ на мікрорівні. М.Г. Чумаченко 
здійснив глибокий аналіз необхідних змін на підпри-
ємствах в умовах переходу до ринкової економіки, а 
саме у формуванні собівартості продукції, організації 
та методах управління, виборі форми власності тощо. 

Аналіз перебігу економічних реформ слугував ба-
зисом для розроблення принципів і визначення за-
вдань державного регулювання виробничої сфери в 
Україні. М.Г. Чумаченко вказував, що за роки держа-
вної незалежності розходження регіонів за рівнем со-
ціально-економічного розвитку значно посилилися, 
що, з одного боку, ускладнює перебіг трансформацій-
них процесів, а з іншого, — формує нові виклики щодо 
необхідності подолання галузево-просторових диспро-
порцій національної економіки [29, с. 36—37]. Вчений 
наголошував, що необхідно відійти від стереотипу про 
надання винятково фінансової допомоги галузям, що 
слабо розвиваються. Для підвищення ефективності 
функціонування підприємств виробничої сфери, що 
складають основу реального сектору економіки, необ-
хідно залучати широкий інструментарій засобів держа-
вного регулювання. Розвиток виробничих підпри-
ємств, наголошував М.Г.Чумаченко, можливий за 
умов досягнення балансу інтересів власників великих 
промислових комплексів та територіального утво-
рення в цілому. 
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Серед найважливіших принципових умов, що ви-
значають дієвість державного регулювання територіа-
льного розвитку, у тому числі й виробничої сфери, 
вчений називав врахування віддалених і сурядних ре-
зультатів; адресність, гранично допустиму локаліза-
цію; відповідальність і контроль [29, с. 41]. Обґрунто-
вані вченим положення сьогодні набувають особли-
вого звучання, бо прорахунки центральної влади, обу-
мовлені недооцінкою ключових принципів держав-
ного регулювання економічного розвитку та регіона-
льної політики, призвели до мультиплікованого ефе-
кту у розгортанні конфлікту на Донбасі. 

Теоретичні та практичні питання управління еко-
номікою, різні аспекти яких були в центрі наукових 
пошуків М.Г. Чумаченка впродовж усього його життя, 
набули нового звучання в останніх працях. Вони при-
свячені аналізу неоіндустріальних перспектив еконо-
міки України; визначенню напрямів підвищення ефе-
ктивності державного управління економікою на ма-
кро-, мезо- та мікрорівнях; обґрунтуванню структур-
ної політики та інституційних перетворень; розроб-
ленню рекомендацій щодо економічної інтеграції Ук-
раїни до ЄС. Серед актуальних проблем інституційних 
перетворень в Україні, на необхідності розроблення 
яких наголошував М.Г. Чумаченко, і які зберігають 
свою гостроту і життєве значення сьогодні, варто вио-
кремити такі: формування механізмів здійснення 
інноваційно-інвестиційної стратегії; проблеми регіо-
нальної політики та місцевого самоврядування; еколо-
гізація економічного розвитку. Перспективи націона-
льного господарства України М.Г. Чумаченко пов’язу-
вав із формуванням нової економіки, інтегрованої у 
єдиний глобальний механізм з універсальною систе-
мою макроекономічного регулювання та відповідною 
системою параметрів оцінювання якості та результатів 
господарювання [30, с. 4].  

Серед відмітних рис наукової діяльності М.Г. Чу-
маченка — його постійний інтерес до вивчення світо-
вої економічної літератури, новацій економічної теорії 
та практики. Він був одним із небагатьох радянських 
учених-економістів, хто торував шлях української на-
уки на Захід. Цьому посприяло те, що впродовж 1967—
1968 рр. М.Г. Чумаченко перебував на науковому ста-
жуванні в Іллінойському університеті (США). Плід-
ність цього наукового відрядження засвідчують його 
виступи з доповідями та статті [31; 32]. Низка публі-
кацій вченого представляє результати досліджень за 
матеріалами вивчення іноземного досвіду та методик. 
Чималу увагу впродовж всього періоду своєї наукової 
роботи М.Г. Чумаченко приділяв проблемі розвитку 
міжнародних наукових досліджень. Він, зокрема, роз-
робив методику оцінки та аналізу міжнародного нау-
ково-технічного співробітництва в сфері викорис-
тання обчислювальної техніки, цікавився питаннями 
трансферту технологій та інноваційних процесів [33]. 
М.Г. Чумаченко систематично вивчав і узагальнював 
зарубіжний досвід: вільних економічних зон КНР, мі-
сцевого самоврядування в США, концепції «народної 
приватизації» в країнах Центральної і Східної Європи 
тощо. Він завжди був у контексті розвитку світової на-
уки і ніколи не випадав із нього. Свідченням визнання 
авторитету вченого міжнародною науковою спільно-
тою є той факт, що у 2003 р. М.Г. Чумаченко був об- 
раний членом новоствореної Американської академії 
економічних наук.  

Праці вченого, присвячені аналізу економічних 
реформ в Україні, містять ґрунтовні узагальнення 

щодо розвитку теоретичних основ державного регулю-
вання економіки, розвитку постіндустріального суспі-
льства, характеристики інституціональних підходів до 
суспільних трансформацій, що засвідчує знання та 
глибокий інтерес до історії економічної науки. 
М.Г.Чумаченко виступив рецензентом першої хресто-
матії з української економічної думки, фундаменталь-
ної монографії С.М.Злупка “Економічна думка Укра-
їни (від давнини до сучасності)”, перевидання україн-
ською мовою книги М.І.Тугана-Барановського “Ос-
нови політичної економії”. У 2007 р. вийшла з друку 
колективна монографія „М.І. Туган-Барановський: 
особистість, творча спадщина і сучасність), одним із 
авторів якої є М.Г. Чумаченко [34]. Результатом бага-
торічних роздумів про перипетії розвитку вітчизняної 
економічної науки стала серія статей (у співавторстві 
з Л.П. Горкіною), опублікованих у журналі „Актуальні 
проблеми економіки” [35—37]. Основні етапи розвитку 
економічної думки в Україні від кінця ХІХ до 80-х ро-
ків ХХ ст. у контексті світової історії економічної на-
уки дістали висвітлення в короткій ретроспективі, що 
представляє наукові здобутки та втрати українських 
економістів [5]. У цій праці розглянуто також діяль-
ність українських вчених-економістів на Заході ( в ук-
раїнських та західних науково-освітніх осередках і за-
кладах), їхній внесок в економічну історію та теорію, 
статистику, демографію, розвиток фінансових дослі-
джень, теорію кон’юнктури, дослідження економіки 
СРСР, УРСР, інших країн світу. 

Загалом слід відзначити, що фундаментальність, 
увага до деталей, скурпульозність у проведенні дослі-
джень і формулюванні результатів, виваженість оцінок 
— це риси, що характеризують М.Г. Чумаченка як вче-
ного та організатора науки. Його громадянська пози-
ція та відповідальність виявлялися й у тому наскільки 
ретельно він ставився до підготовки академічних ви-
дань, не допускав вільного трактування термінів, 
спрощень у тлумаченні економічних явищ і процесів, 
які межують з вульгаризацією науки. Микола Григо-
рович підготував цілу низку матеріалів енциклопедич-
ного характеру і всі вони можуть слугувати зразком 
довершеності наукового тексту. Так, узагальнення ро-
боти по оперативному і системному аналізу представ-
лені статтями в «Экономической энциклопедии», тео-
ретична інтерпретація змісту планування і програму-
вання розвитку регіонів представлена в статтях по До-
нецькій області і Донбасу в Українській Радянській 
Енциклопедії та Географічній енциклопедії. Заслуго-
вує на увагу той факт, що М.Г. Чумаченко свого часу 
порушив питання коректності використання економі-
чних термінів, зокрема, “ринкова економіка” по від-
ношенню до сучасного стану економіки України [38]. 

Працюючи на відповідальних посадах і очолюючи 
творчі наукові колективи, М.Г. Чумаченко все життя 
присвятив вирішенню завдань, що мають ключове 
значення для розвитку економіки та забезпечення до-
бробуту людей. У 1971 р. він був призначений заступ-
ником директора по науковій роботі Інституту еконо-
міки АН УРСР, а в 1972 р. — обраний заступником 
академіка-секретаря Відділення економіки, історії, фі-
лософії та права АН УРСР. Упродовж 1973—1995 рр. 
М.Г. Чумаченко — директор Інституту економіки про-
мисловості НАН України. Варто відзначити, що в ор-
ганізації та проведенні досліджень Микола Григоро-
вич послідовно дотримувався спільної позиції та пріо-
ритетів, визначених у попередній період роботи цього 
інституту під керівництвом О.М. Алимова. Разом з 
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тим, завдяки М.Г. Чумаченку одержали розвиток дос-
лідження з проблем удосконалення управління вироб-
ництвом, регіональної економіки, прискорення нау-
ково-технічного прогресу. Він мав талант доброго ор-
ганізатора відповідальних досліджень, гуртував на-
вколо себе не лише професійні, але й молодіжні коле-
ктиви, передавав їм свої знання та досвід, не боявся 
ставити перед ними складні завдання.  

У 1981 р. М.Г. Чумаченко був обраний академі-
ком-секретарем Відділення економіки АН УРСР, у 
1982 р. — дійсним членом (академіком) АН УРСР. З 
1983 по 1995 рр. він очолював Донецький науковий 
центр Академії наук. Як член Президії АН УРСР з 
1981 р. М.Г. Чумаченко брав активну участь у її роботі, 
а як голова Донецького наукового центру Академії 
наук — забезпечував вирішення складної проблеми ко-
ординації науково-дослідної діяльності всіх наукових 
закладів регіону для реалізації регіональних науково-
технічних програм. Микола Григорович завжди дбав 
про майбутнє, спадкоємність у керівництві та органі-
зації досліджень, забезпечення їхньої системності та 
послідовності, підготовку наукових кадрів найвищої 
кваліфікації. Магістральну лінію розвитку наукових 
досліджень у галузі регіональної економіки, обґрунту-
вання державної промислової політики, інноваційно-
інвестиційної стратегії України, економічних вимірів 
екологізації виробництва продовжив О.І. Амоша.  

У вересні 1995 р. М.Г. Чумаченко призначений 
почесним директором Інституту економіки промисло-
вості НАН України. До грудня 1998 р. Микола Григо-
рович виконував обов’язки члена Президії НАН Укра-
їни, а після цього був призначений її радником. Його 
творчий доробок представляє грунтовне розроблення 
важливих проблем економічного розвитку, новатор-
ську постановку питань про ефективне управління як 
суспільне благо, обґрунтування інноваційно-техноло-
гічного імперативу як основи економічного зростання, 
оптимізацію співвідношення територіального і галузе-
вого, соціального і господарського, технічного та еко-
логічного аспектів суспільного розвитку.  
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ТВОРЧИЙ ВНЕСОК АКАДЕМІКА М. Г. ЧУМАЧЕНКА 

В ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЮ І ГОСПОДАРСЬКУ ПРАКТИКУ 
 
Визначні суспільні події, до яких належать ювілеї 

видатних вчених, відомих організаторів і керівників 
науки і виробництва та громадських діячів нагально 
вимагають від сучасників та послідовників: ретельно 
дослідити їхній внесок в генезис та еволюційний роз-
виток конкретних галузей знань; зберегти спадщину, 
адаптувати її до невизначеного і мінливого середо-
вища; продовжити закладені корифеями традиції і 
класичні підходи до виявлення актуальних проблем 
господарської діяльності та визначення напрямів їх-
нього вирішення; прийняття своєчасних управлінсь-
ких рішень щодо відродження, трансформації та впро-
вадження конкретних  ідей та пропозицій попередни-
ків. 

01 травня 2015 року − одна з таких знаменитих 
дат, коли академічна, галузева і вузівська економічна 
спільнота відмічає і шанує світлу пам'ять великого і 
відомого в Україні та за її межами нашого співвітчиз-
ника — академіка НАН України Чумаченка Миколи 
Григоровича з нагоди його 85-річного ювілею. Астро-
логи запевняють, що народжені під сузір’ям Тельця 
мають твердий характер, відзначаються великою терп-

лячістю, постійністю [1, с.94], досягають поставленої 
мети, нездоланні та стійкі. Відповідні їхні камені: ал-

маз, що вважається королем самоцвітів [1, с.96]; сап-
фір — символ чистоти, відкритості серця і благородс-
тва; гірський кришталь, що уособлює твердість, блиск 

і чистоту [2, с.10,11]. Доречність звертання до каменів 
обумовлена характерною їхньою ознакою (наданою 
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великим «каменеведом» академіком Ферсманом 
А.Е.) — поєднанням гармонії і порядку, яка прита-
манна, на наш погляд, і особистості М.Г. Чумаченка.  

Всебічне врахування національних інтересів, тра-
дицій і специфіки в умовах світової глобалізації та ін-
теграції світової економіки набувають особистого зна-
чення, вимагають вивчення і знання історії економіч-
ної науки та національної економіки. Роль особистості 
в історії обумовлює актуальність дослідження здобут-
ків видатних вчених, до яких, безумовно, належить 
академік НАН України Микола Григорович Чумаче-
нко. Ідеї і сформовані наукові напрями розвитку еко-
номічної науки й управління набагато випереджали 
свій час. Про це свідчить також його вагомий особис-
тий внесок в організацію і розвиток вітчизняної ака-
демічної, галузевої, регіональної, вузівської економіч-
ної науки та господарської практики. 

Дар наукового передбачення, безумовно прита-
манний Миколі Григоровичу, дозволив йому ще в да-
лекі 70-ті і 80-ті роки двадцятого століття чітко зрозу-
міти необхідність підвищення точності аналітичних 
оцінок завдяки комплексному використанню способів 
аналізу  господарської діяльності на всіх рівнях управ-

ління економікою [3−5] та застосуванню прогресивних 
економіко-математичних методів в плануванні та в 

аналізі [6]. Найбільш суттєві результати цих аналітич-
них досліджень узагальнені в його науково-методич-

них працях [6, 7]. Велику увагу він приділяв вивченню, 
дослідженню, узагальненню і популяризації світового дос-

віду застосування прогресивних методів аналізу [6, 7]. 
Важливим напрямом підвищення ефективності 

національної економіки академік Чумаченко М.Г. вва-
жав вирішення проблем розвитку регіонів і територіа-
льного управління. Методологічним і організаційним 
аспектам цього дослідження присвячена його доповідь 
на пленарному засіданні науково-практичної конфе-

ренції в Інституті економіки АН УССР [8]. 
Набували поглибленого дослідження закономір-

ності науково-технічного прогресу, його прогнозу-
вання і стимулювання, розробка і впровадження ре-
сурсозберігаючих технологій у промисловості, пошук 
шляхів інтенсивного використання основних фондів 

[8, 9] і виробничих потужностей. Належна увага при-
ділялася дослідженням фінансово-кредитних важелів 
інтенсифікації економіки, формуванню економіко-
правового напрямку, розвитку трудового та ресурсного 
потенціалу регіонів. Микола Григорович був прихиль-
ником загальноуправлінського принципу оптималь-
ного співвідношення і сполучання галузевих і терито-
ріальних інтересів, централізованого і регіонального 
розвитку. Під керівництвом М.Г. Чумаченка вченими 
Інституту економіки промисловості НАН України 
були розроблені концепції багатьох регіональних про-
грам і концепція державної промислової політики Ук-
раїни та їхнє обґрунтування. Результати цих дослі-
джень і доробок викладені у змістовних його моногра-
фіях: особистих  («Некоторые вопросы прогнозирова-
ния, планирования и организации производства в 
США» (1971),  «Экономическая эффективность нау-
чно-технического прогресса» (1977), «Очерки по эко-
номике регионов» (1995)); колективних   («Государст-
венное управление экономикой в Украине: опыт, про-
блемы, решения»(1999),  «Концепція державної про-
мислової політики в Україні»  (2000), «Региональная 
промышленная политика: концепция формирования и 

реализации» (2002) [10]) та багаточисельних наукових 
статтях. 

В організації академічної науки академік Чумаче-
нко М.Г. реалізував каскадний принцип стрімкого вза-
ємопов’язаного розвитку споріднених наук: стратегіч-
ного планування; управління якістю; соціальних та 
екологічних аспектів економічної діяльності. Нові під-
ходи в економічній теорії пов’язані також з розробкою 
та удосконаленням господарського права. Для ретель-
ного дослідження нових наукових напрямів відпочко-
вувалися і створювалися наукові школи, очолювані 
його однодумцями й послідовниками, організовува-
лися філії й відділення, територіально наближені до 
об’єктів дослідження. 

Микола Григорович завжди приділяв важливе 
значення вивченню і дослідженню історії економічної 

думки [10−12]. Його особисті практичний заводський  
досвід, дослідницька діяльність, організація і керівни-
цтво академічною економічною наукою в промисло-
вості, тісні зв’язки і взаємодія із суміжними науко-
вими організаціями, з галузевими і вузівською нау-
ками та життєва мудрість сформували уявність і необ-
хідність адаптації і подальшого використання історич-
ної спадщини. Микола Григорович вважав це не 
тільки збереженням історичного скарбу та відданням 
шани й обов’язку попередникам-вченим і практикам, 
а й доцільним для підвищення ефективності економі-
чної науки і господарської практики, щоб не повто-
рювати їхні помилки і використовувати раціональні 
позитивні здобутки й досягнення минулого. 

Про обов’язковість попередньої адаптації істори-
чного українського і світового досвіду до сучасних 
умов як  наукового принципу яскраво свідчать два ва-
жливих заходи, проведених на початку двадцять пер-
шого століття з його ініціативи, за його участю і під 
його безпосереднім керівництвом.  У 2001 році колек-
тивом кафедри економічного аналізу Київського наці-
онального економічного університету (КНЕУ), яку він 
очолював, була підготовлена креативна аналітична до-

повідь його наукової школи  − «Трансформація курсу 
«Економічний аналіз діяльності підприємства»», в якій 
були обґрунтовані напрями адаптації курсу до ринко-
вих умов функціонування: розширення кола об’єктів  
аналізу і його видів; системний підхід до способів ана-
лізу, доповнення складу ЕА ситуаційним аналізом, 
стратегічним аналізом і оцінкою стану зовнішнього 
середовища; аналізом витрат і вигод; аналізом інсти-

туціональних змін і т.д. [13]. Цю доповідь підготовлено 
для подальшого обговорення на міжнародній науково-
практичній конференції (МНПК) щодо змісту курсу 
«Економічний аналіз діяльності підприємства» і його 
трансформації до умов перехідної економіки. Ця акту-
альна конференція відбулася у КНЕУ в квітні 2002 
року. Від її оргкомітету прийшло запрошення у Наці-
ональну металургійну академію України (НМетАУ) з 
пропозицією доповісти досвід з викладання «Економі-
чного аналізу». У НМетАУ економічний факультет 
створено у 1933 році на базі економічних фахів (Наказ 
№10 від 27.01.1933 р.) і відтоді цей курс викладався і в 
системі підвищення кваліфікації керівників і фахівців 
металургійних підприємств Придніпровського еконо-
мічного регіону. До сих пір пам’ятаю радісне підне-
сення, коли мені доручили організацію і підготовку 
доповіді про досвід викладання аналітичних дисцип-
лін у НМетАУ, бо ця конференція була першою після 
більш десятирічної перерви у спілкуванні науковців 



ШПАНКОВСЬКА Н. Г., КУЧЕРЕНКО Р. П. 
 

 
 

        2015/№1 21 
 

внаслідок фінансових проблем в період перебудов. 
Конференція була не тільки цікавою, а й знаковою,бо 
її рішеннями, прийнятими після обговорення багатьох 
доповідей і дискусій, були сформовані основні перс-
пективні напрями удосконалення аналітичних теорії, 
методики й практики економічного аналізу діяльності 
не тільки підприємства, а й макроекономічного рівня 

[14, 15]. Крім того, МНПК стала імпульсом і значно 
активізувала подальше обговорення нагальних про-
блем аналітичної оцінки як у столиці, так і в регіонах, 
і не тільки на наукових конференціях, а і в моногра-
фіях, фахових виданнях, в періодиці і знайшла відо-
браження в навчально-методичній літературі з еконо-
мічного аналізу. Тепер ця активна творча і життєва по-
зиція Миколи Григоровича продовжується його акаде-
мічною і вузівською науковими школами та його ба-
гаточисельними шанувальниками, колишніми підлег-
лими, послідовниками, до яких належить і автор цих 
строк, колишній старший науковий співробітник 
Дніпропетровського відділення управління якістю 
продукції ІЕП АН УРСР. 

Наприкінці минулого століття значно зросла роль 
юридичних і соціальних критеріїв регулювання госпо-
дарської діяльності, головним з яких є відповідаль-
ність учасників ринкових відносин. Визначення прин-
ципів їхньої взаємодії як вихідних теоретичних поло-
жень стає важливим і актуальним завданням економі-
чної науки. Варто зазначити, що на конкретному етапі 
еволюційного розвитку національної економіки, гос-
подарської діяльності промислових підприємств заго-
стрялася актуальність проблем економічної теорії і 
практики внаслідок політичних, форс-мажорних, кри-
зових та інших обставин. Наукова інтуїція М.Г. Чума-
ченка, аналітичний склад його розуму,  проникли-
вість, які ґрунтувались на багатому попередньому до-
свіді, ерудиції  та підкріплялися логічним обґрунту-
ванням, допомагали йому обирати вірні і не просто 
актуальні, а  злободенні за значущістю напрями і те-
матику досліджень наукових підрозділів очолюваного 
ним Інституту економіки промисловості АН УРСР 
(потім НАН України) та його особистої наукової 
школи. Про це красномовно свідчить хронологічний 
перелік його основних наукових праць, наведений у 
списку літератури, а їхня сутність і зміст віддзеркалю-
ють  віхи еволюційного розвитку національної еконо-
міки та економічної науки. 

В сучасному періоді глобалізації світової еконо-
міки основною організаційно-правовою формою гос-
подарської діяльності в розвинутих країнах є корпора-
ція. Моделі корпоративного управління враховують 
національні традиції й особливості. Специфікою аме-
риканської моделі є жорстке дотримання нормативно-
правового забезпечення господарської діяльності та 
чітке розмежування функцій корпоративного управ-

ління та контролю [16, 17]. Слід зазначити, що цю су-
часну тенденцію актуалізації проблеми удосконалення 
нормативно-правового забезпечення, господарської 
діяльності підсилення ті відповідальності бізнесу Ми-

кола Григорович передбачав набагато раніше − ще у 
вісімдесяті роки минулого століття. В Інституті еконо-
міки промисловості АН УРСР, який він очолював, 
було створено науковий відділ, який спеціалізувався 
на проведенні юридичних досліджень розробки теоре-
тико-методичних питань з метою удосконалення пра-
вового забезпечення економічної діяльності підпри-

ємств, який пізніше перетворився в Інститут еконо-
міко-правових досліджень НАН України у 1992 році. 
Цей науковий напрямок очолював В. Мамутов. 

Наукова і освітянська діяльність академіка Чума-
ченка М.Г. тісно пов’язані: результати своїх наукових 
досліджень він використовував у навчальному процесі, 
висвітлював не тільки у багаточисельних наукових 
статтях, доповідях, монографіях, а й у підручниках, 
навчальних посібниках, методичних рекомендаціях. 

Чумаченко М.Г. є засновником класичної мето-
дології вітчизняної прикладної аналітичної науки. 
Його внесок в становлення і розвиток аналітичної на-

уки обґрунтовано в попередніх дослідженнях [10, 18, 

19].  
Він був не тільки прихильником, а й носієм і по-

пуляризатором високої аналітичної культури, прище-
плював багаточисельній студентській аудиторії, аспі-
рантам, здобувачам і докторантам, колегам і підлеглим 
сумлінне ставлення до будь-якої роботи, особливо до-
слідницької і експериментальної, та підкреслював не-
обхідність ретельного їх планування та підготовки і до-
тримання термінів виконання робіт, передбачених те-
матичними планами НДР. Проміжні результати дослі-
джень завжди доповідалися і обговорювалися на нау-
кових семінарах у відділеннях Інституту економіки 
промисловості АН, а кінцеві результати підлягали 
обов’язковому опануванню, а потім доповідались і об-
говорювались на засіданнях Вченої ради ІЕП, і тільки 
після усунення зауважень і отримання позитивної оці-
нки звіти з НДР затверджувалися. Така практика за-
безпечувала високу якість і ефективність бюджетних і 
госпрозрахункових науково-дослідних робіт, форму-
вала особисту і колективну відповідальність їхніх нау-
кових керівників і виконавців. Цей принцип стосува-

вся і похідних результатів НДР − монографій, науко-
вих статей, тез доповідей, методичних рекомендацій, а 
також навчально-освітянської літератури, яка внаслі-
док цього відрізнялась високим науковим рівнем. 

Економіст широкого профілю, Микола Григоро-
вич уособлював і втілював своїми дослідженнями ком-
плексність економічних знань, здійснював великий 
вплив на розвиток економічної науки як безпосеред-
ній її організатор, автор фундаментальних робіт, голов-
ний редактор багатьох видань, рецензент і т.д. 

Величезне значення в дієвості та ефективності 
організаторської діяльності М.Г. Чумаченка мали його 
високі морально-етичні властивості: здатність радіти 
успіхам інших вчених і практиків, особливо своїх учнів 
і підлеглих; природна доброта, прагнення підтримати 
кожного, кому була потрібна допомога; стриманість, 
доброзичливість і добросовісність; делікатність, високі 
вимоги до себе; працездатність і самоорганізованість; 
наполегливість,  твердість і відповідальність. 

Він виховав цілу плеяду докторантів, які є зараз 
цвітом, елітою національної економічної науки, відо-
мими в Україні та за її межами вченими, успішними 
організаторами науки, державними і громадськими ді-
ячами. 

Колективи, які він очолював, багаточисельні його 
учні, однодумці, послідовники, не зважаючи на тепе-
рішні труднощі, постійно й наполегливо виконують на 
ентузіазмі науково-дослідну роботу, яку майже не фі-
нансує держава, вдосконалюють навчальний процес, 
тим самим зберігають і продовжують закладені їхнім 
Великим Вчителем традиції, відповідальне відно-
шення до своїх обов’язків. 
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Теоретично-методичні дослідження Миколи Гри-
горовича з різноманітних економічних і  управлінсь-
ких напрямів мають високий аналітичний рівень, ґру-
нтовно й об’єктивно синтезовані узагальнення, стра-
тегічну спрямованість. Тому вони непідвласні часу і 
стали класикою. На жаль, ці здобутки Чумаченка М.Г. 
і його наукової школи в недостатній мірі використо-
вувались державними чиновниками, не зацікавленими 
в ліквідації дисбалансу між науковою економічною ду-
мкою вчених і економічною політикою уряду. На наш 
погляд, це — одна з головних причин і сучасного кри-
зового становища економіки України. 

Академік Чумаченко М.Г. — високий взірець Лю-
дини і Вченого, життя, відповідальність, відданість об-
раній справі і творчий шлях якого повчальні не тільки 
для його сучасників, а й для молодих вчених і студен-
тів, які прагнуть себе реалізувати і досягти успіхів. 
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КОНТРЕЙЛЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ —  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 
(Шляхи удосконалення транспортного обслуговування в умовах гібридної війни) 

 
Постановка проблеми. В умовах,  відставання те-

мпів розвитку дорожньої інфраструктури, відсутності 
розвинутих автомобільних дорожніх міських мереж  і 
основних магістралей, виникають передумови до регу-
лярних порушень нормальних режимів руху транспор-
тних потоків, виникнення між регіональних та міжна-
родних конфліктів, росту дорожньо-транспортних 
пригод, у т.ч. зниження якості транспортного обслу-
говування. Усі ці та інші обставини обумовлюють не-
обхідність пошуку шляхів і засобів розв’язання про-
блем розвитку контрейлерного (комбінованого) обслу-
говування в Україні, удосконалення організації вико-
ристання системи комбінованого  транспортного залі-
зничного, автомобільного та інших видів обслугову-
вання для того, щоб в певній мірі розвантажити сухо-
путні транспортні магістралі від важкого автомобіль-
ного транспорту. Відповідно цим і пояснюється - ак-
туальність і своєчасність означеної  теми  даного дос-
лідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка 
шляхів і засобів розв’язання проблем розвитку конт-
рейлерного обслуговування в Україні, удосконалення 
організації використання системи комбінованого тра-
нспортного залізничного, автомобільного та інших ви-
дів обслуговування є складною техніко-технологіч-
ною, організаційною, екологічною та навіть містобу-
дівною проблемою. Проблематиці удосконалення тра-
нспортного обслуговування нині присвятили свої на-
укові праці російські вчені: Качанов А.Н. [6], який ви-
вчає математичні основи проектування і наладки сис-
тем автоматичного управління технічними об'єктами і 
процесами, Шандров Б.В. [14], Сольницев Р.И., Но-
ренков И.П. [11,13]. присвятили свої праці розвитку 
систем автоматизованого проектування. Іванько А.Ф., 
Фалк Г.Б. [5]. Ястребенецкий М.А., Иванова Г.М. [15] 
у своїх статтях розглядали питання автоматизованого 
вибору технологічних пристроїв в умовах паркінгів. 
Свої погляди щодо розвитку транспортного обслуго-
вування, автомобілізації населення в посттоталітарний 

період висловили ряд українських учених серед яких: 
Катрушенко Н.А, який у своїх працях  розкриває деякі 
проблеми розвитку пасажирського транспорту в умо-
вах інтенсивного дорожнього руху. Цимбал Н.М. свої 
дослідження присвячує програмуванню розвитку авто-
мобільного транспорту як об’єкту управління. Удоско-
наленню механізмів координації в організації надання 
транспортних послуг посвячує свої праці Ігнате-
нко П.О., в свою чергу аналізуванню методів моделю-
вання функціонування міської пасажирської транспо-
ртної системи  присвятили свої наукові праці Гупь-
чак О.П., Шатенко Є.М. [2]. Шляхи підвищення яко-
сті обслуговування пасажирів на маршрутах міського 
пасажирського транспорту та вплив дорожньої без-
пеки на економіку автотранспортних підприємств у 
своїх працях розглядає Поліщук В.П. [2]. Науковцями 
України в основному розглядаються питання підви-
щення ефективності роботи транспортних підпри-
ємств, організації дорожнього руху в умовах міських 
поселень тощо.  

На жаль, питанню шляхів і засобів розв’язання 
проблем розвитку контрейлерного обслуговування в 
Україні, удосконалення організації використання сис-
теми комбінованого, транспортного, залізничного, ав-
томобільного та інших видів обслуговування приділя-
ється уваги недостатньо. Власне ці та інші обставини 
призвели до некерованого перенасичення вулиць ав-
томобільним транспортом та виникненню проблем у 
сфері організації транспортного обслуговування. 

Виклад основного матеріалу. Програмою розвитку 
і функціонування комбінованого транспорту в Україні 
до 2010 року передбачалося створення єдиної системи 
функціонування залізничного та автомобільного тран-
спорту, що повинно було дозволити здійснювати тра-
нспортне обслуговування за схемою від “дверей до 
дверей” і “точно в термін”. Для підвищення ефектив-
ності перевезень було запропоновано розширене за-
стосування контрейлерних перевезень які застосову-
ються в основному у міжнародних відносинах. 
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24 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Довідково: Комбіновані або контрейлерні переве-
зення — перевезення залізничним транспортом автопоїз-
дів, автомобільних причепів або напівпричепів. Для цього 
залізничники використовують спеціальний рухомий склад 
— платформи з заниженою базою. Світовий досвід вико-
ристання подібного виду транспортування вантажівок і 
вантажів має на меті вирішення одразу кількох проблем. 
По-перше, збереження чистоти повітря та навколиш-
нього середовища. По-друге, контрейлерні перевезення 
значною мірою зберігають стан дорожнього полотна, ро-
звантажують автомагістралі, знижують аварійність 
на автошляхах. У європейських країнах контрейлерні пе-
ревезення значною мірою дотуються державою. 

Вивчення показало, що більшість вітчизняних 
підприємств, у яких виникає потреба у перевезеннях, 
не мають належної інформації про наявність в Україні 
можливостей організації контрейлерних перевезень. 
Багато спеціалістів з цієї галузі переконані, що їх ор-
ганізація є ефективною лише в умовах трансконтине-
нтальних та міжнародних перевезень. В іншому випа-
дку реалізація використання контрейлерних переве-
зень у внутрішніх умовах гальмується через відсутність 
належно підготовлених під’їзних шляхів, вантажно-
розвантажувальних пунктів ін. Відсутність належної 
реклами, технічних умов для організації транспорт-
ного обслуговування, законодавчого та нормативного 
забезпечення не сприяють розширенню та популяри-
зації цього виду транспортного обслуговування. 

В силу цих та інших обставин головною метою, 
на даний час, є створення найбільш сприятливих умов 
для  розширення контрейлерних можливостей внутрі-
шніх перевезень за рахунок економічних механізмів 
зацікавлення клієнта, який використовує автомобіль-
ний транспорт для здійснення перевезень вантажів за-
лізницею. Одним із шляхів зміцнення залізничних по-
зицій може бути формування своїх, внутрішніх авто-
парків і здійснення комплексного обслуговування за-
мовників. 

Досвід міжнародного співробітництва з залізни-
цями інших держав дозволяє організовувати курсу-
вання міжнародних поїздів комбінованого транспорту, 
у складі яких здійснюється перевезення різних видів 
комбінованих одиниць — контейнерів і автопоїздів. 
Організація поїздів створює привабливі умови для пе-
ревезень вантажів: прискорена доставка, збереження 
перевезених вантажів, конкурентноздатна, у порів-
нянні з іншими видами транспорту, вартість переве-
зення, мінімальний час на  проведення контролю на 
границі, сервіс для водіїв на шляху проходження (до 
складу поїздів входять купейні вагони, вагони-буфети 
або вагони-ресторани), збереження екології навколи-
шнього середовища, зменшення навантаження на ав-
тодороги, скорочення витрат палива тощо. 

На залізницях України спеціально розробленими 
графіками в напрямку міжнародних транспортних ко-
ридорів курсують контрейлерні, контейнерні потяги і 
маршрутні контейнерні групи, а також поїзди комбі-
нованого транспорту, у складі яких одночасно здійс-
нюються контейнерні і контрейлерні перевезення. За 
останнє п’ятиріччя обсяги цих перевезень збільши-
лися більш ніж у 3 рази. 

Наприклад, оператор комбінованих перевезень 
на залізницях України — Державний центр транспор-
тного сервісу «Ліски» — який є структурним підрозді-
лом «Укрзалізниці». Використовуючи мережу терміна-
лів (Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Луганськ, 

Одеса), здійснює комплексне транспортно-експеди-
ційне обслуговування, використовуючи переваги ком-
бінованих перевезень — доставку вантажів «від дверей 
до дверей» і «точно в термін». 

З метою реклами своїх послуг та більш детальної 
інформації стосовно розвитку комбінованих переве-
зень (маршрут курсування контрейлерних та контей-
нерних поїздів, технологічні умови, тощо) на залізни-
цях України вони пропонують ознайомитись на Веб-
сайті УДЦТС “Ліски” — www.liski.com.ua. 

На даний час «Укрзалізниця» має намір відно-
вити і розширити обсяги контрейлерних перевезень 
залізничним транспортом — про це йшлося на відпо-
відній спільній нараді, що 20 січня відбулася в Мініс-
терстві транспорту та зв’язку України поточного року. 
Результатом наради стало створення спеціальної робо-
чої групи з представників Міністерства транспорту та 
зв’язку України, «Укрзалізниці» та інших зацікавлених 
сторін для оперативного розгляду та вирішення питань 
відновлення і постійного курсування поїздів комбіно-
ваного транспорту. 

За інформацією начальника Головного комерцій-
ного управління Укрзалізниці Віктора Кушнірчука, 
сьогодні виникла необхідність повернутися до конт-
рейлерних перевезень з багатьох причин. Серед яких 
знову ж таки  питання екології, зменшення аварійно-
сті на автошляхах, розвантаження прикордонних пе-
реходів і розширення послуг, що надаються вантажо-
відправникам залізничним транспортом. «У результаті 
запровадження комбінованих перевезень виграють 
споживачі як автомобільного, так і залізничного тран-
спорту», — зауважив Віктор Кушнірчук.  

Загалом, за інформацією Віктора Кушнірчука, за-
лізничники вже розробили правила для контрейлер-
них перевезень, можливе застосування уніфікованої 
накладної ЦИМ/СМГС, є спеціальний рухомий склад 
та розроблені привабливі тарифні умови, що закладені 
в новий Збірник залізничних вантажних тарифів. «Той 
досвід, що у нас є, говорить, що така послуга може 
існувати, працювати та успішно розвиватися», — за-
значив керівник Головного комерційного управління 
«Укрзалізниці». Під час наради було озвучено, що за-
лізничники вже написали листи до залізничних адмі-
ністрацій Румунії, Польщі, Угорщини, Словаків, Чехії, 
Австрії, Росії з пропозиціями стосовно відновлення 
«Укрзалізницею» контрейлерних перевезень. 

В «Укрзалізниці» впевнені, що для успішнішої 
організації комбінованих перевезень на державному 
рівні мають бути прийняті рішення з транспортної по-
літики. По-перше, необхідно розробити й узгодити 
проект Закону України «Про змішані (комбіновані) 
перевезення», по-друге, необхідно спростити та прис-
корити митні процедури перетину кордонів.  

В свою чергу Репіч Т.А. доцент кафедри іннова-
ційної діяльності НУХТ, к.е.н. у своїх матеріалах: 
«Укрзалізниця має намір відновити комбіновані (кон-
трейлерні) перевезення» [11,13], підкреслює: Україна 
має вагомі передумови для посилення своєї ролі як 
транзитної держави. Це її геополітичне становище та 
наявність в країні потужного транспортного компле-
ксу. В наш час транзитний потенціал держави набуває 
стратегічного значення, стає важливою складовою на-
ціональної безпеки. 

Наша країна в системі міжнародних транспортно-
комунікаційних зв'язків об'єктивно виходить за межі 



АНДРУШКІВ Б., КИРИЧ Н., ПОГАЙДАК О., СТОЙКО І., ШЕРСТЮК Р. 
 

 
 

        2015/№1 25 
 

власних інтересів у зв'язку з її тяжінням до географіч-
ного центру Європи. Україна покрита густою мережею 
транспортних шляхів, має розвинутий сучасний рухо-
мий склад усіх видів транспорту. За коефіцієнтом тра-
нзитності Україна посідає перше місце в Європі (кое-
фіцієнт транзитності України — 3,75, Польщі, яка зай-
має друге місце, — 2,92). 

Разом з тим, завантаженість українських транс-
портних коридорів не відповідає їх можливостям. Че-
рез територію України щорічно перевозиться більше 
60 мільйонів тонн транзитних вантажів, включаючи 
трубопровідний транспорт для перевезення рідких ва-
нтажів, таких як нафта, газ, аміак тощо. А потенційні 
можливості України оцінюються майже в чотири рази 
більше — в межах 220 мільйонів тонн транзитних ван-
тажів, і це є стратегічною перспективою для її розви-
тку. 

Сьогодні найголовнішою проблемою при транс-
портуванні вантажів автомобільними магістралями 
України є їхня значна завантаженість. Одним із най-
більш дієвих способів по розвантаженню міжнародних 
автомобільних трас може стати розширення контрей-
лерних перевезень — транспортування автомобілів з 
вантажами по залізниці. 

Контрейлерні перевезення — комбіновані заліз-
нично-автомобільні перевезення причепів, напівпри-
чепів, трейлерів (причепів для великовагових непо-
дільних вантажів) або знімних кузовів на залізничній 
платформі. В Європі таку технологію називають 
«шосе, що біжить», тобто перевезення автомобіля на 
залізничній платформі з пониженою підлогою. 

Перевагами контрейлерних перевезень виступа-
ють менша, у порівнянні з іншими видами транспорту, 
вартість перевезень; фіксований графік перевезення, 
незначний транзитний час; безпека перевезення, збе-
реження вантажів на шляху транспортування; приско-
рені митні та прикордонні процедури оформлення до-
кументів; зменшення негативного впливу на оточуюче 
середовище. 

Недоліком контрейлерної технології вважається 
необхідність перевезення самого автомобіля (зменшу-
ється коефіцієнт використання вантажопідйомності 
вагона), а також водія, для якого необхідно створити 
комфортні умови. 

Для європейського простору перевезення в змі-
шаному автомобільно-залізничному виконанні вже да-
вно не нововведення. На даний момент контрейлер-
ний вантажообіг в Європі оцінюється в 70 млн т. У 
ряді випадків контрейлерні перевезення є невід'ємною 
частиною маршруту через діючі обмеження екологіч-
ного та іншого характеру, що стосуються автомобіль-
них перевезень: обмеження осьового навантаження; 
заборона руху великовантажних, вантажних автомобі-
лів по певних днях тижня та по конкретних трасах; 
незадовільний стан дорожнього покриття; низька про-
пускна здатність наявних автомобільних шляхів. 

Крім того, на відміну від країн постсоціалістич-
ного табору, вартість перевезення однієї тонни ван-
тажу європейськими залізницями в три рази менша, 
ніж автомобільним транспортом. У такій ситуації роз-
виток контрейлерних поїздів становить великий інте-
рес, особливо з урахуванням фінансового заохочення 
з боку держави, яке компенсує автотранспортників 
половину витрат, відносячи їх на статтю захисту на-
вколишнього середовища і збереження експлуатацій-
ної якості автомобільних доріг. 

В Україні контрейлерні маршрути з перемінним 
успіхом існують вже майже п'ятнадцять років, але тим 
не менше вони завжди були перспективними. Старт 
експерименту був даний ще в 90-х роках. Першим се-
рйозним проектом став поїзд «Вікінг», запущений в 
лютому 1993 року між українським і литовським пор-
тами Іллічівськ і Клайпеда (транзитом через Білорусь). 
У вартість перевезення включається оформлення до-
кументів, проїзд водія, митна реєстрація, охорона про-
тягом усього шляху слідування. 

Однією із цілей проекту є залучення вантажів для 
перевезення залізничним транспортом у напрямку Єв-
ропа — Кавказ — Азія по коридору ТКА8ЕСА, а також 
перевезення вантажів з Туреччини і країн Близького 
Сходу в північні країни Європи і в зворотному напря-
мку. 

Другою спробою контрейлерних перевезень став 
потяг «Ярослав» сполученням Луганськ — Київ — Сла-
вкув (Польща), який з'явився в 2003 році. Місто Сла-
вкув було вибрано тому, що це найзахідніше польське 
місто, куди доходить «радянська» колія. Проте на да-
ний момент рух потягу тимчасово припинено. Основ-
ними причинами називаються наступні — місто Слав-
кув є невигідним кінцевим пунктом. Потяг був би 
куди популярніший у разі його продовження до Німе-
ччини. Друга причина — висока ціна перевезення. 

Необхідно зазначити, що контрейлерні маршрути 
для внутрішніх перевезень України безперспективні. 
«Ставати на рейки» має сенс тільки для подолання від-
станей у тисячу кілометрів і більше. Тому контрейлер 
в Україні головним чином орієнтований на транзит-
ний потенціал. 

Розвиток транспортних коридорів в Україні, в 
тому числі і контрейлерних перевезень, дозволить 
ефективно використати вдале географічне розташу-
вання нашої країни на карті Європи, що, у свою чергу, 
буде сприяти створенню нових робочих місць; значно 
збільшиться кількість замовлень українським підпри-
ємствам, а головне, це дозволить підняти рівень інве-
стиційної привабливості інфраструктури, що розвива-
ється, забезпечить статус України як транзитної дер-
жави, сприятиме інтеграції національної транспортної 
системи в міжнародну транспортну систему та реалі-
зації національних стратегічних інтересів. 

Висновки. Таким чином встановлено, що з ростом 
обсягів перевезень виникає питання пошуку шляхів і 
засобів розв’язання проблем розвитку контрейлерного 
обслуговування в Україні, удосконалення організації 
використання системи комбінованого транспортного 
залізничного, автомобільного та інших видів обслуго-
вування, які перешкоджають дорожньому руху і ство-
рюють «пробки», затори, особливо в районах з висо-
кою щільністю забудови, як наслідок, це призводить 
не лише до незручностей, а і до регулярних порушень 
нормальних режимів руху транспортних потоків, росту 
дорожньо-транспортних пригод, в т.ч. зниження яко-
сті обслуговування. Всі ці та інші обставини обумов-
люють необхідність удосконалення шляхів і засобів 
розв’язання проблем розвитку контрейлерного обслу-
говування в Україні, удосконалення організації вико-
ристання системи комбінованого транспортного залі-
зничного, автомобільного та інших видів обслугову-
вання.  

Ці та інші обставини обумовлюють необхідність 
пошуку шляхів і засобів розв’язання проблем розвитку  
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контрейлерного обслуговування в Україні, удоскона-
лення організації використання системи комбінова-
ного транспортного залізничного, автомобільного та 
інших видів обслуговування. Для організації цієї дія-
льності доцільно розробити нормативно-правову базу, 
положення у яких обумовити не лише правила їх фу-
нкціонування ін., а і засоби матеріальної та моральної 
зацікавленості у розвитку цього виду діяльності, роз-
витку реклами і т.д.. 

У результаті впровадження засобів розв’язання 
проблем розвитку контрейлерного обслуговування в 
Україні, удосконалення організації використання сис-
теми комбінованого транспортного залізничного, ав-
томобільного та інших видів обслуговування для ко-
ристувачів автомобілів крім підвищення зручностей в 
обслуговуванні, вивільнені, ефективному викорис-
танні  вагонного парку, скорочується час на транспо-
ртування на 20-30%. При цьому знижується витрата 
палива, поліпшується екологічна ситуація. Відходять 
на задній план незручності пошуку місця для парку-
вання. Контрейлерне обслуговування в Україні, удо-
сконалення організації використання системи комбі-
нованого транспортного залізничного, автомобільного 
та інших видів обслуговування підвищують ефектив-
ність використання залізничних платформ, зростають 
заощадження від 35 до 50% площі. Представляється 
можливим забезпечити екологічний контроль: змен-
шити атмосферне та шумове забруднення За рахунок 
комунікативного забезпечення покращується інфор-
маційне обслуговування (замовлення місць телефо-
ном), виключаються передплати за обслуговування 
тощо.  
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ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 

 
Постановка проблемы. Устойчивый, хотя и не все-

гда достаточно эффективный этап развития эконо-
мики Украины (тогда еще союзной республики), когда  

                                                
1 Статья подготовлена как промежуточный результат выполнения НИР Института  экономики промышленности НАН 

Украины “Методы развития и обеспечения капитализации промышленных предприятий в условиях институциональных 
изменений” (2012-2015 гг., номер госрегистрации 0112U006882). 

ежегодный прирост ВВП составлял 2-5%, завершился 
в 1991 г., когда Украина получила независимость, воз-
можность стать субъектом мирового сообщества. Ве- 
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лико было желание пришедших к власти политиче-
ских сил в один момент превратить Украину в совре-
менное суверенное, демократическое государство с 
высокими экономическими показателями, конкурен-
тоспособной на мировых рынках экономикой, высо-
ким качеством жизни населения и т.д. В качестве тео-
ретической базы становления нового общества и гос-
ударства была принятии либеральная экономическая 
школа. Как известно, либеральная экономика предпо-
лагает господство рыночных отношений, приоритет 
частной собственности, свободную конкуренцию то-
варопроизводителей, господство индивидуализма в 
идеологии человеческих отношений, максимальное 
устранение государства от управления экономикой, 
наличие среднего класса и гражданского общества и 
др. Однако высокоразвитые страны не следуют одно-
значно принципам либеральной экономики. Посте-
пенно увеличивается роль государства, как субъекта 
рыночных отношений, имеет место равноправие всех 
форм собственности, а преимущество частной соб-
ственности не является гарантией успеха в экономике, 
посредством государственно-публичных отношений 
государство активно влияет на свою экономику, эко-
номику регионов, крупных предприятий, малого и 
среднего бизнеса, активно поддерживает своих това-
ропроизводителей на внутренних и внешних рынках и 
т.д. Все это не учитывалось отечественными реформа-
торами, в результате чего в Украине сформировалась 
экономика, основанная на не всегда легитимно при-
обретенной олигархической собственности. 

Особенностью Украины является то, что практи-
чески до 90-х ХХ столетия она не имела опыта функ-
ционирования как самостоятельное государство, входя 
отдельными регионами (княжества, области, губер-
нии, уезды и т.п.) в соседние государства (Литва, 
Польша, Турция, Австро-Венгерская, Российская им-
перии, СССР). Неожиданно обретя независимость, 
выйдя из СССР, объявив себя суверенным государ-
ством, Украина столкнулась с рядом трудностей поли-
тического, экономического, институционального, со-
циального и т.п. характера. В Украине отсутствовала 
элита (политическая, экономическая, государствен-
ная, научная, военная и т.п.), ядро которой составляли 
бы государственники, умеющие ставить и реализовать 
государственные интересы, а не узкогрупповые, инте-
ресы большинства населения (что весьма сложно при 
отсутствии среднего класса, институтов гражданского 
общества, дифференциации доходов децильных групп 
в 20-35 раз). Необходимо было учитывать националь-
ные и религиозные интересы не только титульного ко-
ренного населения, но и всех граждан Украины. При-
выкшие жить и работать под протекторатом «суве-
рена» отечественные политические лидеры желали 
быть самостоятельными в принятии решений, индиф-
ферентными в их реализации, свободными от ответ-
ственности за некачественные решения, за невыпол-
нение предвыборных программ и обещаний, за ухуд-
шающееся состояние дел в экономике и в обществе в 
целом. Все свои провалы лидеры государства пытались 
и продолжают пытаться переложить на соседние госу-
дарства, своих предшественников, внутреннюю оппо-
зицию, т.е. на неизвестных субъектов, которых 
«назначили» врагами процессов строительства «нового 
общества», о котором сами имели далекое от науч-
ного, смутное представление. Продолжаются поиски 
«кумиров» вне отечества (на Западе или на Востоке), 

которые обеспечат построение прекрасного общества 
в Украине. Создаются и на государственном уровне 
поддерживаются мифы об исключительной эффектив-
ности частной собственности, частных собственников, 
западной модели хозяйствования и управления, о бес-
корыстной помощи западных стран, открытости внут-
реннего рынка для зарубежных производителей, о це-
лесообразности усиления госаппарата за счет ино-
странных граждан, не проявивших себя даже в соб-
ственных странах и т.п. Все это в совокупности при-
вело к затяжному системному социально-экономиче-
скому кризису, продолжающегося   на протяжении 
всей новейшей истории независимости Украины. 

Анализ последних исследований и публикаций. Ис-
следования поставленной проблемы проводятся во 
всех странах мира ведущими социально-экономиче-
скими институтами, университетами, творческими 
коллективами и ведущими специалистами научных 
организаций, предприятий, гражданских и обществен-
ных институтов. Среди множества зарубежных публи-
каций следует назвать работы И. Ансоффа [1], П. Дру-
кера [2], Дж. Стиглица [3],  российских исследовате-
лей С. Глазьева [4-5],   С. Губанова [6],      Л. Леме-
щенко [7], Д. Львова [8],  Р. Хасбулатова [9] и др. В 
Украине аналогичные исследования проводят члены 
Академии экономических наук [10-12], коллективы 
экономических институтов НАН Украины:   Инсти-
тута экономики и прогнозирования [14-16], Института 
экономики промышленности [17-19],   Научно-иссле-
довательского центра индустриальных проблем разви-
тия [20-21] и др. Институциональные аспекты разви-
тия экономики, гражданского общества в Украине и в 
постсоциалистических  странах представлены в ряде 
работ [22-25]. В перечисленных и других работах дан 
глубокий анализ состояния экономики, отмечены не-
которые направления выхода из кризиса. Однако 
большинство предложений остались не реализованы, 
не произошло существенного изменения институцио-
нальной среды, промышленность и экономика по 
инерции (с тенденцией спада) продолжали функцио-
нировать с прежней (советской) структурой, не про-
изошло преодоление отчуждения граждан и работни-
ков от собственности, нарастали протестные настрое-
ния, приведшие к обострению кризиса, переходу его в 
форму вооруженного противостояния олигархических 
группировок, в которое вовлечена часть населения 
Украины и ее юго-восточных регионов. В этих усло-
виях оценка состояния экономики, промышленности, 
институциональной среды приобретает чрезвычайно 
актуальное значение, поскольку только на основе объ-
ективной оценки вышеназванных факторов возможна 
выработка научно обоснованных рекомендаций по 
выходу общества и экономики из кризиса. 

Цель данной работы — на  основе анализа нели-
нейного развития Украины, ее регионов разработать 
предложения по выходу общества из кризиса, который 
на Юго-Востоке страны принял форму военного про-
тивостояния, продолжающегося более года, отвлекая 
от позитивного развития гражданской экономики в 
пользу ВПК значительных людских, материальных и 
финансовых ресурсов, крайне необходимых для устой-
чивого развития экономики страны. 

Изложение основного материала исследования.  
Как отмечено выше в качестве теоретической основы 
преобразования бывшей союзной республики Укра-
ины в современное независимое государство была 
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принята либеральная экономическая школа, где госу-
дарству отводится роль «ночного сторожа», практиче-
ски полное невмешательство в экономику. Основной 
формой собственности становится частная собствен-
ность, которой необоснованно приписывается способ-
ность формирования исключительно эффективной 
экономики. В качестве образца принимается западная 
модель хозяйствования и управления, формируется 
миф о бескорыстной помощи западных стран в созда-
нии в Украине современной высокотехнологичной 
инновационной экономики, конкурентоспособной на 
мировых рынках. Положения либеральной экономи-
ческой теории, реализуемой в Украине, глубоко не 
осмыслены реформаторами, не адаптированы к усло-
виям Украины путем создания соответствующих меха-
низмов, институтов. В этой связи следует обратить 
внимание на работу Дж. Стиглица [3],  в которой, оце-
нивая события экономики стран СНГ и проводимые в 
них реформы уже в начале ХХІ века, отмечается, что 
«реформирование на основе рыночного фундамента-
лизма оставляет вне поля зрения такие исключительно 
важные составные части современной рыночной эко-
номики, как институциональная инфраструктура, в 
первую очередь правовая и правоохранительная си-
стемы, банковские и денежные институты, а также 
другие используемые государством регулирующие ме-
ханизмы. Их задача: обеспечить выполнение контрак- 

тов, коммерческих споров, соблюдение условий для 
честной конкуренции и законной процедуры банкрот-
ства, норм корпоративной деятельности, установлен-
ных правил работы банков, рынка ценных бумаг и т.д. 
На Западе разработке регулирующих механизмов про-
тиводействий разрушительным проявлениям дикого, 
необузданного капитализма потребовалось полтора 
столетия. В ХХ столетии, — продолжает Дж. Стиг-
лиц, — создавались институты социальной защиты 
населения для смягчения последствий безработицы, 
сокращения нищеты, большей доступности медицин-
ской помощи, образования. Это способствовало кон-
солидации общества, смягчению внутренних противо-
речий и конфликтов, препятствовавших социальному 
и экономическому развитию. Возрождена роль госу-
дарства, его бюджета, государственных институтов».  

Если для стран Восточной Европы — новых чле-
нов ЕС этот период подходит к завершению, в Укра-
ине он по существу только начинается. Именно по-
этому Украине нужны реформы, но не либеральные, 
а, прежде всего институциональные, определяющие 
механизмы реализации экономической политики. В 
условиях коррумпированного клепто-олигархического 
государства эти процессы (реформы) блокируются. 
Некоторые институты блокирования и поддержки ре-
форм в области формирования и  реализации эконо-
мической политики даны в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Институты формирования и реализации 
экономической политики в Украине 

Институты, тормозящие реформы Институты развития 

Сложившаяся монопольно-олигархическая, клепто-
олигархическая  институциональная среда 

Гражданское общество, средний класс, корпоратив-
ная среда 

Безответственность бизнеса и органов государствен-
ной власти перед обществом 

Государственные и негосударственные бизнес-струк-
туры, малый и средний бизнес 

Неформальный контроль олигархами и госструкту-
рами бизнеса, бюджетных финансовых потоков 

Развитие внутреннего рынка, гражданский контроль

Воздействие «третьих» стран и сил, действующих в их 
интересах в Украине 

Действие патриотических сил в интересах Украины

Изменение менталитета, ценностей и веры населения Сохранение менталитета и традиционных ценностей 
населения, религии 

Дезинтеграция производства полного цикла. Отрыв 
добывающего сектора от перерабатывающего 

Формирование производств полного цикла в своем 
государстве 

Вынос бизнеса с завершающим характером производ-
ства в оффшорные зоны 

Формирование вертикально и горизонтально инте-
грированных структур с выходом на международные 
рынки 

Отсутствие стратегического планирования Переход к стратегическому планированию 

Отстранение государства от собственности и управле-
ния 

Формирование государства — эффективного соб-
ственника, равноправного субъекта рынка 

Слабость общественных институтов контроля произ-
водства и социальных процессов 

Общественный контроль предпринимательской и 
иной хозяйственной деятельности 

Осуществление интеграционных процессов в интере-
сах олигархов 

Интеграция в интересах государства и общества, гос-
ударственно-публичное партнерство    

Диктат государственных и олигархических структур Служение интересам общества и государства, граж-
данское общество  

 
Представленные в табл.1 институты и факторы 

могут быть продолжены и дополнены нейтральными 
институтами. 

Институты рыночной экономики не возникают 
спонтанно и стихийно. Для стран, прошедших полный 
путь эволюционного развития капитализма (от «ди-
кого» до постиндустриального) потребовались столе-
тия. Украине можно пройти этот путь быстрее, но, тем 
не менее, на это уйдут многие десятилетия, ибо это 

сложные институциональные преобразования, изме-
нение менталитета общества, населения и т.д. В каче-
стве ориентира трансформации институтов может 
быть принят подход, изложенный Л. Лемещенко [7, с. 
184-185], доработанный автором данной статьи:  

I этап — разрушение старых формальных норм, 
правил, законов. В этот период резко возрастают ин-
дивидуальные трансакционные издержки (государ-
ства, организаций, институтов). Снижается плотность 



БУЛЕЕВ И. П. 
 

 
 

        2015/№1 29 
 

экономического поля. Снижается уровень благососто-
яния основной части населения. Имеет место рост до-
ходов незначительной части населения (будущих оли-
гархов). Происходит изменение форм собственности и 
субъектов собственности. Возможно нарастание про-
тиворечия различных групп и слоев населения на 
почве перераспределения собственности, доходов, из-
менения социального статуса, отношений  к нацио-
нальной принадлежности, религиозным и идеологиче-
ским убеждениям и др. Возможны конфликты различ-
ной степени остроты. Экономическое развитие замед-
ляется; возможно его падение. 

II этап — стремительное организованное и сти-
хийное создание новых формальных норм, правил, за-
конов недостаточно подготовленными субъектами но-
вых общественных, политических и экономических 
отношений. Здесь, как правило, возникают трансфор-
мационные ловушки политического, экономического, 
институционального и пр. характера. К примеру, фор-
мируется законодательство, которое не имеет меха-
низмов реализации; возникают квазиинституты  
(биржи, инвестиционные компании, трасты и фонды, 
которые обирают рядовых граждан; создаются корруп-
ционные схемы и т.п.). Поэтому на данном этапе чрез-
вычайно важно отказаться от спешки, а для качествен-
ного и быстрого прохождения этапа необходимо при-
влекать научную элиту, институты гражданского об-
щества. Экономика стагнирует. 

III  этап — создание главного института государ-
ства) который принимает на себя функции координа-
тора и регулятора институциональных норм, соглаше-
ний и т.п. Этот системообразующий институт должен 
учитывать традиции общества, культуру, уровень 
науки, культуры образования ценности общества, ин-
тересы большинства граждан и др. В экономике начи-
нается оживление. 

IV этап — завершение переходного периода. Со-
здание системообразующих институтов общегосудар-
ственных секторальных видов деятельности, местных 
и региональных. Совершенствование законодатель-
ства, формирование гражданского общества и сред-
него класса. Формирование механизмов реализации 
принципов участия населения в управлении государ-
ством, в контроле, в собственности. Имеет место раз-
витие институтов самоуправления, демократии (учи-
тывается не только мнение большинства, но, прежде 
всего, достижение консенсуса между всеми группами 
населения всех национальностей, конфессий, соци-
альных слоев и т.д.). При использовании научного 
подхода к процессам трансформации IV этапа воз-
можно начало экономического и технологического ро-
ста.  

Для переходного периода характерно резкое уве-
личение количества институтов, расходов на их содер-
жание, увеличение количества граждан, присваиваю-
щих (законно и незаконно) государственную соб-
ственность, трансформационные издержки, природ-
ную и политическую ренту и др. 

Анализ показывает, что ни один из перечислен-
ных этапов в Украине в полной мере не реализован, а 
именно только полное, системное, комплексное ис-
пользование и реализация всех этапов и каждого в от-
дельности дает положительный эффект. 

Изложенные выше этапы трансформаций обще-
ства вытекают из принципов современной экономиче-
ской теории. Но реализуются они при определенных 

условиях и наличии движущих сил в обществе. Так, в 
развитых государствах в институциональных преобра-
зованиях заинтересован средний класс, составляющий  
60-80% населения. Законодательно ограничиваются 
монополии, олигархические структуры, ведется реаль-
ная борьба с коррупцией. Политические силы пред-
ставляют интересы не только правящего класса, но и 
среднего класса, большинства населения. В итоге об-
щество развивается поступательно, идут процессы ин-
новационного развития общества, государства. 

Несколько иная ситуация в постсоциалистиче-
ских странах, в Украине. 

Почти четверть века Украина функционирует в 
мировом сообществе как самостоятельное, внеблоко-
вое государство, проходящее путь от социалистиче-
ской республики в составе Союза ССР к желаемому 
политически и экономически независимому государ-
ству, основанному на  провозглашении принципов де-
мократии, гражданского общества, многообразия и 
равноправия форм собственности, рыночных отноше-
ниях, сотрудничества с другими странами и мировыми 
институтами. Эти и другие положения закреплены в 
Конституции Украины и законах Украины. 

Однако задекларированные положения оказались 
далеки от полученных к настоящему времени (март 
2015 г.) результатов. Экономика страны так и не до-
стигла показателей 1991 г. по уровню валового внут-
реннего продукта (ВВП), качеству жизни и занятости 
населения, производительности труда и др. Как сви-
детельствуют оценки украинских и международных 
организаций, структурная перестройка экономики и 
промышленности постсоветской Украины, нацелен-
ная на формирование конкурентоспособной эконо-
мики  с завершенными циклами технологий и произ-
водства товаров, не была реализована. Существенно 
снизилось качество образования, здравоохранения, 
обострились противоречия различных социальных 
групп на основе имущественных, национальных, ре-
гиональных, религиозных и других отношений и ин-
тересов. Все это в совокупности сказалось на общем 
институциональном климате в стране, вызвало си-
стемный социально-политический кризис, доведен-
ный до вооруженного противостояния центра и от-
дельных регионов, массовой гибели людей, разруше-
ния систем жизнеобеспечения  и промышленного по-
тенциала. Экономическое и территориальное един-
ство Украины находится под угрозой.  

Важнейшей причиной тому стали последние по-
литические решения по переустройству государства и 
экономики, не учитывающие особенности социаль-
ного, экономического и институционального состоя-
ния в стране. К институциональным аспектам, нега-
тивно повлиявшим на экономику, следует отнести: 

поспешность и отсутствие системного подхода к 
разработке и реализации экономической политики; 

несовершенство выбора и формирования органов 
и институтов власти — нарушение сроков, «закрытые» 
списки кандидатов в депутаты, отсутствие порядка 
импичмента президенту, отзыва депутатов и др.; 

чрезмерная политизация экономики и институ-
тов ее управления; 

низкое качество и высокая сменяемость различ-
ных программ развития экономики, остающихся не-
реализованными, отсутствие объективного анализа 
причин их невыполнения; 
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в некоторые периоды имеет место отсутствие 
официальной экономической и промышленной поли-
тики; 

ориентация не на создание единого интегриро-
ванного хозяйственного комплекса страны, а на дроб-
ление крупных предприятий и др.  

Официальные показатели, публикуемые орга-
нами статистики, данные органов управления регио-
нами и секторами экономики, предприятиями, 
оценки специалистов и аналитиков свидетельствуют о 
том, что функционирование экономики Украины по-
сле 1991 года имеет нелинейный характер. В отдель-
ные годы рост ВВП достигал к предшествующему году 
10-12% (2004-2005 гг.), что позволяло приверженцам 
либеральной экономики говорить об «украинском 
чуде». В годы падения ВВП, как правило, не анализи-
ровались причины, а велся поиск внешних врагов и 
недоброжелателей от оппозиции. По оценкам специа-
листов, падение ВВП в 2013 г. к уровню 2012 г. соста-
вило от 5 до 7%. В 2014 г. падение ВВП, по оценкам 
экспертов (Госкомстат Украины на протяжении ряда 
лет ограничивал публикации и динамику ВВП) соста-
вило  более чем 15%.  

По состоянию на конец 2014 г. индексы промыш-
ленной продукции, характеризующие созданный в 
промышленности объем валовой добавленной стоимо-
сти по факторной стоимости как в целом по промыш-
ленности, так и по отдельным видам производств 

резко упали. Так, индекс промышленной продукции в 
2014 г. к 2013 г. составил 89,9%.  

В январе-сентябре 2014 г. финансовые результаты 
имели отрицательные значения (—168,0 млрд  грн). 
Количество предприятий, получивших прибыль, сни-
зилось с 65% в 2011 г. до 56% в 2014 г., а количество 
убыточных предприятий соответственно выросло с 
35% до 44%.  

За январь-ноябрь 2014  г. экспорт товаров с Укра-
ины составил 88,7% к соответствующему периоду 
2013  г., что почти вдвое меньше показателя соответ-
ствующего периода 2011 г. к 2010 г.  

Среднемесячная заработная плата одного работ-
ника в 2014  г. по сравнению с 2013 г. номинально 
снизилась на 2%, а реально, с учетом официально объ-
явленных инфляции и уплаченных налогов снижение 
составило 14,7% (табл. 2). 

В 2015 г. падение производства и ВВП ускоря-
ется. По заявлению А. Яценюка, Украина «потеряла» 
25% экономики. Несмотря на это официальные про-
граммы и стратегии уже в ближайшие годы предусмат-
ривают значительный рост основных экономических 
показателей. Так, в изданном 12 января 2015 г. Пре-
зидентом Украины П. Порошенко Указе  «Про стра-
тегію сталого розвитку «Україна — 2020» [26], утвер-
дившем  «Стратегію реформ 2020» [9], приведены по-
казатели 2013 г. и прогнозы на 2020 г. (табл.3). 

 
Таблица 2  

Динамика некоторых показателей социально-экономического развития Украины,% к предыдущему году*) 

Показатели 
Темпы изменения 

2011 г. 2012г. 2013 г. 2014 г.

Индекс промышленной продукции 107,6 99,3 95,7 89,9

Экспорт товаров (за январь-ноябрь соответствую-
щего года) 134,3 101,9 90,7 88,7 

Импорт товаров (за январь-ноябрь соответствую-
щего года) 138,1 102,9 90,9 72,4 

Среднемесячная заработная плата одного штатного
работника номинальная,  117,6 114,9 107,9 105,9 

реальная,% 108,7 114,4 108,2 93,5

Количество зарегистрированных безработных (де-
кабрь текущего года к декабрю предыдущего года)
,% 88,6 105,0 - 109,2 

*) Составлено по данным Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс] Государственная служба 
статистики Украины. — Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
Таблица 3  

Некоторые показатели по Украине *) 
Показатели Единица измерения 2013 г. 2020 г.

ВВП на душу населения Тыс. дол. 8,5 16,0

Инфляция  % 19,0 1,7

Индекс глобальной конкурентоспо-
собности 

Место в рейтинге стран 84 40

Рейтинг легкости ведения бизнеса Место в рейтинге стран 112 20

Продолжительность жизни населе-
ния 

Годы 71 74

Обновление госслужащих % - 70
*) Приведены лишь те данные, которые необходимы для дальнейших исследований, излагаемых в статье 

 
Аналогичные показатели заложены и в Про-

грамму деятельности Кабинета Министров Украины, 
принятую 11 декабря 2014 г. [27]. 

Анализ официальных программ развития Укра-
ины свидетельствует об их низкой научной обоснован-

ности. В них не учитывается реальная ситуация, сло-
жившаяся в Украине к началу 2015 г.: потеря Крыма, 
вооруженный конфликт на Юго-востоке Украины, 
снижение численности населения, утрата профессио-
нализма и ответственности  в целом, в том числе по 
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ведущим сферам социальной и экономической дея-
тельности (наука, образование, менеджмент, промыш-
ленность, управление всех уровней и др.).  

Эти обстоятельства стали результатом отсутствия 
обоснованной экономической политики, игнорирова-
ниям институциональных аспектов формирования и 
реализации социально-экономической политики госу-
дарства. Названные обстоятельства зародились в пер-
вые годы независимости государства и приобрели ре-
шающее значение в настоящее время. К началу 90-х гг. 
экономика Украины многие десятилетия функциони-
ровала в рамках единого народно-хозяйственного ком-
плекса СССР. Промышленность Украины лишь на 20% 
имела завершенные циклы производства, а на 80% - 
тесную кооперацию с производителями других респуб-
лик. К началу 90-х гг. не сложилась политическая 
элита, способная на основании мирового опыта строить 
отдельное независимое  государство, поскольку обрете-
ние независимости стало неожиданностью для боль-
шинства населения Украины, ведущих политических 
сил и общественных организаций. 

Есть основание утверждать, что недемократиче-
ское целеполагание, отсутствие системности и науч-
ного подхода в работе по подготовке, подбору, воспи-
танию и расстановке кадров стали важнейшими про-
блемами слабости экономической политики государ-
ства. К тому же от разработки стратегий развития 
Украины фактически отстранены Национальная ака-
демия наук Украины, ведущие ученые не привлека-
ются для экспертизы государственных программ. От-
сутствует преемственность и ответственность в реали-
зации задач государственной экономической поли-
тики после очередных выборов Президента, Верхов-
ной Рады, Кабинета Министров. 

Субъектами экономической политики являются 
государство, включая региональные и местные инсти-
туциональные образования, негосударственные союзы 
и образования. Государство может применять широ-
кий перечень методов: прямого и  косвенного воздей-
ствия, административные, экономические, институ-
циональные. Использование различных методов пред-
полагает создание, функционирование и развитие 
определенных общественных институтов. Наличие 
института означает существование в обществе преоб-
ладающего и устойчивого способа мышления или дей-
ствия, который стал привычкой для определенных со-
циальных групп или обычным для народа, населения. 
Например, «институт права», «институт собственно-
сти» и др. 

Специалисты выделяют такие варианты распро-
странения институциональных форм [25]: 

структура органов исполнительной государствен-
ной власти, непосредственная задача которых — прак-
тическая реализация целей правительства; 

формирование и поддержание субъектов и объек-
тов государственного сектора экономики; 

разработка национальных экономических про-
грамм и экономических прогнозов; 

поддержание исследовательских центров по эко-
номике, информации, торгово-промышленных палат, 
различных институтов советников, консультантов, 
экспертов; 

                                                
1 Цит. по [9] Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: теория, 

принципы, политика / Р. Хазбулатов. – М.: Экономика, 2006. – В  
2-х т. – Т. 1. – 598 с. 

правовая информационная поддержка негосудар-
ственных структур, предпринимательских и професси-
ональных союзов; 

развитие форм экономической интеграции, орга-
низация международных встреч и др. 

Можно согласиться с авторами, утверждающими, 
что в изложенном выше понимании экономическая 
политика и институциональная среда в Украине отсут-
ствует [15; 17; 18; 29]. Так, А.Черников [29] отмечает, 
что «…никакой экономической политики в Украине 
сейчас нет, а то, что за экономическую политику вы-
дает правительство, на самом деле называется как-то 
по-другому. Синонимов можно подобрать много: ла-
тание бюджетных дыр, создание монополий и теплич-
ных условий для олигархов, тупое выколачивание де-
нег из бизнеса и граждан страны». Данная оценка сде-
лана в 2013 г., но более жесткой она может быть в 
2014-2015 гг. 

В связи с вышеизложенным является востребо-
ванной незамедлительная  разработка и принятие гос-
ударственной экономической политики, нацеленной 
на экономический рост, основанной на реальной 
оценке имеющихся ресурсов, менталитета населения, 
общества, элит, реальной институциональной среды.  

Американский ученый-экономист украинского 
происхождения С. Кузнец определял экономический 
рост как «долгосрочное увеличение способности хо-
зяйства обеспечивать все более разнообразные потреб-
ности населения с помощью все более эффективных 
технологий и соответствующих им институциональ-
ных и идеологических изменений»1. Он выделил по-
казатели экономического роста: высокие темпы роста 
дохода на душу населения; рост производительности 
труда; структурные трансформации экономики и др. 

Научные наработки и практический опыт разви-
тых стран в разработке экономической политики ос-
нованы на концепции, в которой дан ответ на вопрос, 
какое государство будет построено. Такой вопрос в 
Украине неоднократно поднимал Президент Л. 
Кучма, но ответа от политических сил, их лидеров и 
общества не последовало. В результате Украина при-
няла модель неразвитого либерального капитализма с 
господствующей олигархической формой собственно-
сти, монополизированной и коррумпированной. Под 
данную модель была реформирована государственная 
(общенародная) и кооперативно-колхозная собствен-
ность, реализована деиндустриализация промышлен-
ности, расформированы крупные агропромышленные 
объединения и предприятия государственной формы 
собственности, снизились уровень и качество образо-
вания, охраны здоровья населения, его социальной за-
щищенности. Имея в государственной собственности 
7% производственных мощностей (в США и странах 
ЕС этот показатель достигает 40%), сформированные 
олигархами парламент, кабинет министров, органы 
регионального управления, многие политические пар-
тии, государство стали выразителем и защитником ин-
тересов именно данного меньшинства населения. 
Этому же соответствуют институты власти, эконо-
мики, социального сектора. 

Выработка концепции развития общества должна 
проводиться ведущими учеными государства, которые 
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пока еще имеются и работают в системе НАН Укра-
ины, государственных и общественных академиях, ве-
дущих вузах страны. Разработанный проект концеп-
ции необходимо выносить на обсуждение общества. В 
ней должны быть отражены главные ориентиры эко-
номического и социального развития, соответствую-
щая институциональная структура. Следует изба-
виться от мифа о том, что только частная собствен-
ность может быть эффективной, а модель развития — 
либеральной. Демократия, о которой много говорят 
политики и подчиняют ее развитию все политические 
и экономические решения,  не есть подчинение инте-
ресов меньшинства большинству (хотя в Украине эко-
номическая политика проводится в интересах мень-
шинства), а есть согласование интересов всех групп и 
слоев населения, выработка решения и их принятие 
путем консенсуса.  

Принятие концепции развития общества в даль-
нейшем требует разработки экономической политики 
государства на основе отдельных программ, определе-
ния этапов и сроков их выполнения, финансового 
обеспечения на основе преимущественно внутренних 
источников. Важнейшими составляющими в эконо-
мической политике должны быть: 

реализация интересов населения страны, а не от-
дельных групп;  

преобразование институциональной среды, 
прежде всего института собственности (переход от 
частно-олигархической к преимущественно государ-
ственно-корпоративной);  

структурные преобразования в экономике и про-
мышленности; 

формирование гражданского общества и среднего 
класса как основы гражданского общества;  

защита собственности, повышение ответственно-
сти чиновников и собственников;  

реализация института верховенства права (граж-
данину разрешено все, что не запрещено законом, чи-
новнику запрещено все, что не разрешено законом). 

Государственные интересы Украины позволяют 
говорить о необходимости разработки и реализации 
промышленной политики. Такая работа проводится в 
США, ведущих странах ЕС, Юго-Восточной Азии и 
др. 

В результате разработки и реализации научно 
обоснованной экономической политики реально ожи-
дать повышения конкурентоспособности предприятий 
и интегрированных структур на международных рын-
ках, насыщения внутреннего рынка качественными, 
доступными населению товарами и услугами. 

Можно согласиться с проф. С. Губановым, кото-
рый отмечает, что «в постсоциалистических странах, 
чтобы обеспечить конкурентоспособность на между-
народных рынках, необходима вертикальная интегра-
ция собственности, труда и промышленного капитала 
(управляемая государственно-корпоративными струк-
турами с участием населения. — И.Б.). Это верти-
кально интегрированные компании (ВИК), трансна-
циональные компании (ТНК)» [6].  

Следует дополнить, что перспективными явля-
ются также сетевые и горизонтально интегрированные 
структуры (ГИС), корректно управляемы  с участием 
государства в условиях государственно-корпоратив-
ного уклада. Нынешние ВИК и ГИС в постсоциали-
стических странах малочисленны и управляются 
прямо или косвенно олигархическими группами, 

находятся в инсайдерском управлении, даже если они 
основаны на государственной форме собственности 
или имеют долю государственной собственности в 
своем капитале. Эти отношения нуждаются в рефор-
мировании, поддержке государством, включении в 
государственно-публичные партнерские отношения. 

Экономическая политика в конечном итоге вы-
ходит на уровень предприятий, организаций, граждан. 
Механизмы ее реализации в значительной степени 
определяют модели управления, учет реальной инсти-
туциональной среды и возможность ее совершенство-
вания.  

Перспективной, по опыту стран с развитой соци-
ально-ориентированной  экономикой, является мат-
ричная модель управления, предусматривающая вер-
тикальную интеграцию собственности, труда и капи-
тала при государственно-корпоративном управлении 
и общественном контроле, которая сочетается  с гори-
зонтальной (сетевой) интеграцией. 

Выводы и предложения. Проведенные исследова-
ния позволяют сделать следующие выводы: 

1. Основными факторами развития экономики 
государства являются мобилизация и рациональное 
использование внутренних ресурсов, работа на внут-
ренний рынок, формирование конкурентоспособно-
сти предприятий, бизнес-структур, благоприятной ин-
ституциональной среды. Интеграция в союзы, ассоци-
ации и другие международные структуры эффективны 
лишь при наличии развитой отечественной эконо-
мики. 

2. Причиной системного социально-экономиче-
ского кризиса в Украине является отсутствие научно 
обоснованного подхода к выбору главной цели разви-
тия государства, слабая теоретическая подготовка топ-
менеджмента государства и регионов, игнорирование 
необходимости формирования в государстве научно 
обоснованной экономической политики, современной 
институциональной среды. 

3. Одной из причин, приведшей к падению об-
щего уровня производства в Украине, качества жизни 
населения, росту социальной напряженности в обще-
стве, является отсутствие научно обоснованной эко-
номической политики в государстве, непонимание и 
игнорирование ведущей роли институтов в механиз-
мах ее реализации. Во главе государственных, законо-
дательных, исполнительных и судебных органов вла-
сти, средств массовой информации стоят представи-
тели и выразители интересов незначительного количе-
ства олигархических групп, не заинтересованные в 
формировании гражданского общества, среднего 
класса, социально-экономической политики, учиты-
вающей интересы большинства населения.   

4. В практической деятельности органов управле-
ния государственного и регионального уровня исполь-
зуются не оправдавшие себя в условиях переходной 
экономики либеральные теории и институты, не адап-
тированные к конкретным отечественным условиям 
институты экономически развитых стран с социально 
ориентированными рыночными отношениями. 

5. В обществе превалируют частнокапиталистиче-
ские отношения, нелегитимно сформированная него-
сударственная собственность, предпочтение отдается 
рентным доходам в ущерб инновационно-инвестици-
онному развитию экономики. Последняя в результате 
коррупции, оффшоризации, монополизма стала не-
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восприимчивой к инновациям, к пятому-шестому тех-
нологическим укладам, ориентированной на экспорт 
сырья и товаров с низкой добавленной стоимостью. 
Усилилось отчуждение основной массы трудящихся от 
собственности, снизился уровень участия работников 
в управлении производством. 

Для устранения или смягчения негативного воз-
действия на экономику изложенных в исследовании 
факторов целесообразно: 

1. В качестве главной цели государства принять 
обеспечение социально-экономической безопасности 
общества и каждого конкретного гражданина. Детали-
зировать главную цель экономической политики в 
разнообразных социально-экономических програм-
мах, одобренных населением на референдумах. 

2. Украина нуждается в скорейшей разработке 
научной концепции экономического развития, эконо-
мической политики, основанной на принципах демо-
кратии, учитывающей интересы всех слоев и групп 
населения путем консенсуса, повышения качества 
жизни населения, формирования среднего класса и 
гражданского общества, государственно-публичного 
партнерства.  

3. Необходимо понимание того, что социально-
экономические преобразования тормозятся несовер-
шенной институциональной средой, в которой прева-
лируют устаревшие, неэффективные, неадаптирован-
ные к реальным условиям  государственные и граж-
данские институты. Отсутствуют институты социаль-
ной ответственности национальной и региональных 
элит. Недооценивается роль отечественной науки и 
кадров реального сектора экономики. 

4. Экономическая политика должна реализовы-
ваться посредством институтов, основными из кото-
рыми являются институты собственности, граждан-
ского общества, участия населения в капитале и 
управлении; ответственности всех субъектов государ-
ственных и рыночных отношений, партнерства; инте-
грации собственности, труда и капитала; развития 
внутреннего рынка; международной интеграции и 
конкуренции; участия государства в формировании 
производственной и социальной инфраструктуры. 

5. Перспективным направлением государствен-
ного и экономического обустройства является форми-
рование государственно-корпоративного капита-
лизма, предполагающего вертикальную и сетевую ин-
теграцию собственности, труда и капитала, матричные 
структуры управления с участием государства и насе-
ления.  

6. Кардинальной перестройке подлежат инсти-
туты ответственности всех субъектов общественных и 
рыночных отношений, принципы участия в междуна-
родных организациях и интеграции в них, институты 
государственно-корпоративного управления и др. 

7. Крупный, средний и малый бизнес при актив-
ной роли государства следует ориентировать на фор-
мирование государственно-корпоративного уклада ка-
питалистического развития, предусматривающего 
снижение монополизма, снижение концентрации соб-
ственности олигархов, повышение участия широких 
масс трудящихся в собственности, в управлении. 

8. В качестве парадигмы экономической и про-
мышленной политики следует принять матричную мо-
дель, предусматривающую сочетание вертикальной и 
горизонтальной экономической политики, переход от 

экономики фирм к экономике сетей, кластеров, инте-
грированных структур, креативных центров. 

9. Посредством институтов государственно-пуб-
личного партнерства  необходимо привлекать акаде-
мическую, отраслевую, заводскую науку к обеспече-
нию инновационного развития предприятий и орга-
низаций. Эффективность работы субъектов рыночной 
экономики оценивать по их участию в инновационной 
деятельности, уровню создания добавленной стоимо-
сти, капитализации, участия в формировании бюдже-
тов государства, регионов, территориальных громад. 

Реализация названных и ряда других положений, 
изложенных в трудах отечественных и зарубежных ис-
следователей, будет способствовать становлению 
Украины как истинно экономически и политически 
независимого государства с наличием гражданского 
общества, высоким качеством жизни населения, со-
временными институтами, экономической политикой. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Основою успішного розвитку будь-якої господар-

ської системи є економічне зростання, що базується 
на високому динамізмі її ланок. Для ринкових систем, 
що розвиваються, та активно інтегруються у світове 
господарство, забезпечення економічного росту 
пов’язано з глобальними тенденціями стійкого розви-
тку, що вимагає якісного відновлення регулятивного 
середовища, спрямованого на оптимізацію макроеко-
номічних процесів. У цьому плані особливо важливе 
створення об'єктивно необхідних передумов організа-
ційно-економічного і соціального характеру щодо ра-
ціоналізації  базового потенціалу економічного зрос-
тання з наступним, поетапним переходом до стійкого 
розвитку. 

Наші дослідження показали, що малі підприємс-
тва, які в розвинених економіках розвиваються до се-
редніх і великих, в Україні або так і залишаються ма-
лими, або припиняють діяльність, тобто немає їх роз-
ширеного розвитку. Отже, є структурна асиметрія під-
приємницького сектору — більше 80% підприємниць-
ких суб’єктів є мікро- та малими підприємствами. 
Крім того, на протязі всіх 24 років існування підприє-
мництва в Україні, існує галузева диспропорція —  
більше половини малих підприємств працюють в тор-
гівлі і тільки біля 30% - займаються виробничою ді- 
яльністю. 

Незважаючи на світове визнання значимості сек-
тора МСП, вітчизняні дані свідчать про те, що МСП, 
як і раніше, не забезпечуються в достатній мірі фінан-
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совими продуктами і послугами, без яких вони не мо-
жуть розвиватися. Тобто важливішим питанням для 
подолання диспропорцій у розвитку підприємниць-
кого сектора є вдосконалення фінансово-кредитного 
забезпечення його суб’єктів. 

У значній мірі сучасні проблеми малого підприє-
мництва свідчать про недоліки державного управлін-
ського впливу, необхідність якого сама по собі безпе-
речна. Сучасна ситуація значно відрізняється від по-
переднього десятиліття, коли мова йшла про форму-
вання інституту державної підтримки. Для цього голо-
вним було створення нормативної бази підтримки і 
нарощування її обсягів. У даний час ці задачі деякою 
мірою  вирішені, у тому числі за рахунок програм під-
тримки малого та середнього підприємництва. Однак 
більш важливішою стає задача підвищення ефектив-
ності державної підтримки підприємницького сектору 
та усунення диспропорцій його розвитку. 

У вітчизняній економічній науці недостатньо 
комплексних досліджень, теоретичних і методичних 
розробок, які визначають концепцію і стратегію подо-
лання диспропорцій розвитку підприємницького сек-
тору. Тому й виникає необхідність розробки нових і 
адаптації існуючих теоретико-методологічних підхо-
дів, серед яких найважливішими є методологія «прос-
торового розвитку», мережеві форми організації підп-
риємницької діяльності та процесний підхід до орга-
нізації підтримки підприємницької діяльності в Укра-
їні. 

Інтерес до проблем економічного простору та до-
слідження його властивостей в роботах вітчизняних і 
зарубіжних вчених дозволяють стверджувати, що до 
теперішнього часу склалося декілька напрямів розви-
тку теоретичних і методологічних аспектів просторо-
вих теорій: доповнення існуючих теорій новими чин-
никами, вивчення нових явищ і процесів, комплексне 
вивчення проблем з позиції міждисциплінарного під-
ходу, застосування математичних методів та інформа-
ційних технологій. Особлива увага приділяється новим 
парадигмам і концепціям регіону, розміщенню діяль-
ності, просторової організації економіки та міжрегіо-
нальній взаємодії. 

Вивчення міжрегіональних взаємодій ґрунтується 
на використанні понять оптимуму Парето, ядра й еко-
номічної рівноваги багаторегіональної системи. Сфо-
рмувалися і набули найбільшого поширення паради-
гми регіону - як квазідержави, квазікорпорації, ринко-
вого ареалу і соціуму. 

Теорія полюсів зростання, запропонована  
Ф. Перру, пояснює просторову поляризацію, що ле-
жить в її основі, галузевою структурою економіки та 
провідними галузями, що концентрує фактори вироб-
ництва і стимулює розвиток прилеглих територій.  
Ж. Будвіль перевів теорію полюсів зростання з ураху-
ванням міжрегіональних зв'язків в просторово-регіо-
нальну форму [1]. Х.Р. Ласуен доповнив теорію розг-
лядом в якості полюсів зростання регіональних ком-
плексів підприємств, пов'язаних з експортом, та імпу-
льсів, що передаються через експортний сектор регі-
ону, за допомогою ринкових зв'язків та географічної 
периферії [2]. П. Потьє розвинув теорію щодо терито-
рій, що знаходяться між полюсами росту і забезпечу-
ють транспортний зв'язок. Збільшення вантажопото-
ків, поширення інновацій, розвиток інфраструктури в 
якості додаткових імпульсів перетворюють дані тери-
торії на осі розвитку, формують разом з полюсами, 

просторовий каркас економічного зростання регіону і 
країни. 

Теорії промислових комплексів, що вивчає вико-
ристання переваг спільного розміщення різних вироб-
ництв на одній території, присвячені дослідження  
М. Стрейт, К. Річтер, С. Цаманскі, В. Латам та Е. Хо-
ува [3]. 

Необхідність наявності у регіоні «підтримуючих» 
підприємств, що забезпечують конкурентоспромож-
ність промисловості, обґрунтував М. Портер, прийшо-
вши до висновку про існування просторових промис-
лових (індустріальних) кластерів. За М. Портером,  
формування кластера відбувається тільки при наявно-
сті в регіоні мінімум двох галузей промисловості зі 
стійким економічним зростанням, а конкуренція стає 
внутрішньою силою розвитку економіки регіону [4]. 

Д. Майлат [3], вивчаючи процеси, що відбува-
ються в кластері, з позиції самоорганізації, приходить 
до висновку про необхідність розгляду регіону як скла-
дної системи, що має економічну і технологічну скла-
дові, а не тільки географічні рамки. На основі цього 
підходу П. Кругманом [5] була розроблена концепція 
«сукупної обумовленості чинниками» прагнення фірм 
до найбільш концентрованого економічного простору 
і тенденцію простору до концентрації в місцях скуп-
чення фірм. Дж. Арбія побудував модель, що аналізує 
життєвий цикл фірми залежно від концентрації про-
мисловості. Б. Робертс і А. Муррей запропонували 
схожу модель щодо концентрації капіталів великих ко-
рпорацій в мегаполісах [6]. 

Дослідження регіонального простору з позицій 
мережевої економіки відображено в роботах М. Енрі-
гта і С. Гоетца [3]. М. Енрігт розглядає внутрішньоме-
режеву взаємодію фірм як важливий елемент індивіду-
альної конкурентоспроможності, приділяючи особ-
ливу увагу його впливу на загальний ринок праці ре-
гіону та змінам, викликаним мережевою організацією 
економіки. С. Гоетц розглядав ринок праці з позицій 
теорії промислових кластерів та ввів нове поняття про-
сторового працівника. 

З позицій накопичення людського капіталу про-
сторовий регіональний розвиток розглядався в дослі-
дженнях К. Карлсона і В Цанга, що запропонували 
модель опису динамічної взаємозалежності між нако-
пиченням людського капіталу, регіональним поділом 
праці і просторовою структурою економіки та їх 
впливу на загальний економічний простір [3]. 

Розвиток інформаційних технологій і форму-
вання єдиного інформаційного простору (Internet) 
сприяли вивченню впливу систем телекомунікацій на 
структуру економічного простору великого міста  
(Р. Шулер), аналізу впливу глобальної телекомуніка-
ційної мережі на просторову складову економічного 
розвитку країни (Р. Капелло) [7]. 

Г. Шібусава [8], досліджуючи міжфірмовий і вну-
трішньофірмовий економічний простір з позицій ви-
користання телекомунікаційних мереж, визначає оп-
тимальну структуру фірми і приходить до висновку 
про доцільність віртуального просторового об'єднання 
фірм на підставі використання загальних технологій. 

Таким чином, ґрунтуючись на узагальнюючих ви-
сновках та укрупнених оцінках, методологія просторо-
вого розвитку дозволяє в узагальненій формі показати 
динаміку розвитку просторових подій і виявити якісні 
зміни в системі, визначити ступінь трансформації 
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структури, а також можливі сценарії розвитку та очі-
кувані результати. 

С.І.Яковлєва виділяє три типи просторових моде-
лей розвитку [9] в Росії:  

‒ функціональні моделі (соціально-економічне 
районування, формування спеціалізованих зон, ареа-
лів, центрів, парків); 

‒ каркасні моделі (розвиток територіальних кар-
касів, коридорів, осей розвитку, агломерацій та міст-
ядер на базі інфраструктури); 

‒ кластерні моделі (формування територіальних 
комплексів з ядрами, ключовими об'єктами і зонами 
розвитку конкурентоспроможного підприємництва, в 
т. ч. пілотні проекти кластерів з активною участю дер-
жави). 

Легко побачити, що всі три типи є різновидами 
підприємницьких мереж. 

Отже, необхідність подолання диспропорцій, як 
взагалі економічного розвитку країни, так і підприєм-
ницького сектору, вимагає розробки якісно нових, 
просторових моделей, заснованих на стимулюванні 
створення підприємницьких мереж у так званих точ-
ках зростання на базі партнерських відносин держави 
і суб’єктів підприємницької діяльності. Однак, для до-
сягнення цієї мети необхідним є перехід від так званої 
«бюрократичної» (жорстко ієрархічної) методології 
державного управління до сервісної. Адже бюрократи-
чна модель державного управління призводить до та-
кої ситуації, коли: 

сумлінний чиновник не може поставити собі за-
вдання і його роботу неможливо оцінити - настільки 

складно, виявляється, встановити, хто є його правиль-
ним «замовником» (його начальник, громадяни кра-
їни, підприємці), або ж виявляється, що доручення од-
ного або кількох «замовників» конфліктують між со-
бою (їх неможливо одночасно виконати); 

бюрократичні регламенти позбавляють чинов-
ника можливостей враховувати при вирішенні питань 
конкретні обставини місця і часу; 

недобросовісний чиновник, переслідуючи власні 
інтереси, може вибирати, на яких «замовників» орієн-
туватися і які з конфліктуючих доручень реалізовувати 
(тобто розширюється поле корупції). 

Відомо, що сервісна модель державного управ-
ління потребує надання якісних послуг у найкорот-
ший час за мінімальну вартість, що обумовлює перехід 
до сучасної моделі управління, заснованої на застосу-
ванні процесного підходу. В його основі лежить іден-
тифікація процесів і управління ними (насамперед за-
безпечення їх взаємодії).  

При цьому ідентифікація основних процесів, на 
думку Т. Девенпорта [10], являє собою не тільки їх пе-
рерахування, а й визначення кордонів, стратегічної 
значущості кожного процесу, а також аналіз потреби 
в їх оптимізації.  

Представляється доцільним розглядати державне 
регулювання як циклічний процес, що складається з 
двох основних стадій: формування та реалізація, які, в 
свою чергу, можна умовно поділити на послідовні 
етапи, конкретизовані таким чином (див. рис. 1):  
1. Цілепокладання, 2. Планування, 3. Реалізація,  
4. Контроль, 5. Аналіз, 6. Регулювання. 

 

 
 

Рис. 1. Державне регулювання як циклічний процес 
 

При цьому кожен з етапів також являє собою ок-
ремий процес зі своїми «входами» (вхідними ресур-
сами) і «виходами» (результатами діяльності). Так, в 
якості «входу» управління виступають інформація 
(дані), ресурси (матеріальні, фінансові, людські та ін.), 
а також організаційне, наукове, технологічне та ін. за-
безпечення. Вхідні ресурси, в процесі управління з ви-
користанням певного набору інструментів і методів, 

перетворюються на «Виходи» - результати діяльності у 
вигляді рішень, дій тощо. 

Таким чином може бути сформований механізм 
подолання асиметрії розвитку підприємницького сек-
тора, який ми розуміємо як свідомо регульовану сис-
тему економічних, правових, організаційних форм, 
методів, способів і принципів та сукупність регламен-

1. Ціле-
покладання

2. Плану-
вання

3. Реалі-
зація

4. Контроль

5. Аналіз

6. Регулю-
вання
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тованих державою відносин і взаємозв'язків, за допо-
могою яких здійснюється цілеспрямований вплив на 
розвиток підприємницького сектора національної еко-
номіки. 

Механізм включає цілі, методи, принципи і за-
безпечення (нормативно-правове та інформаційне). 

Загальними принципами побудови механізму є: 
1. Принцип цілеспрямованості: механізм повинен 

містити цільовий блок, що включає цілі соціально-
економічного розвитку країни в цілому, а також цілі 
розвитку підприємницького сектора. 

2. Принцип об'єктивності: механізм має вклю-
чати стійкі, довготривалі зв'язки системи, які можуть 
бути використані суб'єктом управління для регулю-
вання впливу на систему в цілому. 

3. Принцип законності: механізм має включати 
правові та методичні документи, що регулюють підп-
риємницьку діяльність. 

4. Принцип системності: механізм повинен вклю-
чати сукупність методів управління підприємницькою 

діяльністю: адміністративні (регулювання взаємодії 
органів влади та місцевого самоврядування і структур, 
уповноважених здійснювати підтримку підприємниць-
кої діяльності); нормативно-правові (підготовка та ре-
алізація законів та інших нормативно-правових актів); 
фінансово-економічні (розробка і вдосконалення фі-
нансової, бюджетної, податкової та майнової підтри-
мки підприємницької діяльності); організаційні (роз-
робка та реалізація проектної частині розвитку підп-
риємницької діяльності). 

5. Принцип інформаційної достатності: потен-
ційні підприємці повинні мати всю необхідну інфор-
мацію для здійснення своєї діяльності. 

6. Принцип адаптивності управління: механізм 
повинен мати можливість змінювати параметри або 
структуру управління залежно від зміни параметрів 
підприємницького сектора або зовнішніх збурень, що 
діють на нього, тобто мати динамічну частину. 

Динамічна частина, як свідчать проведені дослі-
дження, має схему, наведену на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема динамічної частини механізму подолання асиметрії розвитку підприємницького сектора 

 
Таким чином, запропонований підхід є базою для 

розробки методики подолання диспропорцій підприє-
мницького сектора, в якій має бути передбачено ніве-
лювання дії диспропорційних чинників: правових ‒ не-
досконала та нестабільна нормативна-правова база; 
політичних ‒ недоліки чинної соціально-економічної 

політики, орієнтованої переважно на аграрний харак-
тер реальної економіки; економічних ‒ високі тарифи і 
ціни на продукцію та послуги природних і локальних 
монопольних структур; нестабільність і фіскальний ха-
рактер системи оподаткування, наявність податку на 
внутрішнє споживання (ПДВ), що робить невигідним 

Елемент механізму Зміст елементу

 
Задачі 

1. Удосконалення оподаткування.
2. Удосконалення фінансово-кредитної політики. 
3. Удосконалення нормативно-законодавчої бази. 
4. Заходи, спрямовані на досягнення збалансованості ринку 
праці та ринку освітніх послуг. 
5. Вдосконалення інфраструктурної підтримки. 
6. Координація дій органів влади та підприємців. 

Принципи дій
1 . Комплексність.
2. Системність. 
3.Перспективність. 
4. Законність. 
5. Колегіальність прийняття рішень. 
6. Адаптивність організаційних структур управління. 

 
Функції 

1. Координація дій.
2. Регулювання спірних відносин. 
3. Маркетингові послуги. 
4. Інформаційні послуги. 
5. Аудиторські послуги. 
6. Консультації. 

Методи (способи) 
дій (вирішення 
проблем) 

 

1. Організаційні.
2. Нормативно-правові 
3. Фінансово-економічні 
4. Адміністративні.
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технологічне виробництво в промисловості, стимулю-
ючи експорт сировини та напівфабрикатів; зростання 
тарифів за оренду землі, транспортні послуги, тощо;  
фінансових ‒ практична відсутність системи самофі-
нансування (кредитні спілки, товариства взаємного 
страхування); практична відсутність кредитування ба-
нками реальної економіки, в т.ч. жорсткі вимоги до 
малих підприємницьких структур з надання гарантій 
повернення кредиту через відсутність тривалої креди-
тної історії і підвищених ризиків; відсоткові ставки за 
кредитами, що значно перевищують рівень рентабель-
ності виробничих підприємств; відсутність доступу до 
іноземних інвестиційних, кредитно-фінансових ресур-
сів; соціальних ‒ відсутність справедливої системи тру-
дових відносин та соціального захисту підприємців і 
працівників, відповідної ринковим вимогам; знеособ-
леність страхових фондів (внески поступають не на пе-
рсоніфіковані рахунки платника, а до загального фо-
нду); організаційних ‒ недостатньо ефективна інститу-
ційна інфраструктура державної і регіональної підтри-
мки (неефективність і незабезпеченість фінансовими 
ресурсами програм підтримки малого та середнього 
підприємництва, низька роль об'єднань підприємців у 
їх розробці); наявність адміністративних бар'єрів (тру-
днощі при реєстрації, закритті, сертифікації, ліцензу-
ванні, отриманні інших дозвільних документів); чис-
ленні перевірки різних контролюючих органів. 

При цьому пріоритетом має бути випереджуючий 
розвиток внутрішнього ринку, що забезпечить активі-
зацію підприємницької діяльності та, як наслідок, під-
вищення стійкості вітчизняної соціально-економічної 
системи (у тому числі за рахунок підвищення продо-
вольчої, промислової та економічної безпеки). 

 

Список використаних джерел 
 
1. Украинский В.Н. Современная французская 

пространственная экономика: теория близости и ти- 

пологизация локализованных экономических систем / 
В.Н.Украинский // Пространственная экономика. ‒ 
2011. ‒ №2. ‒ С. 92-126. 

2. Ласуэн X. Р. Урбанизация и экономическое 
развитие: временное взаимодействие между географи-
ческими и отраслевыми кластерами / X. Р. Ласуэн ; 
пер. с англ. и коммент. В. Н. Украинского // Про-
странственная экономика. ‒2010. ‒ № 1. ‒ С. 68-104. 

3. Бияков О.А. Теория экономического про-
странства: методологический и региональный ас-
пекты. ‒ Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. — 152 с. 

4. Портер М., Кетелс К. и др. Конкурентоспосо-
бность на распутье: направления развития российской 
экономики [Электронный ресурс] // Портер М., Ке-
телс К./ ‒ 2007. URL: http://sp-ved.narod.ru/ MATERS/ 
PORTER_RFstrategy.pdf 

5. Fujita M., Krugman P., Venables A.J. The Spatial 
Economy: Cities, Regions, and International Trade. ‒ The 
MIT Press, 1999. — 367 p. 

6. Arbia G. Modelling the geography of economic 
activities on a continuous space // Papers in Regional Sci-
ence. — 2001. — V. 80; Roberts B.  National  and  re-
gional  corporate  spatial  structure  / B. Roberts, A. Mur-
ray // The Annals of Regional Science. — 2002. — V. 36. 

7. Schuler R. Transportation and telecommunica-
tions networks: Planning urban infrastructure for the 21st 
century // Urban Studies. — 1992. — V. 39 (2). 

8. Shibusawa H. Cyberspace and physical space in 
an urban economy // Papers in Regional Science. —  
2000. — V. 79. 

9. Яковлева С.И. Пространственные модели в 
стратегіях социально-экономического развития ре-
гионов России // Псковский регионологический жур-
нал. ‒ 2014. ‒ №17. ‒ С. 3-15. 

10. Davenport T. Process Innovation: Reengineering 
work through information technology. — Boston, Harvard 
Business School Press, 1993. — С. 27. 

 

 
А. С. Вишневский 
канд. экон. наук 

г. Киев 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ЭКСТРАВЕРТНАЯ  
И ИНТРОВЕРТНАЯ УСТАНОВКИ СТРАТЕГА 

 
Несмотря на динамичность протекания совре-

менных социально-экономических процессов, страте-
гическое управление остаётся востребованным и акту-
альным инструментом, который используется как эле-
мент управления малыми и средними компаниями, 
национальными и транснациональными корпораци-
ями, глобальными организациями, а также государст-
венными и региональными органами власти. При 
этом формализованное стратегическое планирование 
в меньшей мере применяется на уровне малых и сре-
дних предприятий и является общепринятым атрибу-
том для крупных фирм, организаций и учреждений. 
Однако, вне зависимости от размеров и профиля ком-
пании, неверный выбор стратегических целей, даже 
при условии грамотного оперативного управления, 
как правило, приводит к преждевременному, незапла-
нированному прекращению их деятельности. Для 

коммерческих компаний это характерно в виде банк-
ротства или враждебного поглощения. Вместе с тем 
непрерывность деятельности бизнеса или организации 
и их успешное долгосрочное развитие напрямую зави-
сит от выбранной стратегии и качества её реализации.  

Со средины 20-го столетия положено начало на-
учному обоснованию подходов к стратегическому 
управлению, в результате чего к концу века сформи-
ровались его основные школы и направления. Наибо-
лее полно они систематизированы и представлены в 
работе «Школы стратегий. Стратегическое сафари: 
экскурсия по дебрям стратегий менеджмента» [1], ко-
торая была впервые опубликована на рубеже XX и XXI 
веков. Иные исследования связанные с комплексным 
изучением вопросов стратегического управления (на-
пример [2; 3]) и обоснования выбора стратегии разви-
тия [4] в значительной мере согласуются со школами, 
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предложенными в указанной работе. При этом психо-
логические аспекты формирования стратегий были 
исследованы лишь частично, и не вошли в число клю-
чевых характеристик, которые определяют особенно-
сти формирования стратегии для каждой из выделен-
ных школ. Хотя влияние психологических факторов 
на экономические процессы является общепризнан-
ным, подтверждением чему служат результаты иссле-
дований Д. Канемана (D. Kahneman) [5] и В. Смита 
(V. Smith) [6], которые были удостоены Нобелевской 
премии по экономике в 2002 году «за применение пси-
хологической методики в экономической науке, в осо-
бенности — при исследовании формирования сужде-
ний и принятия решений в условиях неопределённо-
сти». Однако большинство исследований по вопросам 
стратегического управления не учитывают психологи-
ческие особенности индивидуального или коллектив-
ного стратега, разрабатывающего и утверждающего 
стратегию. В результате формируется общий теорети-
ческий шаблон, который далеко не всегда корректно 
описывает реальность и адекватно применим на прак-
тике. Следовательно, неразрешенной остаётся актуа-
льная проблема оценки влияния на формирование 
стратегии психологической установки стратега. 

В рамках данной работы под «стратегом» пони-
мается лицо или группа лиц, которые непосредст-
венно разрабатывают и утверждают стратегию разви-
тия бизнеса, организации или учреждения. Стоит от-
метить, что в современных крупных компаниях, орга-
низациях и учреждениях доминирует коллективный 
стратег в виде наблюдательного совета, совета дирек-
торов, попечительского совета, кабинета министров и 
т.п.  

Рассмотрение влияния психологической устано-
вки стратега на реализацию процесса стратегического 
планирования, проводится с точки зрения экстравер-
тного и интровертного подхода. Понятия «экстравер-
сия» и «интроверсия», были введены в широкое упо-
требление психологом и философом К.Г. Юнгом  
(C. G. Jung) [7], и в рамках данного исследования 
рассматриваются относительно стратега, стратегии и 
процесса её создания, как базовые установки. 

Используя общефилософский терминологиче-
ский аппарат, под стратегией (стратегическим пла-
ном) понимается описанный (как минимум мысленно 
представленный) путь превращения наличной дей-
ствительности в целевую реальность в долгосрочной 
перспективе. Учитывая возможное существование в 
будущем множества потенциальных реальностей, 
стратегия описывает переход лишь к одной или неско-
льким из них, которые называются целевыми состо-
яниями. В качестве рабочей гипотезы данного иссле-
дования предполагается, что выбор целевого состо-
яния и пути его достижения в значительной мере за-
висит от психологического типа стратега. 

Целью статьи является обоснование отличий и 
особенностей формирования стратегии в зависимости 
от экстравертной или интровертной установки стра-
тега и их практическое использование при стратегиче-
ском управлении. 

 
Определение экстравертного и интровертного типа 

стратега 
 

Экстравертный тип стратега при формировании 
стратегии ориентирован в первую очередь на внешние 

факторы, для него принятие важных решений и осу-
ществление действий обусловлено не субъективными 
воззрениями, а объективными обстоятельствами, ин-
формация о которых всегда приходит к нему извне. 
При экстравертном типе формирования стратегии 
траектория перехода из настоящего в будущее устана-
вливается через анализ объективной внешней реаль-
ности и сам образ будущего формируется аналогич-
ным образом. Следовательно, учитываются конкурен-
тные позиции и соответствующие им наличные ре-
сурсы. Компания пытается встроиться в существую-
щую действительность, занять нишу на уже сформи-
рованных рынках, выделить аналитическим образом 
перспективные рынки, удовлетворить существующие 
потребности, использовать апробированные техноло-
гии и источники ресурсов. В этом случае стратегия 
нацелена на реализацию наличного потенциала ком-
пании, или выражаясь в терминологии Г. Гегеля (G. 
Hegel) на переход компании из состояния «в себе 
бытие» в состояние «для себя бытие», что в полной 
мере соответствует логике эпохи модерна.  

Сущность интровертного подхода заключается в 
первичном формировании стратегом субъективного 
образа будущего. Этот образ создается внутри самого 
стратега и может никак не согласовываться с текущей 
внешней реальностью. Таким образом, первоначально 
не учитывается конкурентная позиция, имеющиеся 
ресурсы и прочие ограничения. Это заключает в себе 
как потенциал создания уникальной стратегии, спосо-
бной обеспечить прорывное развитие компании, так и 
риски быстрого и полного фиаско. При стратегиче-
ском планировании интровертного типа вначале рож-
дается образ будущего, зачастую размытый, не до 
конца понятный внешним заинтересованным сторо-
нам и отчасти самому стратегу, а затем начинается его 
кристаллизация при формировании стратегии и её ре-
ализации. Такой подход в состоянии уловить ар-
хитипичный тренд, который может быть не заметен в 
рамках экстравертной логики. 

В некотором роде формирование стратегии инт-
ровертным образом предполагает её реализацию в ра-
мках логики постмодерна за счет конструирования ре-
альности, а не встраивания в неё. Это наделяет ком-
панию существенными возможностями в условиях 
углубления информатизации экономики, расширения 
сферы виртуальных услуг и соответственно формиро-
вания гиперрынков и гипертоваров [8, с.105]. Приме-
ром реализации таких стратегий может служить созда-
ние принципиально новых, ранее не существовавших 
продуктов или потребностей, которые обладают хара-
ктеристиками симулякра и существуют только в ги-
перреальности, но вместе с тем имеют ценность, под-
крепленную платежеспособным спросом в реально-
сти. Иллюстрацией такого продукта выступают ком-
пьютерные игры и другие информационные продукты. 

В качестве успешного коллективного интроверт-
ного стратега можно рассматривать С. Джобса (S. 
Jobs). Как отмечают эксперты «Стив Джобс — незау-
рядная личность, как и все гении. Разобрать логику 
его поступков невозможно, потому что, вероятно, и не 
было логики … Причем сам он ничего не создавал, а 
лишь стимулировал процесс создания революционных 
продуктов» [9]. Учитывая, что он «сам ничего не соз-
давал», следует заключить — это иллюстрация именно 
коллективного интровертного стратега. 
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40 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

В общем случае, если перенести логику одного из 
ключевых вопросов философии, который заключается  
в разрешении противоречия между утверждениями 
«бытие определяет сознание» и «сознание определяет 
бытие», к предмету данного исследования, то полу-
чится следующая пара взаимно противоположных те-
зисов: «внешняя среда обуславливает реализацию 
стратегии» или «реализация стратегии обуславливает 
внешнюю среду». Экстравертный стратег будет приде-
рживаться первого тезиса, а инторверный — второго. 

Отчасти нацеленность на конструирование реаль-
ности присуща и экстравертному подходу к стратеги-
ческому управлению, но в его рамках эта нацелен-
ность не является доминирующей характеристикой. В 
тоже время интроверный стратег не будет изначально 
искать возможность встроиться во внешнюю среду 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Нацеленность стратегии в зависимости  
от типа стратега 

 

Проиллюстрировать логику экстравертного и ин-
тровертного подходов можно на примере эксперимен-
тов с мухами дрозофилами. Подопытные мухи через 

40 поколений научились отличать априори две 
вспышки света, которые сопровождались негативным 
раздражением, от трех вспышек, которые ничем не со-
провождались [10]. Таким образом, если перед дрозо-
филой-стратегом 41-го поколения стоит выбор дви-
гаться в направлении «двух вспышек» или «трех 
вспышек», можно выделить два варианта возможного 
поведения в зависимости от типа стратегирования. 
Так дрозофила-стратег интровертного типа выберет 
движение в сторону «трех вспышек» и это будет абсо-
лютно правильный выбор, который невозможно 
объяснить в рамках рациональной логики. При этом 
дрозофила-стратег экстравертного типа в рамках ра-
циональной логики в 50% случаев примет решение 
двигаться в сторону или «двух вспышек» или «трех 
вспышек». Т.е. вероятность как верного, так и невер-
ного решения будет равняться 50% и для внешних по-
льзователей на момент утверждения стратегии любое 
решение будет одинаково обосновано. 

 
Стратег — стратегия — пользователи стратегии 
 
Рассматривая подходы к построению стратегии в 

рамках тройки стратег — стратегия — пользователи 
(потребители) стратегии с учетом фактора времени 
можно продемонстрировать их зависимость от пери-
ода времени, с которого начинается построение стра-
тегии. 

В экстравертном случае первично стратегия на-
чинает формироваться на этапе коммуникаций «стра-
тега» с внешними «пользователями стратегии» (этап 
t0), т.е. агентами внешней среды, оценкой их ожида-
ний, моделированием их поведения и т.п. (рис. 2А). 

 

 
                                    А )         Б) 

Рис. 2. Этапы формирования и актуализации стратегии в рамках тройки  
стратег — стратегия — пользователи стратегии 

 
В интровертном случае стратегия есть продукт де-

ятельности стратега без первичного учета ожиданий 
пользователей стратегии (рис. 2Б). Следовательно, на 
этапе актуализации стратегии (для экстравертного 
подхода данному этапу соответствует период t3, а инт-
ровертному — t2) интровертный тип стратегирования 
может превратиться в эктравертный. Таким образом, 
смещений интровертного подхода на период «назад» 
переводит его в экстравертную плоскость, что можно 
рассматривать как теоретического обоснование для 

практического согласования каждого из подходов в 
рамках единой системы стратегического управления. 

Эта логика позволяет сформулировать основные 
этапы построения, реализации и актуализации страте-
гии экстравертным и интровертным образом. 

Общая последовательность при экстравертном 
подходе имеет следующий вид:  

1) анализ внешней среды и ожиданий потреби-
тельских рынков (этап t0); 

2) формирование стратегии (этап t1); 



ВИШНЕВСКИЙ А. С. 
 

 
 

        2015/№1 41 
 

3) реализации стратегии через переформирование 
внутренней среды компании под внешние запросы по-
льзователей (потребителей) стратегии или удовлетво-
рение скрытых запросов (этап t2); 

4) актуализация стратегии по результатам обрат-
ной связи от пользователей стратегии (этап t3). 

При интровертном подходе выделяются следую-
щие первичные этапы: 

1) выявление архитипического целевого образа 
будущего стратегом (этап t0). Образ может касаться как 
продуктов (услуг), так и оригинальных технологий их 
создания или продвижения на рынки сбыта товаров и 
услуг, а также его минимально необходимая формали-
зация; 

2) реализация стратегического плана в виде фор-
мирования (изменения) потребительских рынков, 
способов производства, инструментов продвижения 
товаров и услуг (этап t1); 

3) актуализация стратегии по результатам обрат-
ной связи от пользователей стратегии (этап t2). 

В результате внешняя среда переформатируется 
под внутреннее видение стратега, и компания полу-
чает доступ к «голубым океанам» и сверхприбыли, или 
фиаско в виде ликвидации предприятия или смены 
собственника. 

 

Экстравертный и интровертный подходы в контексте 
школ стратегического управления 

 

Рассматривая указанные подходы к формирова-
нию стратегий в контексте школ стратегического 
управления, выделенных Г. Минцбергом (H. Mintz-
berg) и его соавторами, на первый взгляд представля-
ется логичным построение аналогии между пред-
писывающими школами и экстравертным подходом с 
одной стороны, и между описывающими школами и 
интровертным подходом — с другой. Однако, это в по-
лной мере верно относительно предписывающих 
школ, и лишь отчасти относительно описывающих. 
Стоит отметить, что экстраверсия или интроверсия 
данных школ является лишь доминирующей характе-
ристикой, и каждой из них в некотором роде присущи 
элементы как одного, так и другого подхода.  

Предписывающие школы стратегического управ-
ления (дизайна, планирования и позиционирования) 
консолидируют усилия на формировании четкого, од-
нозначного плана основанного на внешней информа-
ции, а затем на его реализации. Этим обуславливается 
их экстравертная направленность, что предопределяет 
следующие позитивные стороны: ясность процесса 
выстраивания стратегического управления; высокая 
степень формализации стратегического плана, ко-
торый может быть легко презентован внешним заин-
тересованным сторонам (например, для привлечения 
инвестиций или иного рода финансирования); одно-
значное распределение ролей и ответственности, что 
позволяет установить четкий контроль реализации 
стратегии. При этом предписывающим школам при-
сущ и ряд недостатков: существенно ограниченная ги-
бкость при реализации; слабый учет качественных фа-
кторов; иллюзия контроля над внешней средой; фоку-
сировка внимания на текущем порядке вещей (отра-
сли, продуктовой линии) и преимущественно ли-
нейной экстраполяции имеющихся тенденций. Скру-
пулезно разработанные стратегии в рамках методоло-
гии школ планирования, дизайна и позиционирова- 
ния очень быстро устаревают, а их разработка предпо-
лагает затрату значительного количества ресурсов.  

Описывающие школы (предпринимательства, ко-
гнитивная (познания), обучения, власти, культуры, 
внешней среды) делают акцент на описание процессов 
разработки и реализации стратегий максимально при-
ближенных к практике. К достоинствам процесса 
стратегического управления в рамках этих школ стоит 
отнести гибкость и адаптивность при реализации, а 
также учёт психологических аспектов формирования 
стратегии и качественных факторов. С логикой 
описывающих школ согласуется мысль, что стратеги-
ческое управление должно быть нацелено на «мини-
мизацию потребностей в точных прогнозах, поскольку 
в условиях непредсказуемости наилучшим может ока-
заться такое решение, для которого прогнозирование 
не имеет решающего значения» [11, c.82]. К основным 
недостаткам указанных школ стоит отнести низкий 
уровень формализации, который не позволяет широко 
распространять и презентовать стратегические планы, 
а также выполнять контроль их исполнения. Среди 
описывающих школ к экстравертным относятся 
школа власти (логика этой школы построена на влас-
тных взаимодействиях, которые имею внешнюю ори-
ентации по отношению к стратегу) и внешней среды 
(название говорит само за себя), которые отображают 
объективную расстановку сил. Оставшиеся описываю-
щие школы, кроме школы обучения, входят в группу 
интровертных: школа предпринимательства (базовый 
процесс построен на основе предвидения и является 
интуитивным [1, с. 329]), когнитивная школа (предпо-
лагает, что окружение конструируется внутри органи-
зации [1, с.159]) и школа культуры (стратегия прини-
мает форму перспективы, укоренившейся в коллекти-
вных устремлениях не обязательно явно выраженных 
[1, с. 243]). 

Логика школы обучения описывается взаимно 
обуславливаемой связкой «вопрос-ответ», в рамках ко-
торой проходит обучение компании. Первичная пос-
тановка вопроса может быть осуществлена, как экст-
равертным, так и интровертным образом, а ответ все-
гда приходит из внешней среды. Следовательно дан-
ная школа является экстравертно-интровертной с до-
минирющей экстраверсией. 

Отдельно выделяется школа конфигурации, кото-
рая рассматривает  стратегическое управление как де-
ятельность по обеспечению трансформации органи-
зации из одного относительно устойчивого состояния 
в другое, в условиях определенной конфигурации (со-
четания структуры организации и внешнего кон-
текста). Эта школа выделяет набор конкретных архе-
типов или категорий стратегического поведения орга-
низации. Таким образом, в ней прослеживается инт-
роверсия относительно модели поведения (преобразо-
вания) и экстраверсия относительно нацеленности 
изменений компании в контексте внешней среды, а не 
самой внешней среды. 

Следовательно, все школы стратегического уп-
равления поддаются систематизации относительно 
психологической установки стратега, что позволяет 
учитывать результаты исследований, полученные в 
контексте этих школ для анализа и сравнения экстра-
вертного и интровертного подходов. Отдельно стоит 
отметить, что экстравертный тип несколько домини-
рует над интровертным по количеству школ, которые 
могут быть отнесены к каждому из них (5 против 3 и 
2 смешанного типа).  
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Сравнительный анализ экстравертного и интроверного 
подходов к стратегическому планированию 

 
Сравнивая экстравертный и интровертный под-

ходы между собой с точки зрения максимизации 
выгод и минимизации рисков можно выделить общие 
достоинства и недостатки каждого из них. 

Минимизация рисков при стратегическом плани-
рование эктравертного типа обеспечивается однознач-
ной формализацией дизайна данного процесса. В этом 
случае достигается максимальная простота и ясность 
при разработке стратегии в силу того, что каждый со-
трудник и структурное подразделение знает свою роль. 
Для «черных ящиков», из которых всплывают нетра-
диционные идеи, здесь нет места, и обслуживание их 
не потребляет ресурсы.  

Нацеленность на максимизацию выгод в эксрта-
верном стратегировании вытекает из использования 
уже существующих возможностей через учет экономи-
ческих, социальных, политических и  культурных реа-
лий внешней среды и глубокий конкурентный анализ. 
Это позволяет выявлять незанятые ниши, продвигать 
ранее созданные, но не запушенные в производство 
товары и услуги. Однако сам процесс стратегического 
планирования требует значительных ресурсов в усло-
виях постоянно возрастающих объемов внешней ин-
формации.  

Основные риски стратегий экстравертного типа 
заключаются в необходимости их реализации в жест-
кой конкурентной среде, а четко прописанные цели 
снижают маневренность при их реализации (табл. 1). 

Экстравертно созданные стратегии характери-
зуются условной минимизацией рисков за счет отказа 
от принципиально новых путей получения сверхпри-
былей. Очевидным недостатком экстравертного под-
хода к стратегическому планированию является пол-
ное вовлечение стратега во внешние объекты, и, как 
следствие, утрата уникальности компании, которая 
может быть создана «внутренним видением» стратега. 
С другой стороны, получая информацию извне, ре-
зультат легко презентовать на внешнюю сторону. 

 
Таблица 1 

Общие достоинства и недостатки* экстравертного  
подхода к стратегическому планированию 

Достоинства Недостатки 
1 2 

1. Проста и ясность 
разработки стратегии 
(повышение вероят-
ности достижения це-
лей). 
2. Концентрирован-
ный учет экономиче-
ских, социальных, 
политических и  куль-
турных реалий 
внешней среды. Глу-
бокий конкурентный 
анализ (повышение 
вероятности достиже-
ния среднего уровня 
выгод). 
3. Однозначная и по-
нятная роль каждого 
сотрудника в про-
цессе стратегического 

1. Минимальная гибкость при 
реализации стратегии (сниже-
ния вероятности достижения 
целей). 
2. Зачастую стратегическое 
планирование сводится к экст-
раполяции имеющихся данных 
(упрощение реальности увели-
чивает вероятность неверных 
прогнозов). 
3. Слабо учитываются качест-
венные факторы, что приводит 
к искажению реальности (сни-
жение вероятности достиже-
ния целей). 
4. Создаётся иллюзия порядка 
внешней среды и контроля над 
ней (снижение вероятности 
достижения целей через недо-
оценку рисков). 

Закінчення табл. 1 

1 2 

планирования (повы-
шение вероятности 
достижения). 
4. Простота и прозра-
чность осуществле-
ния контроля за 
выполнением страте-
гии (повышение ве-
роятности достиже-
ния целей). 
5. Стратегия может 
быть легко представ-
лена внешним поль-
зователям. Например, 
для привлечения фи-
нансовых и иных ре-
сурсов (увеличение 
скорости достижения 
целей). 

5. Гипертрофированная анали-
тическая составляющая разра-
ботки стратегии (избыточный 
расход ресурсов на этапе пла-
нирования). 
6. Субъектные возможности 
организации приуменьшаются, 
учитывая, что внешняя среда 
просто задаёт определенные 
общие правила игры и на-
кладывает ограничения (зани-
жения потенциальных возмож-
ностей компании, т.е. разме-
ров потенциальных выгод). 
7. Минимизируется отличие от 
стратегий конкурентов, теряе-
тся уникальность компании 
(снижение вероятности дости-
жения целей). 

* Достоинства и недостатки оцениваются с точки зре-
ния максимизации-минимизации рисков и выгод, а также ве-
роятности их достижения. К выгодам также относится сни-
жение используемых ресурсов.  

 
В интровертном подходе предполагается возмож-

ность более значительных выгод по сравнению с экс-
травертным, в силу того, что их размеры в отдельных 
случаях даже сложно оценить, т.к. потенциально они 
неограниченные. 

Минимизация рисков при стратегическом плани-
ровании интровертного типа является крайне сложной 
задачей. Риски внешней среды учитываются слабо и 
как следствие управлять ими не просто в силу затруд-
нений, которые возникают уже на этапе их идентифи-
кации. При этом создается потенциал получения 
выгод через возможность выхода за существующие ра-
мки. Следовательно, основные достоинства интровер-
тного подхода сосредоточены в теоретически неогра-
ниченном уровне потенциальных выгод, а присущие 
ему высокие риски снижают вероятность получения 
выгод и относятся к главным недостаткам (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Общие достоинства и недостатки интровертного  
подхода к стратегическому планированию* 

Достоинства Недостатки

1 2 

1. Гибкость и адаптивность 
при реализации (повыше-
ние вероятности достиже-
ния целей). 
2. Акцент делается не на 
построении стратегии, а на 
активном поиске новых 
возможностей, активно ис-
пользуется творческое 
мышление (повышение 
верхнего предела выгод). 
3. Движение вперед вне за-
висимости от неопределен-
ности увеличивает потен-
циальные выгоды (повы-
шение верхнего предела 
выгод). 

1. Движение вперед вне 
зависимости от неопре-
деленности (увеличение 
рисков потерь). 
2. Крайне проблема-
тично (иногда не воз-
можно) передать знание 
в формализованном 
виде (снижение вероят-
ности долгосрочного, 
непрерывного суще-
ствования компании). 
3. Судьба компании 
тесно связана с судьбой 
руководителя или ядром 
коллективного стратега 
(снижение вероятности 
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1 2 

4. Отсечение избыточной 
информации (снижение 
расхода ресурсов). 
5. Учитывается влияние на 
развитие таких явлений 
как «озарение» бизнес-
идеей (повышение верх-
него предела выгод). 
6. Возможность вовлечения 
сотрудников всех уровней 
иерархии в творческие по-
иски новых стратегических 
перспектив (увеличение ве-
роятности достижения це-
лей через повышение мо-
тивации). 
7. Существует возможность 
создания принципиально 
новых продуктов или ис-
пользования принципи-
ально новых инструментов 
для завоевания/удержания 
рынков (расширение верх-
него предела выгод). 

долгосрочного, непре-
рывного существования 
компании). 
4. Затруднительно аргу-
ментировано (при по-
мощи расчётов) дока-
зать выбор направления 
стратегического разви-
тия. Сложно формали-
зовать для внешних и 
внутренних пользовате-
лей (снижение вероят-
ности достижения целей 
через сложность при-
влечения инвестиций 
или партнеров). 
5. Реализация стратегии 
слабо поддаётся кон-
тролю (повышение рис-
ков не достижения це-
лей). 
6. Плохо применимы и 
слабо используются  ко-
личественные методы 
анализа (повышение 
рисков при достижении 
целей). 

 
* Достоинства и недостатки оцениваются с точки зре-

ния максимизации-минимизации рисков и выгод, а также ве-
роятности их достижения. К выгодам относится снижение 
используемых ресурсов.  

 
Общая схема соответствующая экравертному и 

интровертному типам стратегии в измерении «выгода-
риск» представлена на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Зоны выгод и рисков для стратегий  
экстраверного и интровертного типов 

 
Зона экстравертного подхода в измерении 

«выгода-риск» характеризуется линейным ростом 
выгод на фоне увеличения рисков. В то же время ин-
тровертный подход всегда высоко рисковый вне зави- 
 

симости от выгод, что обуславливается отсутствием 
изначальной связи со внешней средой, т.е. риски 
изначально не учитываются и как следствие не под-
даются управлению.  

Прямым следствием достоинств и недостатков 
типов стратегирования является дифференциация ис-
точников внешнего финансирования их реализации. 
Так, если сравнить интровертный и экстравертный 
подход с точки зрения соответствия их существующим 
финансовым институтам, то становится очевидным 
определенная их специализация в зависимости от спо-
соба формирования стратегии. Финансирование экст-
равертных стратегий осуществляют классические ин-
вестиционные банки. А реализация интровертных 
стратегий финансируется за счет венчурных фондов, 
институтов безнес-ангелов и т.п.  

Резюмируя сравнение интровертного и экстраве-
ртного подхода следует сделать акцент на следующие 
моменты. Интровертный  подход, предполагая «фор-
мирования взгляда изнутри вовне», имеет больший 
потенциал получения выгод, чем подстраивание под 
внешние обстоятельства. Так как в этом случае имеет 
место «неограниченный» рынок сбыта и минимальная 
конкуренция, что в определенной мере соответствует 
концепции «голубого океана», предложенной в работе 
У. Чан Кима (W. Chan Kim) и Рене Моборна (Renee 
Mauborgne) [12]. Однако формирование стратегии го-
лубого океана предполагается всецело в экстраверной 
логике посредством создания «стратегической канвы 
преобразований», которая представляет собой форми-
рование «уникальной конкурентной позиции», на ос-
нове уже существующей на рынке расстановки сил. 
Следовательно, потенциал интровертно создаваемой 
стратегии даже несколько превосходит масштабы «го-
лубого океана».  

Нацеленности на конструирование внешней 
среды придерживаются компании, которые были при-
числены к «великим» в исследовании «Построено на 
вечно: успех компаний, обладающим видением», про-
веденном Дж. Коллинзом (J. Collins)  и Дж. Поррасом 
(J. Porras). Например, Sony ставило своей целью вести 
рынок за собой, создавая его посредством новых това-
ров, а не выяснения желаний потребителей [13, с.86]. 
Однако отождествлять интровентный тип стратегиро-
вания с так называемыми «великим компаниями» не 
верно, т.к. образ, за которым можно вести рынок за 
собой, может быть сформирован как экстравертным, 
так и интровертным образом. А «величие», рассматри-
ваемых в этом исследовании компаний, во многом 
обусловлено финансово-политическим и экономиче-
ским доминированием США в ХХ веке (17 из 18 ком-
паний представляют США). Если бы такой анализ 
проводился в конце 18 века, то в списке было значи-
тельное количество компаний из Англии, в то время 
как США вряд ли бы вообще были представлены. 
Также стоит отметить, что более высокая доходность 
акций так называемых «великих компаний» относи-
тельно «компаний сравнений», рассмотренных в этой 
работе, скорее определяется апостериорным характе-
ром их отбора. Так, крайне сложно оценить количес-
тво компаний со сходными характеристиками на мо-
мент их создания, которые прекратили свою деятель-
ность прежде, чем про них стало известно как о всеми-
рно узнаваемых брендах и произошло их причисление 
к «великим». 
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Отдельно необходимо рассмотреть организацион-
ную составляющую не только стратегического плани-
рования, но и всего процесса стратегического управ-
ления.  

 

Экстраверная и интровертная установка в контексте 
функций управления 

 

Основные функции стратегического управления 
нацелены на решение двух задач. Задача № 1 — выбор 
вектора движения компании (ответ на вопрос «куда 
идти?»). Задача № 2 — обеспечение максимальной эф-
фективности движения в заданном направлении, т.е. 
выбор траектории в координатах «скорость движения» 
и «затраченные ресурсы» (ответ на вопрос «как 
идти?»). 

Решение 1-й задачи происходит в рамках функ-
ции стратегического планирования и может быть осу-
ществлено как экстравертным, так и интровертным 
образом, однако в разной степени. На решение второй 
задачи направлены остальные функции, которые 
преимущественно реализуются в экстравертной ло-
гике (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Особенности реализации функций стратегического 
управления от психологического типа стратегического 

управления 

Функции 
стратегиче-
ского управ-
ления* 

Тип стратегического управления 
и человеческих ресурсов 

Экстравертный Интровертный 

Стратегиче-
ское планиро-
вание 

Легко формали-
зуется  

Возможно реализо-
вать при условии, 
что «интровертное 
видение стратега» бу-
дет формализовано 
экстравертно ориен-
тированной частью 
команды 

Реализация 
стратегии 

Возможно то-
лько экстравер-
тным образом с 
учетом факто-
ров внешней 
среды 

Интроверно ориен-
тированные сотруд-
ники слабо подходят 
для непосредствен-
ной реализации 

Мотивация Мотивация 
имеет соревно-
вательный хара-
ктер 

Мотивация имеет 
творческую состав-
ляющую  

Контроль Функция конт-
роля ясна и мо-
жет быть пол-
ностью форма-
лизована 

Реализация функции 
контроля размыта, 
как следствие реали-
зовать её сложно 

* Перечень функций сформирован в рамках классиче-
ских положений школы управления А. Файоля (H. Fayol). 

 
Реализация стратегии возможна только экстраве-

ртным образом, т.к. в конечном итоге нацелена на 
внешнюю среду. При этом мотивация в экстравертном 
подходе будет нацелена на победу с внешними конку-
рентами, а в интровертном — на реализацию внутрен-
него творческого потенциала.  

Функция контроля может быть реализована то-
лько в экстравертной логике и использование здесь 
интровертной логики не целесообразно.  

Осознанное объединение экстравертного и инт-
ровертного подходов открывает новые возможности 
для практического осуществления стратегического 
управления с целью превращения «жизнеспособных» 
интровертных образов в объективную экстравертную 
реальность. На данный момент предложенный подход 
используется скорее интуитивно. О чем свидетельст-
вует широкое применение различных модификаций 
«мозгового штурма» и группой мыследеятельности 
(например, разработки Г.П. Щедровицкого) в про-
цессе формирования миссии, видения и стратегиче-
ских целей различных компаний, организаций и учре-
ждений. Следовательно, при разработке стратегии не-
обходимо учитывать психологический тип стратега и 
возможность влияния на процесс стратегического 
управления через кадровою политику.  

Для крупных компаний одной из кадровых задач 
в целях повышения эффективности процесса страте-
гического управления будет являться формирование 
интровертно-экстравертного коллективного стратега, 
что окажет в первую очередь положительное влияние 
на реализацию функции стратегического планирова-
ния. В этом случае интровертная часть команды отве-
чает за создание образа будущего, который теоретиче-
ски возможен, а экстравертная часть команды оцени-
вает его практическую жизнеспособность.  

Для малого и среднего бизнеса проведение такой 
целенаправленной кадровой политики является 
крайне затруднительным с точки зрения наличных ре-
сурсов. Однако с точки зрения выживания бизнеса, 
особенно на ранних этапах его становления, логич-
ным выглядит привлечение экстравертно ориентиро-
ванных стратегов для снижения рисков быстрого бан-
кротства. При дальнейшем развитии компании необ-
ходимо создание искусственных интроверных цент-
ров, встроенных в процесс стратегического планиро-
вания, как инструмента обеспечения возможностей 
стимулирования её ускоренного развития.  

Выводы. 
1. Можно выделить два подхода к стратегиче-

скому планированию: экстравертный и интровертный. 
Стратегические цели в рамках первого подхода зарож-
даются во внешней среде и предопределяют формиро-
вание стратегии. Согласно второму подходу стратеги-
ческие цели зарождаются внутри компании, и, как 
правило, нацелены на изменение внешней среды. 
Следовательно, экстравертный подход гармонично 
вписывается в логику эпохи модерна, а интровертный 
— постмодерна. И неслучайно формирование эпохи 
постмодерна совпало с расцветом эпохи венчурных 
фондов, которые готовы инвестировать в весьма сом-
нительные «стартапы» с точки зрения классической 
рациональной логики эпохи модерна.  

2. Анализ формирования и реализации стратегии 
в рамках тройки стратег-стратегия-пользователи стра-
тегии позволяет установить различие в экстравертном 
и интровертном подходе, заключающееся в смещении 
во времени первичного момента их формирования 
друг относительно друга на один этап. Создание стра-
тегии экстравертного типа начинается на этапе взаи-
модействия стратега с информационным фоном вне-
шних пользователей будущей стратегии. В стратегиях 
интровертного типа этот этап как бы пропущен или 
сдвинут на один период вперед. Следовательно, в 
определенной мере при актуализации стратегии может  
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быть проведен переход от интровертного к экстравер-
ному типу стратегирования.  

3. Проведенная дифференциация школ стратеги-
ческого управления в контексте экстравертного и ин-
тровертного подхода позволяет использовать для их 
сравнения результаты предыдущих исследований дан-
ных школ. Сравнительный анализ экстравертного и 
интровертного подхода к стратегическому планирова-
нию позволил установить, что в измерении «выгода-
риск» экстравертный подход характеризуется мень-
шим уровнем выгод на фоне умеренных рисков. Инт-
ровертному подходу присущи более высокие потен-
циальные выгоды на фоне постоянно высоких рисков. 
Таким образом, подходы являются несравнимыми по 
Паретто в измерении «выгода-риск», т.е. нельзя одно-
значно отдать предпочтение одному из них.  

4. Анализ функций стратегического управления в 
контексте экстравертного и интровертного подхода, 
позволил установить, что осуществление функции 
стратегического планирования может быть проведено 
как экстравертным, так и интровертным образом. А 
реализация стратегии и контроль её выполнения во-
зможен только в рамках интровертной логики.  

5. Одной из основных практических проблем 
стратегического планирования инровертного типа яв-
ляется перенос образа, который сформировался в соз-
нании стратега и должен быть формализован в страте-
гии для его передачи как сотрудникам, так и внешним 
пользователям. Разрешение данной задачи предпола-
гается искать через проведение кадровой политики с 
учетом психологической установки персонала компа-
нии, составляющего коллективного стратега. Для кру-
пных корпораций представляется возможным прово-
дить соответствующее тестирование сотрудников при 
приеме их на работу в структурные подразделения, 
связанные с формированием стратегии и поддержа-
нием процесса стратегического планирования.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Постановка проблемы. В последние годы вопросы 

становления инновационной экономики неразрывно 
связаны с повышением эффективности функциониро-

вания предприятий за счет активизации их инно-
вационной деятельности. Без существенных инно-
вационных преобразований невозможен переход на 

путь формирования постиндустриальной националь-
ной экономики основанной на знаниях. Инновацион-

ная активность экономических субъектов должна 
стать решающим фактором эффективности и конку-
рентоспособности. Повышение эффективности на-

ционального производства в условиях жесткой глоба-
льной конкуренции требует поиска и использования 
новых организационных форм создания и освоения 

инноваций. Опыт стран успешно формирующих пос-
тиндустриальную экономику показывает, что одним 

из наиболее эффективных инструментов дающих 
шанс на активизацию инновационной деятельности 
можно рассматривать инновационные кластеры. Ис-

пользование кластерного подхода целесообразно в 
силу наличия в отечественной экономике определен-
ного фундамента в виде значительного числа прои-

зводственных предприятий обладающих необходимым 



ГОЛОВИНОВ О. Н. 
 

 
 

46 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

производственным аппаратом, и потенциалом научно-

исследовательских и опытно-конструкторских органи-
заций соответствующего профиля. Задача экономиче-
ских субъектов, и прежде всего государства, состоит в 

обеспечении необходимых организационных, эконо-
мических и правовых решений и условий, создающих 
благоприятные условия для производства и выведения 

на рынок высокотехнологичной, конкурентоспособ-
ной на мировом рынке продукции.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Среди большого количества работ посвященных ин-
новационному развитию экономики можно выделить 
научное исследование В. И. Ляшенко и Е. В. Котова, 

в котором акцентируется внимание на инновациях и 
инновационной инфраструктуре как факторах конку-

рентоспособности национальной экономики [1]. Сис-
темный анализ движения Украины и её регионов к по-
строению инновационного общества представлен в 

многотомной коллективной монографии [2, 3, 4, 5]. 
Вопросы связанные с развитием промышленно-инно-
вационных кластеров с точки зрения их эволюции и 

современного состояния в Европе нашли отображение 
в работе С. И. Рекорд [6]. В монографии Д. Л. Напо-
льских рассматривается инновационный кластер с то-

чки зрения института территориального развития [7]. 
Научное исследование теоретико-методологических 

аспектов управления инновационным кластером про-
ведено М. Б. Щепакиным и Ю. В. Томилко [8]. 

Нерешенная часть общей проблемы. Несмотря на 
наличие исследований по данной тематике, тем не ме-
нее существует ряд вопросов недостаточно изученных 
в научной литературе. Так не решены на должном уро-

вне институциональные особенности формирования 
механизма управления инновационным развитием 
предприятий в условиях кластеризации; не в полной 

мере раскрыты преимущества формирования инно-
вационных кластеров для развития инновационной 

деятельности экономических субъектов в условиях ин-
теграционного взаимодействия; не определены усло-
вия формирования инновационных кластеров для обе-

спечения экономических интересов  предприятий. 
Требуют дальнейшего уточнения императивы модер-
низации промышленных предприятий в условиях со-

здания инновационных кластеров с целью формиро-
вания механизма управления их инновационным раз-
витием. Кроме этого, несмотря на существенные ре-

зультаты распространения кластерного подхода по 
всему миру, ключевые причины неудач исследованы в 

недостаточной степени. 

Постановка задания. Цель исследования состоит 
в анализе теоретических и методологических основ 

формирования инновационных кластеров, как веду-
щей институциональной формы активизации и разви-
тия инновационной постиндустриальной экономики.  

Изложение основного материала. Переход к пост-
индустриальной экономике потребовал от экономиче-
ских субъектов пересмотреть условия необходимые 

для построения новой промышленной политики. 
Надежна на последовательное создание новых отрас-
лей, догоняющего развития стран-лидеров не дает 

ожидаемого результата без сочетания ее со стимулиро-
ванием массового сетевого взаимодействия в форме 
кластеризации. Постиндустриальная промышленная 

политика основывается на объединении механизмов 
конкуренции, более характерных для индустриальной 

экономики, с кооперацией в интерактивных, сетевых 

формах. Это гармонизирует динамичное саморазвитие 
участников взаимодействия, и, что особенно важно, 
без активного вмешательства государства как иерархи-

ческого центра. Субъекты кластера наряду с конкурен-
цией, как неотъемлемым фактором рыночной эконо-
мики, сотрудничают путем обмена явными и неяв-

ными знаниями, согласовывают свои решения и ко-
ординируют свои действия по принципу коллектив-
ного самоуправления. Как отмечал Э. Деминг: конку-

ренция — кто-то выиграл, кто-то проиграл. Сотрудни-
чество — выигрывают все! [9]. 

Использование кластерной модели организации 
бизнеса в качестве адекватного инструмента модерни-
зации экономики не имеет альтернативы в том случае, 

когда традиционные методы диверсификации не мо-
гут дать необходимой отдачи, особенно на этапе вы-
хода из системного кризиса экономики. Исторически 

использование кластерных стратегий не является аб-
солютно новым веянием. Целенаправленное развитие 
кластеров началось во второй половине ХХ века, и в 

отличие от территориально-производственных ком-
плексов, их создание представляло собой производ-

ственную цепочку, которой присущи внутренняя кон-
куренция, высокая гибкость и адаптивность. Эконо-
мический термин кластер (cluster — скопление) введен 

в употребление М. Портером в 1990 г. как сконцен-
трированная по географическому признаку группа 
взаимосвязанных компаний, специализированных по-

ставщиков, фирм в соответствующих отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций в опреде-
ленных областях, конкурирующих, но вместе с тем ве-

дущих совместную работу [10]. Проведение активной 
кластерной политики, с точки зрения экономической 

теории, позволяет устранять недостатки рынка, в силу 
тесного взаимодействия участников сокращать тран-
сакционные издержки, уменьшать информационную 

асимметрию, реализовывать трансфер знаний, при-
влекать специалистов, повышать их компетенцию и 
навыки. В рамках проекта стимулируется обмен зна-

ниями, организовывается взаимодействие участников, 
оказывается помощь в получении государственного и 

частного финансирования, осуществляется динамич-
ное развитие регионов. Решая задачу устранения про-
валов рынка, государство выигрывает при любом по-

ложительном распределении результатов инвестиций 
участников кластера.   

Первоначально кластеры, хотя и создавались с 

целью повышения конкурентоспособности отдельных 
регионов, не имели четко выраженной инновацион-
ной ориентации. Инновационные кластеры как форма 

концентрации производства, формировались прежде 
всего в силу наличия необходимых природных ресур-

сов. Кроме этого, по мере усложнения материальной 
культуры, набирали значение производственные ком-
петенции.  Отличием современных инновационных 

кластеров от первоначально создаваемых, в большей 
степени промышленных, можно считать ориентацию 
преимущественно на экспорт продукции и техноло-

гий. Кластеры все в большей мере формируются в 
надежде на новый прорыв в технологии производства, 
создании новых товаров и рынков. Выстраивание за-

мкнутой цепочки от создания продукта до его массо-
вого производства и выведения на глобальный рынок 
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свидетельствует о том, что внутрикластерные преиму-
щества оказываются признаваемыми в международ-

ном масштабе.  
Одним из наиболее успешных примеров создания 

кластеров является "исследовательский треугольник" в 

Северной Каролине, проделавший путь от одного из 
беднейших табачных районов США до одного из 
крупнейших технологических центров. Тяжелая эко-

номическая ситуация в штате в средине 50-х годов 
подтолкнула местную администрацию к поискам но-
вых идей и решений. Сейчас "исследовательский тре-

угольник" получает в год более 2 млрд  долларов 
только государственного финансирования НИОКР, в 

нем находится крупнейший научный парк США —  
170 компаний, включая мировых гигантов IBM, Glax-
oSmithKline, Cisco Systems; создано более 40 тыс. вы-

сокотехнологичных рабочих мест [11]. Еще больших 
успехов добился американский инновационный кла-
стер Кремниевая долина, на территории которой дей-

ствуют десятки тысяч компаний, десятки исследова-
тельских центров, университетов, крупнейших из ко-

торых Стенфордский.  
Удачно сложившийся механизм функционирова-

ния Кремниевой долины получил название модели 

тройной спирали в работе Г. Ицковица [12]. Данная 
концепция основана на изменениях взаимоотноше-
ний между экономическими субъектами в связи с пе-

реходом от индустриальной эпохи к постиндустриаль-
ной. Если первоначально взаимодействие между тремя 
институциональными секторами — бизнесом, властью 

и наукой — было линейным, то сейчас данное взаимо-
действие в экономике напоминает сцепление спира-

льных структур ДНК, что дает возможность участни-
кам использовать "генетические характеристики" пар-
тнеров по кластеру. Н. Розанова обращает внимание 

на то, что процесс управления тройной спиралью сло-
жен, так как у представителей бизнеса, науки и вла-
сти, участвующих в кластере, существуют собственные 

интересы и системы стимулов. Успешными становятся 
те кластеры, в которых всем группам участников уда-
ется сочетать собственные интересы с целями разви-

тия кластера. Поставляя на глобальный рынок конку-
рентоспособную продукцию, кластеры становятся то-

чками роста, оказывая влияние как на экономику ре-
гиона, так и страны в целом [13, с. 48]. 

Кластерная политика переносит акценты разви-

тия на региональный уровень за счет динамичного 
взаимодействия между крупными и малыми компани-
ями, университетами, финансовыми структурами и 

распространения мультипликативного эффекта в виде 
придания динамизма экономики страны в целом. Су-
ществует многообразие распределений полномочий 

между центральными и местными органами власти. 
Хотя кластерная стратегия является частью нацио-

нальной инновационной стратегии страны, роль пра-
вительства во многих случаях сводится к фиксации об-
щих правил для экономики, а реализация конкретных 

кластерных инициатив возлагается на региональные 
администрации и муниципалитеты. С точки зрения Р. 
Абрамова, в основе формирования инновационного 

кластера необходимо выделить, прежде всего, некие 
культурные и институциональные особенности терри-
тории, влияющие на формы государственно-частного 

партнерства. Сами пути развития общества должны 
основываться на "создающем" секторе экономики, где 

и закладывается позитивная энергетика роста и по-
иска новых форм взаимодействия для решения нетри-

виальных задач, возникающих при постоянной гене-
рации новых рыночных продуктов [14, с. 242].  

Компании, входящие в состав кластера, повы-

шают свой рыночный статус, становятся инвестици-
онно привлекательными для финансовых институтов. 
Одновременно с этим, растет международная репута-

ция и популярность торговой марки компании. При-
сутствие на территории региона развитого кластера 
способствует привлечению дополнительных ресурсов, 

развивает и укрепляет экономику региона, позволяет 
решать социальные проблемы за счет стимулирования 

экономического роста, наконец повышает имидж и 
роль региональной администрации. Кластер дает воз-
можность экономически отсталым территориям шанс 

для успешного развития. Инициаторами создания 
кластера могут выступать как центральные органы 
власти, так и региональные объединения предприни-

мателей, предлагающие программы развития террито-
рии. Появление в регионе кластера позволяет разви-

вать специализацию производства, создавать сравни-
тельные преимущества для привлечения инвесторов 
глобального уровня. Инвесторы, в свою очередь полу-

чают положительный экономический эффект, как за 
счет увеличения прибыли, так и эффективного разме-
щения ресурсов и бизнес-функций в различных кла-

стерах по всему миру. Не имея особых преференций 
от власти, именно сетевой принцип функционирова-
ния кластера позволяет компаниям добиться повыше-

ние уровня инновационного развития, повышения 
производительности труда, большей специализации, и 

тем самым позволяет наращивать объемы прибыли.  
Особую роль в успешности кластеров, по сравне-

нию с другими организационными формами сотруд-

ничества предприятий, играет принцип формирова-
ния четко ориентированной цепочки распространения 
инноваций, новых знаний и технологий. Переход к се-

тевому принципу функционирования мировой эконо-
мики позволяет интегрировать достоинства рыноч-
ного и иерархического механизма. Сетевой характер 

взаимодействия участников по принципу горизон-
тальной интеграции дает возможность получить до-

полнительный синергетический эффект, что выража-
ется в значительном повышении конкурентоспособ-
ности не только отдельных участников, но и всей си-

стемы в сравнении с отдельными независимыми хо-
зяйствующими субъектами. Эффективное сочетание 
внутрикластерной кооперации в процессе создания 

продукции с внутренней конкуренцией в границах 
кластера формирует кластерный механизм повышения 
конкурентоспособности. Можно предположить, что 

кластеры смогут более успешно выполнять отраслевую 
роль в организации экономической системы.   

Понимание роли кластеров для инновационного 
развития экономики постепенно распространилось не 
только на отдельные государства, но и на глобальный 

уровень. Так, Европейская экономическая комиссия 
ООН дает основные качественные характеристики 
кластеров: 

- близость расположенных фирм привлекает воз-
можностью экономии в производственном взаимодей-
ствии, обменом капиталом, процессами взаимообуче-

ния; 
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- специализация в кластерах позволяет концен-

трироваться вокруг определенных сфер деятельности, 
при полной заинтересованности всех авторов и участ-
ников проекта; 

- сотрудничество в кластере большого количества 
экономических субъектов, таких как фирмы, обще-
ственные организации, академии, финансовые струк-

туры, институты, способствующие кооперации; 
- взаимодействие между членами кластера осно-

вывается на сочетании элементов конкуренции и со-

трудничества; 
- для получения внутреннего эффекта динамики 

и развития необходимо достижение определенной 
"критической массы" в качественном и количествен-
ном отношении; 

- функционирование и жизнедеятельность кла-
стера рассчитана на длительную перспективу; 

 - участники деятельности кластера вовлечены в 

процессы технологических, рыночных и организаци-
онных инноваций [15]. 

Акцент на активное стимулирование развития 

кластеров становится ведущим стратегическим эле-
ментом развития большинства стран. Массовое ис-

пользование кластеризации, как инструмента иннова-
ционного развития можно без сомнения считать зако-
номерным процессом дальнейшего движения мировой 

экономики. Если первоначально создание кластеров 
реализовывалось преимущественно ТНК под влия-
нием рыночных механизмов, то в последние годы гос-

ударство осознав всю их привлекательность для эко-
номики, стало создавать их по собственной инициа-
тиве и финансовой поддержке. Делая упор на сильные 

позиции отдельных кластеров, государство тем самым 
формирует локомотивы движения экономики вперед, 

роста не только количественного, но в первую оче-
редь, качественного за счет высокой конкурентоспо-
собности. Конкурентоспособность в одном секторе 

распространяется на наукоемкое оборудование в 
смежные отрасли-потребители. И здесь ведущей зада-
чей становится увеличение критической массы класте-

ров, способной оказать влияние на повышение конку-
рентоспособности как отдельной отрасли, так и всей 

национальной экономики.  
Кластерная политика не предполагает четко 

определенного набора экономических, организацион-

ных и иных инструментов, практических подходов. 
Относительно небольшие вложения в кластеры со сто-
роны государства влекут за собой значительный объем 

практической организационной работы, приносящий 
положительный эффект бизнесу, особенно малому и 
среднему. Помощь государства приводит к встраива-

нию кластеров в государственные отраслевые про-
граммы и программы инновационного развития гос-

компаний. Для кластеров, сотрудничающих с круп-
ными компаниями важно совместное использование 
инфраструктуры, создание производственных цепочек 

и интеграция в число поставщиков. По мнению К. Ка-
стельса, преобладает взгляд о том, что государство не 
должно субсидировать проекты, определять приори-

теты развития, отбирать потенциальных участников 
исходя из собственных, порой бюрократических инте-
ресов. К обязанностям государства принадлежит со-

финансирование и инициация кластерных проектов, 
поддержание существующих и зарождающихся класте-

ров по всем направлениям развития, а не только пе-

редовых или быстрорастущих [16]. Государственная 
политика по развитию и поддержке кластеров, не-
смотря на наличие национальных особенностей, 

имеет ряд ключевых мероприятий, используемых 
наиболее часто и повсеместно. К ним можно отнести: 

- предоставление финансовой поддержки реали-

зуемых проектов; 
- снижение налоговой нагрузки на инновацион-

ные и исследовательские расходы; 

- снижение налоговой нагрузки деятельности 
кластеров, напрямую не связанной с НИОКР; 

- передача информации, технологии производ-
ства; 

- создание благоприятных условий для развития 

инкубаторов; 
- мероприятия по созданию позитивного имиджа 

региона, на территории которого функционирует кла-

стер; 
- развитие транспортных коммуникаций; 
- снижение уровня государственного админи-

стрирования; 
- поддержка публичных мероприятий; 

- формирование социальной инфраструктуры. 
На успешное развитие кластера во многом влияет 

как качество научного потенциала, так и активность 

исследователей в плане реализации полученных ре-
зультатов. В Германии налажена тесная связь между 
государством и научно-исследовательской средой кла-

стеров, отдельными агентами внутри самого кластера 
посредством специальных координаторов. Причем 
необходимо отметить, что данные субъекты выбира-

ются из профессорской среды. Поддерживается актив-
ное сотрудничество между бизнесом и академической 

сферой. Соблюдается разумный баланс между работой 
с бизнесом и учебным процессом, что позволяет не 
отвлекать все внимание преподавателей от образова-

тельной деятельности. Исследователи университетов 
создают частные исследовательские центры, являю-
щиеся независимыми юридическими лицами, что спо-

собствует передачи технологии в промышленный сек-
тор. Фактически решается проблема становления и 

укрепления горизонтальных и вертикальных форм ко-
операции между поставщиком и потребителей, 
научно-исследовательской организацией и производи-

телем, оптовой и розничной торговлей.  
В США важную роль на региональном уровне иг-

рают "институты сотрудничества", включающие в свой 

состав представителей местной администрации, ис-
следовательских институтов и университетов, а также 
промышленных групп. Процесс передачи технологий 

от исследователей к промышленному сектору законо-
дательно четко зафиксирован, размер финансирова-

ния исследований напрямую зависит от полученных 
результатов. Исследования и результаты разработок 
все больше ориентируются на коммерческий успех, 

представители университетов стремятся наглядно про-
демонстрировать бизнесу и обществу свою компетент-
ность и полезность.  

К тенденциям развития кластеризации необхо-
димо отнести все большее количество международных 
мировых кластеров, охватывающих границы не только 

нескольких регионов, но и стран. Требование повы-
шения конкурентоспособности кластеров стимулирует 

международные связи, что становится важным 
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направлением кластерной политики, активизации ко-
операции между родственными кластерами, создания 

и реализации программ развития взаимовыгодного со-
трудничества. "Биотехнологическая долина", действу-
ющая на территории Франции, Германии и Швейца-

рии, активно сотрудничает с канадским кластером "In 
vivo". Цель такого сотрудничества состоит не только в 
обмене информацией, технологией, но, что более 

важно, поиск для компаний кластера перспективных 
рынков сбыта в Европе и Северной Америке.  

Успешная работа кластера является сочетанием 

успешного коллективного взаимодействия участни-
ков, а также институциональных факторов, субъектив-

ных и объективных, создаваемых самими участниками 
проекта. Инновационные возможности кластеров в 
большинстве случаев не зависят напрямую от индиви-

дуальных конкурентных преимуществ компаний, об-
ладания самыми передовыми технологиями, про-
странственной концентрации предприятий. На прак-

тике реальные результаты кластерной политики в 
меньшей степени соответствуют ожиданиям и финан-

совым вложениям.  Многие страны мира пытались по-
вторить успех Кремниевой долины, скопировать усло-
вия ее развития и функционирования, однако не 

смогли реализовать свои надежды и ожидания. К со-
жалению, приходится констатировать, что число не-
удач в кластерной политике значительно превосходит 

количество успешно реализованных проектов. Так, по 
приблизительным оценкам в мире насчитывается от 3 
тыс. до 5 тыс. кластеров различного профиля деятель-

ности, в том числе, инновационных. При этом лишь 
единичные случаи приобретают широкую известность, 

а большинство из них заканчиваются, в лучшем слу-
чае, с нулевым результатом. Результаты многих про-
грамм эксперты оценивают, как нейтральные, то есть 

не давшие никакого положительного эффекта.  
Многие страны мира разрабатывали государ-

ственные программы и продолжают финансирование 

по созданию кластеров мирового уровня. Так, в ЕС, 
программы разработали все страны-участники и они 
реализуются в соответствии с решениями Лиссабон-

ской стратегии с целью распространения экономики 
знаний, повышения конкурентоспособности, занятие 

лидирующего положения в мировой экономике. 
Между тем, ЕС все больше отстает не только от США, 
но и Китая по инновациям. По данным Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, число 
заявок на получение патентов в 2013 году выросло на 
9% и составило почти 2,6 млн. Треть из них прихо-

дится на китайских изобретателей. Далее с большим 
отрывом идут США — 22% запатентованных изобрете-
ний. Вклад Европейского патентного ведомства упала 

до 5,8%. Наибольшее падение в ЕС показали Испания 
— на 7%, Италия и Великобритания на 1%. Самый 

большой рост показали Китай — 26%, Австралия — 
13%, Южная Корея — 8% [17]. Количество патентных 
заявок, как известно, является ведущим показателем 

уровня инновационного развития национальной эко-
номики, а, следовательно, конкурентоспособности 
страны и ее регионов.  

Среди негативных факторов для развития полно-
ценных кластерных сетей необходимо обратить вни-
мание на отсутствие адекватной рыночной среды. 

Наиболее удачной средой для появления кластеров яв-
ляется отсутствие ярко выраженной монополизации 

национального рынка. Критическая масса монополий 
в экономике может уничтожить в зародыше все ростки 

появления конкурентоспособных инновационных 
компаний. Эффект от негативного влияния монопо-
лий усиливается еще и тем, что государство само яв-

ляется одним из ведущих монополистов в экономике. 
Государство, с одной стороны, пытается придать эко-
номике инновационное развитие, в том числе и путем 

создания кластеров, с другой стороны, доминируя над 
наукой и бизнесом не дает возможности для появле-
ния полноценной тройной спирали. Вместо диверси-

фикации и инновационного вектора развития, нацио-
нальная экономика движется по традиционной схеме 

догоняющей индустриализации.  
Создание конкурентоспособного кластера тре-

бует от создателей ориентации на мировой рынок, ибо 

жизнеспособный кластер, действующий на региональ-
ном уровне, является скорее исключением, чем пра-
вилом. Постановка задачи по формированию эффек-

тивного кластера предполагает ориентацию на произ-
водство лучших в мире (или одних из лучших) товаров. 

Это в свою очередь требует построение цепочки из по-
ставщиков, разработчиков, персонала уровня квали-
фикации, надежности и т. д. не меньшего, чем произ-

водимая в последующем продукция кластера. Не 
меньшей проблемой для кластера может выступать и 
отсутствие налаженного выхода на покупателей из 

всех уголков мира, отсутствие гарантированного 
рынка сбыта товаров. Даже в успешных кластерах по-
ложительный эффект достигается за счет концентра-

ции ресурсов, продвижения товаров за счет бренда 
кластера. Но и успешные многопрофильные кластеры 

так же подвержены влиянию колебаниям рынка.  
Серьезной проблемой развития кластеров высту-

пает относительная закрытость многих крупных ком-

паний, зачастую не способных работать с новыми по-
ставщиками, осваивать новые технологии и продукты. 
Ошибкой является стремление рассматривать кластер 

как локальное явление, без необходимой ориентации 
на глобальный уровень. Даже располагая всей необхо-
димой инфраструктурой невозможно обойтись без го-

ризонтальных связей и кооперации участников. 
Узость горизонтальных связей в экономике и высокая 

степень социальной разобщенности общества сводят 
на нет решение проблемы формирования социального 
фундамента для интерактивного диалога.  Серьезной 

ошибкой является финансирование лишь инноваци-
онной инфраструктуры и деятельности управляющих 
структур кластеров в ущерб финансирования совмест-

ных проектов и кооперации. Развитие горизонтальных 
коммуникаций подменяется созданием инфраструк-
туры для кластерных территорий, частично за счет 

средств самих участников.  
Еще одной проблемой для кластеров создаваемых 

по инициативе государства являются чиновники, при-
званные руководить ими, курировать их развитие. Как 
показывает практика, строительство инфраструктуры 

кластера в чистом поле, без реальной оценки потен-
циала территории, заканчивается пустующими объек-
тами, финансовыми потерями для инвесторов. Чинов-

ники редко "чувствуют" знания, сконцентрированные 
в совокупности малых инновационных компаний, со-
ставляющих сердцевину кластера, не всегда хорошо 

осознают возможности возникающие на рынке, нако-
нец, не способны так же эффективно использовать 
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имеющиеся ресурсы. Руководство кластеров получив-

ших от государства инвестиции и не оправдавшие 
ожидания, вне зависимости от их перспективности ча-
сто активно лоббирует свои интересы. Бюрократиче-

ская составляющая кластера в большей степени под-
вержена влиянию модных научных течений, таких как 
биотехнологии, информационные. Выйти в лидеры на 

таких рынках крайне сложно, а вот шанс потерпеть 
неудачу практически гарантирован. С другой стороны, 
уход государства от участия в деятельности кластеров 

может также негативно повлиять на их результатив-
ность. И. Дежина считает, что несмотря на растущую 

в мире популярность кластеров и усиление роли госу-
дарства в их поддержке, кластеры как инструмент счи-
таются весьма рискованными, поскольку кластерные 

инициативы длительные, дорогие, и поэтому при 
ошибке выбора объекта поддержки потери будут су-
щественными. Кроме того, практически в любых кла-

стерных инициативах более половины бюджетов сос-
тавляют государственные средства, и переход класте-
ров на самоокупаемость в большинстве случаев про-

блематичен. В этой связи считается, что в целом эф-
фективнее не создавать новые кластеры, а выявлять и 

поддерживать уже существующие [18, с. 96]. 
Кластеры могут оказываться малоэффективными 

вследствие недостаточно качественно подобранного 

организационного состава. При объединении пред-
приятий в кластер процесс интеграции должен быть 
ориентирован не на самые успешные предприятия 

(или отрасли), а на оценку потенциала развития пред-
приятий в составе конкретно формируемого кластера. 
Оценка потенциала предприятий для их вхождения в 

кластер должна включать в себя анализ финансового 
состояния предприятия, человеческого, организаци-

онного и информационного капиталов [19, с. 46]. 
Проблемы могут возникать вследствие отсутствия 
компаний необходимых для полноценного инноваци-

онного развития кластера. Кроме этого, в составе кла-
стера могут оказаться компании непригодные для эф-
фективного инновационного, и соответственно, эко-

номического развития. По мере становления вновь со-
здаваемого кластера происходит постепенная транс-

формация в отборе состава участников от ориентации 
на опыт и очевидные взаимосвязи между субъектами 
научно-производственной деятельности, к использо-

ванию качественных оценок выбора субъектов, в за-
висимости от их вклада в формирование конечного 
результата.  

В силу того, что кластеры являются развивающи-
мися системами, прогнозировать их долгосрочную 
устойчивость весьма проблематично.  Успешные сего-

дня в силу разных причин (в том числе внешних — 
прогресс науки и технологий, изменения конъюнк-

туры мирового рынка и т. д.), завтра они могут утра-
тить динамизм и перспективы. Стремительно расту-
щие кластеры часто сталкиваются с разнообразными 

барьерами и ограничениями, в силу которых реали-
зация совместных проектов может затянуться на годы,  
а достижение зрелости — занять не одно десятилетие. 

Разница в динамике и эффективности развития клас-
теров провоцирует новые риски для политики: послед-
няя может утратить свою результативность, если исхо-

дный выбор объектов для поддержки впоследствии 
окажется неоптимальным (или даже ошибочным). В 

связи с этим особую важность приобретают монито-

ринг и оценка результативности функционирования 
кластеров, которые призваны заложить информацион-
ную основу для последующей корректировки перечня 

участников, поддерживаемых государством, а также 
масштабов и направлений такой поддержки [20, с. 37].  

Успешная деятельность кластера представляет 

собой в некоторой степени уникальное явление, обу-
словленное сочетанием различного рода факторов, как 
объективных, так и случайных. Поэтому оценить дея-

тельность стандартными показателями не всегда пред-
ставляется возможным. Такие критерии как объем 

прибыли предприятия, доля продукции кластера в 
объеме мирового рынка, уровень оплаты труда отра-
жают валовые показатели деятельности, но не дают 

оценку реализации конкретных проектов. Не менее 
важными можно считать уровень кооперации, сотруд-
ничество как внутри кластера, так и с внешними субъ-

ектами, а также количество совместных проектов. По 
мнению Н. Ларионовой и Д. Напольских, показате-
лями и способами оценки различных факторов конку-

рентоспособности кластеров являются позиция на 
рынке, технологическое лидерство, способность к об-

новлению, кадровая конкурентоспособность, техноло-
гическое развитие, система поддержки создания но-
вых фирм, перераспределение ресурсов, простран-

ственная концентрация роста, эффекты перелива на 
территории [21, с. 47-48].  

Выводы. Подводя итоги, можно утверждать, что 
объединение предприятий в инновационный кластер 
позволяет создать общую стратегию инновационной 
ориентации на приоритетных направлениях развития. 

Кластерная форма организации дает возможность 
объединить в единой технологической сфере фунда-

ментальные разработки, системы проектирования и 
подготовки производства новых продуктов, институ-
циональные структуры, в которых формируется еди-

ная система управления взаимного обмена знаниями 
и технологиями. Именно в кластерах удается сформи-
ровать устойчивые производственно-инновационные 

отношения между всеми его участниками, осуществ-
лять реальное движение от инновационной идеи к 
формированию системы их целенаправленного созда-

ния и распространения с учетом интересов каждого 
субъекта кластера. Достигается максимально возмож-

ная трансформация изобретений и знаний в иннова-
ции, с последующим преобразованием в конкретный 
конкурентоспособный продукт предприятий.  

Создание инновационных кластеров решает за-
дачу развития как внутреннего рынка, так и внешне-
экономического развития всего хозяйственного ком-

плекса страны. Данный процесс формирует реальные 
условия для инновационной ориентации производ-
ства, достижения качественного нового уровня разви-

тия технологии, организации и управления производ-
ственными процессами во всех сферах национальной 

экономики, на уровне крупных предприятий, а также 
малого и среднего бизнеса.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Розвиток інституціонального середовища промислового 

виробництва з урахуванням галузевої специфіки» (№ держреєстрації 0113U004371). 
 
Постановка проблеми. За результатами міжнарод-

ного дослідження у сфері інновацій — аналітичній до-
повіді Міжнародної бізнес-школи та Всесвітньої орга-
нізації інтелектуальної власності «Глобальний індекс 
інновацій 2014» — Україну віднесено до країн «нових 
новаторів». У рейтингу 143 країн світу за Індексом 
інновацій Україна посідала в 2014 р. 63 місце із зна-
ченням показника 36,3 [1]. Згідно зі Стратегією ста-
лого розвитку «Україна—2020», Україна «має стати 
державою з сильною економікою та з передовими 
інноваціями» [2].  

Разом з тим, за даними Державної служби стати-
стики України,  кількість інноваційно активних про-
мислових підприємств скорочується і становила в 2013 
р. 16,8% загального числа підприємств. Питома вага 
підприємств, що впроваджували інновації, складала в 
2013 р. 13,6%. Частка реалізованої інноваційної про-
дукції в загальному обсязі промислової продукції зни-
зилася  до 3,3%. Питома вага виконаних наукових і 
науково-технічних робіт у ВВП у 1996 р. складала 
1,36%, у 2013 р. — 0,81% [3]. Як зазначають провідні 
науковці, «інновації все ще недостатньо впливають на 
економіку країни, а макроекономічна ситуація та ін-
ституційне середовище, у свою чергу, стримують інно-
ваційну активність підприємств» [4, с. 16]. 

Україна продовжує розвиватися як країна з висо-
кою часткою сировинних галузей промисловості з пе-
реважаючою сферою низької наукоємності  матеріаль-
ного виробництва. Рівень розвитку країни залежить 
від рівня розвитку інноваційної діяльності, тому впро-
вадження інновацій є головним чинником успіху під-
приємств, який впливає і на рівень розвитку країни 
взагалі.  

В Україні наявні причини неефективного здійс-
нення інноваційної діяльності. Це перешкоди фінан-
сового, політичного, правового характеру, що  поста-
ють на шляху масової реалізації інновацій. А самі про-
цеси створення нових інноваційних структур, які зда-
тні реалізовувати цілком комерційні проекти, мають 
стихійний характер. 

Першочерговим завданням рішення перелічених 
проблем є удосконалення нормативно-правового за-
безпечення у сфері інноваційної діяльності, що поля-
гає у формуванні правового, податкового та адмініст-
ративного середовища, яке має сприяти активізації 
інноваційного процесу на підприємствах промислово-
сті, створенню нових робочих місць і підвищенню до-
бробуту усіх верств населення, задіяних в даному про-
цесі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Станов-
лення ринкових відносин в Україні після тривалого 
спаду всесвітньої економіки у зв’язку з світовою фі-
нансовою кризою відбувається  в межах суспільного 
розвитку, у якому пріоритети науково-технічного про-
гресу, що регулюють інноваційну діяльність учасників 
інноваційного процесу, стають необхідною альтерна-
тивою успішного економічного розвитку. Тому нага-
льним питанням постає переосмислення правового 
регулювання активізації інноваційних процесів в Ук-
раїні. Дослідженню теоретичних та прикладних про-
блем ролі правового забезпечення інноваційної діяль-
ності в Україні значну увагу приділили у своїх працях 
О. Амоша, Л. Антонюк, Ю. Бажал, В. Вишневський, 
В. Геєць, К. Гнатюк, В. Дементьєв, В. Ляшенко, С. 
Онишко, І. Павленко, А. Поручник, В. Савчук, 
Л. Стариченко, Л. Федулова, С. Шевчук та інші. Але 
незважаючи на значний внесок зазначених науковців 
у розвиток теоретичних питань, пов’язаних із станов-
ленням та розвитком державного регулювання іннова-
ційної діяльності, питання саме правового забезпе-
чення інноваційного процесу ще не знайшли достат-
нього висвітлення в Україні. Тому потребує дослі-
дження ступеня правового забезпечення державного 
регулювання інноваційного розвитку промисловості з 
урахуванням галузевої специфіки. 

Постановка завдання. Мета дослідження — на ос-
нові аналізу діючого чинного законодавства та його 
практичного використання підготувати пропозиції 
щодо вдосконалення нормативно-правового забезпе-
чення інноваційного розвитку вугільної промисловості 
з урахуванням особливих умов функціонування підп-
риємств галузі в надзвичайних ситуаціях. 

Згідно з метою до основних завдань дослідження 
віднесено:  

розглянути основні положення діючої законодав-
чої та нормативно-правової бази інноваційного розви-
тку в Україні; 

визначити особливості використання нормати-
вно-правової бази інноваційного розвитку у вугільній 
промисловості; 

визначити можливості інвестиційного забезпе-
чення інноваційного розвитку вугільних підприємств 
в надзвичайних ситуаціях; 

дослідити чинники, що впливають на ризики при 
реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у вугі-
льній промисловості, на основі чого визначити заходи 
з мінімізації їх впливу (на прикладі створення іннова-
ційної структури — технопарків); 
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сформувати рекомендації  по  вдосконаленню но-
рмативно-правового забезпечення інноваційного роз-
витку вугільної промисловості з урахуванням особли-
вих умов функціонування вугільних підприємств у 
надзвичайних ситуаціях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За підра-
хунками, законодавство, що стосується інноваційної 
діяльності, налічує 13 законодавчих актів, понад 50 но-
рмативно-правових актів Уряду, близько 100 різних ві-
домчих документів. 

До першої групи належать акти законодавства, 
які визначають засади державної політики у сфері 
інноваційної діяльності. Основними нормативно-пра-
вовими документами, що регулюють правові, економі-
чні та організаційні основи формування та реалізації 
інноваційної діяльності, є: Конституція України, Гос-
подарський кодекс України (ГКУ), Цивільний кодекс 
України (ЦКУ), Закони України «Про основи держа-
вної політики у сфері науки і науково-технічної діяль-
ності», «Про інноваційну діяльність», «Про інвести-
ційну діяльність», «Про пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності в Україні», «Про спеціальний режим 
інвестиційної та інноваційної діяльності технологіч-
них парків», «Про державні цільові програми», «Кон-
цепція науково-технічного та інноваційного розвитку 
України» тощо.  

До другої групи законодавчих актів належать такі, 
за якими інновації, науково-технічна й інноваційна ді-
яльність є лише складником процесів функціонування 
соціально-економічних проблем країни.  

У ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяль-
ність» інноваціями визначаються новостворені і вдос-
коналені конкурентоспроможні технології, продукцію 
або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або ін-
шого характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і соціальної сфери; а інноваційною 
діяльністю — діяльність, спрямовану на вирішення і 
комерціалізацію результатів наукових розробок та до-
сліджень і зумовлену на випуск до ринку нових кон-
курентоспроможних товарів та послуг [5]. 

У Законі України «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні» йдеться  про пра-
вову базу з концентрації ресурсів держави на провід-
них напрямах науково-технічного оновлення вироб-
ництва та сфери послуг у країні, про забезпечення 
внутрішнього ринку конкурентною наукоємною про-
дукцією та виходу з нею на світові ринки [6]. 

Відповідно до статті 325 Господарського кодексу 
України, інноваційною діяльністю у сфері господарю-
вання визнається діяльність учасників господарських 
відносин, яка здійснюється на основі реалізації інвес-
тицій для виконання довгострокових науково-техніч-
них програм з тривалими строками окупності витрат і 
впровадження нових науково-технічних досягнень у 
виробництво та інші сфери суспільного життя. Інно-
ваційна діяльність передбачає інвестування наукових 
досліджень і розробок, спрямованих на здійснення 
якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних 
міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впро-
вадження нових видів продукції і технологій [7]. 

Згідно статті 328 Господарського кодексу Укра-
їни, державне регулювання інноваційної діяльності 
здійснюється шляхом: визначення інноваційної діяль-
ності як необхідної складової інвестиційної та струк-
турно-галузевої політики; формування і забезпечення 

реалізації інноваційних програм та цільових проектів; 
створення економічних, правових та організаційних 
умов для забезпечення державного регулювання інно-
ваційної діяльності; створення та сприяння розвиткові 
інфраструктури інноваційної діяльності. 

Отже, у національному законодавстві закладено 
правову основу інноваційної діяльності. Прийнятими 
нормативно-правовими документами та численними 
підзаконними актами в Україні була створена досить 
солідна нормативно-правова база, якою не тільки пе-
редбачалась загальна орієнтація на інноваційний роз-
виток економіки, але й окреслювались основні меха-
нізми втілення в життя такого курсу державою. Чинне 
законодавство вже зараз надає широкі можливості для 
досягнення певних позитивних результатів. Проте ще 
потребує удосконалення створена законодавча норма-
тивно-правова база. 

Так, ст. 17 Закону України «Про інноваційну ді-
яльність» передбачається, що суб'єктам інноваційної 
діяльності для виконання ними інноваційних проектів 
може бути надана різного роду фінансова підтримка 
[5]. А в ст. 13 даного закону зазначено: що державна 
реєстрація інноваційного проекту не передбачає будь-
яких зобов'язань щодо бюджетного кредитування його 
виконання чи іншої державної фінансової підтримки. 
На цій підставі можуть виникнути суперечки щодо на-
дання фінансування. 

Як свідчить аналіз, нормативно-правова база 
інноваційної діяльності є фрагментарною, суперечли-
вою і неповною мірою відповідає засадам економіки, 
«що ґрунтується на знаннях». У чинному законодав-
стві присутні ряд суперечностей, що впливають на за-
провадження та нормальне функціонування моделі 
інноваційного розвитку. Порушується один із голов-
них принципів систематизації законодавства з питань 
інноваційної діяльності, згідно з яким закони та підза-
конні акти мають забезпечувати узгодженість норм, 
цілісність предмета нормативного регулювання. 

Як зазначають вчені Науково-дослідного інсти-
туту правового забезпечення інноваційного розвитку 
Національної академії правових наук України, «Оче-
видним стає факт «розпорошення» правового регулю-
вання відносин у сфері інноваційної діяльності по рі-
зних нормативно-правових актах: загальні положення 
— у гл. 34 ГКУ, основні правила здійснення інновацій-
ної діяльності — у ЗУ «Про інноваційну діяльність» та 
інших спеціальних законах, а питання, пов’язані з 
оборотом майнових прав інтелектуальної власності, — 
у кн. 4 та гл. 75 ЦКУ» [8].  

Під час роботи науково-практичної конференції 
«Проект інноваційного кодексу України як новий етап 
розвитку нормотворення в інноваційній сфері» (14 че-
рвня 2011 р., м. Харків) академіком Національної ака-
демії правових наук України В.П. Тихим та член-ко-
респондентом Н.М. Мироненко визначено основні 
недоліки діючого законодавства, яке регулює іннова-
ційну діяльність. Серед них такі: «немає чітко визна-
чених правових норм щодо охорони комерційної та-
ємниці, ноу-хау; не визначений правовий режим охо-
рони й використання об’єктів інтелектуальної власно-
сті, створених у зв’язку з виконанням трудового дого-
вору, створених за рахунок коштів державного бю-
джету, договором; відсутні закріплені на законодав-
чому рівні заходи, спрямовані на запобігання право-
порушень у сфері інтелектуальної власності; недоста-
тньо ефективне правове регулювання оцінки вартості 
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об’єктів інтелектуальної власності і взяття їх на бухга-
лтерський облік; потребують свого вдосконалення 
процедури трансферу технологій та інститут юридич-
ної відповідальності за правопорушення в сфері інте-
лектуальної власності» [9, с. 19]. 

Не виконується й інший не менш важливий 
принцип правового регулювання, згідно з яким нор-
мативно-правова база інноваційної діяльності має 
бути стабільною. Адже найголовнішою передумовою 
ефективного розвитку інноваційного підприємництва 
в Україні є надійна нормативно-правова база. В умо-
вах застосування інноваційної моделі розвитку зако-
нодавець має адекватно та швидко реагувати на дина-
міку змін у сфері нововведень. В Україні цей процес 
розвивається ще  дуже повільно. 

До цього часу відсутні: достатня ефективність за-
хисту прав інтелектуальної власності; не створені пра-
вові умови для функціонування венчурного капіталу 
як ринкового інституту; процедури створення окремих 
суб’єктів інноваційної діяльності безпідставно усклад-
нені. Крім цього, законодавчо не встановлені критерії 
інноваційності проектів і розмежування інвестиційних 
та інноваційних проектів. Недостатньо внормовано 
питання об’єктивної експертизи та конкурсних засад 
у бюджетному фінансуванні наукових, науково-техні-
чних, інноваційних програм і проектів. Існує неузго-
дженість термінології чинних законодавчих актів, що 
зумовлює можливість різного трактування закону та 
недоліки статистичної звітності у сферах наукової, на-
уково-технічної та інноваційної діяльності. 

Недосконалість правової бази посилює практика 
«призупинення» окремих статей чинних законів, що 
стосуються наукової, науково-технічної та інновацій-
ної діяльності, законодавчими або ж підзаконними ак-
тами. Так, Законом України «Про інноваційну діяль-
ність» передбачено стимулювання інноваційної діяль-
ності шляхом встановлення податкових пільг. Недо-
статність нормативно-правового забезпечення супро-
воджується і недостатньою інфраструктурою іннова-
ційної діяльності, яка представлена в Україні лише ок-
ремими типами інноваційних інститутів. При цьому, 
переважна більшість з тих інститутів, які є визнача-
льно важливими для розвитку інноваційної діяльності 
(зокрема, технопарки та венчурні фонди), не справля-
ють відчутного впливу на впровадження інновацій у 
вітчизняну економіку. 

Шляхами вирішення проблем може стати: 
вдосконалення нормативно-правової бази для забез-
печення розвитку інноваційної системи України; 
необхідність системного і послідовного впровадження 
функціональних принципів державного управління 
інноваційною діяльністю; органічне включення всіх 
окремих елементів інноваційного розвитку в єдину 
активно і цілеспрямовано функціонуючу національну 
інноваційну систему, що можливо лише за умови дії 
потужних системо утворюючих факторів. Такими 
факторами могли б стати загальнодержавні пріоритети 
інноваційної політики за умови їх усвідомлення на 
всіх рівнях як основного засобу реалізації загально-
національної ідеї, досягнення єдиної і спільної для 
всіх мети. 

Ефективним інструментом удосконалення нор-
мативно-правового забезпечення інноваційного роз-
витку, на думку вчених Науково-дослідного інституту 
правового забезпечення інноваційного розвитку Наці-
ональної академії правових наук України, має стати 

прийняття Інноваційного кодексу, який здатний на  
відміну від інших законодавчих актів виконувати роль 
основоположного нормативно-правового акта дер-
жави з питань забезпечення, стимулювання та здійс-
нення інноваційної діяльності суб’єктами господарю-
вання. 

Як стверджує Ю.Є. Атаманова, «Основополож-
ним принципом при розробленні такого кодифікова-
ного акту доцільно обрати принцип нормативно-пра-
вового забезпечення створення та ефективного функ-
ціонування національної інноваційної системи, що 
дозволить забезпечити економічний базис адекватній 
йому правовою надбудовою» [10, с. 28]. 

Інноваційний кодекс як комплексний нормати-
вно-правовий акт з питань здійснення інноваційної ді-
яльності має виступити результатом ревізії та система-
тизації законодавства, при здійсненні яких будуть ви-
явлені та усунені прогалини, дублювання та супереч-
ності між положеннями правових норм різних норма-
тивно-правових актів.  

Структура кодексу має включати: визначення на-
ціональної інноваційної системи, встановлення місця 
її складових; визначення змісту інноваційного ринку; 
врегулювання питань організації та здійснення таких 
видів діяльності, які опосередковують реалізацію інно-
ваційного циклу; визначення суб’єктів інноваційної 
діяльності, особливостей їх правового статусу, удоско-
налення та моделювання для них організаційно-пра-
вові форми; виокремлення від суб’єктів інноваційної 
діяльності інших учасників інноваційних відносин; 
встановлення інноваційних об’єктів; формування сис-
теми договірних відносин в інноваційній сфері; про-
позиції до нових моделей регулювання договірних ві-
дносин щодо інноваційних об’єктів; визначення особ-
ливого порядку укладання із введенням процедури 
державної реєстрації та істотних умов договору на 
створення (передачу) інноваційного продукту інозем-
ному суб’єкту господарювання з урахуванням підви-
щеного публічного інтересу та з метою захисту інтере-
сів національних суб’єктів інноваційної діяльності. 

Таким чином, впровадження правових механізмів 
стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів гос-
подарювання сприятиме реалізації одного з головних 
принципів державної політики в науково-технічній та 
інноваційній сферах — принцип державно-приватного 
партнерства — забезпечення реалізації інноваційних 
проектів суб’єктами господарювання за власний раху-
нок та на власний ризик із залученням різних форм 
державної підтримки: від непрямої шляхом надання 
податкових та митних пільг до повного державного фі-
нансування через механізм державного замовлення.       

На основі аналізу сучасного стану та особливос-
тей використання нормативно-правової бази іннова-
ційного розвитку у вугільній промисловості та узагаль-
нення результатів дослідження в рамках науково-дос-
лідної роботи «Розвиток інституціонального середо-
вища промислового виробництва з урахуванням галу-
зевої специфіки» [11—15] систематизовано чинники, 
які мають бути враховані в комплексі заходів норма-
тивно-правового забезпечення та державного регулю-
вання інноваційного розвитку галузі (рис. 1). 

Важливим  при формуванні та реалізації іннова-
ційної моделі розвитку економіки за участі держави є 
інвестиційне забезпечення моделі: залучення ресурсів 
під фінансове забезпечення нових або підтримку ная-
вних у промисловості інвестиційних проектів.  
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Рис. 1. Основні чинники державного регулювання  
інноваційного розвитку у вугільній промисловості  
з урахуванням ринкових трансформаційних процесів  

в економіці України 
 

Сучасні тенденції господарювання, висока сту-
пінь зношеності устаткування промислових підпри-
ємств і необхідність освоєння та впровадження новіт-
ніх технологій визначають актуальність даної про-
блеми, особливо  — для  умов вугільної галузі. На фо-
рмування та становлення інноваційного розвитку віт-
чизняних вугледобувних підприємств впливають зов-
нішні та внутрішні чинники (рис. 2). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Комплекс чинників, що впливають  

на інноваційну діяльність вугледобувних підприємств 
 

В умовах інноваційного розвитку особливого зна-
чення набувають:  

інвестиційні чинники інноваційної діяльності 
підприємств; 

заходи з активізації фінансового забезпечення ро-
звитку інноваційного регіону за рахунок створення 
спеціалізованих інноваційних банків; 

попит і пропозиції на інноваційному ринку;  
стан венчурного фінансування інноваційного ро-

звитку в Україні;  
напрями інституціонального забезпечення еконо-

мічної безпеки промислового підприємства в системі 
економічної безпеки та державного управління країни 
(рис. 3). 

У сучасних умовах господарювання нормативно-
правова база інноваційної діяльності в Україні потре-
бує істотних змін і доповнень у таких сферах, як: кад-
рове і фінансове забезпечення науково-дослідної та 
інноваційної діяльності, визначення доцільності піль-
гових банківських ставок при кредитуванні інновацій-
них підприємств. 

Вугледобувні підприємства в інвестиційно-інно-
ваційній діяльності підпадають під вплив ряду  ризи-
ків, що негативно відбиваються на виробничих та фі-
нансових показниках. Компанії прагнуть зменшити 
ризики, що  знаходяться у сфері їх контролю, і врахо-
вувати можливі негативні наслідки ризиків, які не в 
змозі контролювати. Актуальним завданням для вугле-
добувних підприємств є ефективне управління ризи-
ками. 

Сучасна парадигма розвитку вугільної галузі, безсу-
мнівно, має враховувати виникаючі ризики. До основ-
них чинників ризиків при здійсненні інвестиційно-
інноваційної діяльності вугледобувних підприємств в 
даній роботі віднесено ризики невідповідності законо-
давчим вимогам, фінансові, стратегічні, операційні, 
галузеві, екологічні. 

За даними Галузевого інформаційно-розрахунко-
вого центру державного підприємства «Вугілля Укра-
їни» Міністерства енергетики та вугільної промисло-
вості України, обсяги видобутку вугілля вугледобув-
ними підприємствами скоротилися за 2006—2013 рр. 
на 47,9%, у тому числі коксівного вугілля — на 38,1%, 
енергетичного — на 51,2%. Частка видобутого вугілля 
підприємствами, які підпорядковано Міністерству 
енергетики та вугільної промисловості України, в за-
гальному обсязі видобутку вугілля в країні зменшилася 
на 28,9%.  

Питома вага обсягів коксівного вугілля в загаль-
ному обсязі видобутку вугілля вугледобувними підпри-
ємствами зросла у 2013 р. порівняно з 2006 р. на 4,7%, 
а енергетичного, навпаки, знизилась на 4,7%. 

Аналіз статистичних даних показує, що за 2006—
2013 рр. обсяги готової вугільної продукції підпри-
ємств, які підпорядковано Міністерству енергетики та 
вугільної промисловості України, скоротились на 44%, 
обсяги реалізованої товарної продукції — на 44,2%, а 
товарної вугільної продукції — на 43,9%. За цей період 
ціна 1 тонни товарної вугільної продукції в оптових 
цінах зросла в 2 рази, а повна собівартість — у 3,92 
разів. Рентабельність вугледобувних підприємств зме-
ншилась на 35,6%.  

Згідно з даними Державної служби статистики 
України, у добувній промисловості спостерігається те-
нденція зростання ступеня зносу основних засобів.  
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Рис. 3. Напрями інституціонального забезпечення економічної безпеки вугільного підприємства 
 

За 2000—2012 рр. рівень цього показника збільшився 
на 12,3% — з 41,8 до 54,1%, а у промисловості — на 
33% або з 43,7 до 76,7% [16, с. 97; 17, с. 81].  

Дослідженнями в сфері бізнес-ризиків, проведе-
ними компанією «Ернст енд Янг» у 2013 р., виявлено 
ціль інвестування промислових підприємств в основ-
ний капітал (табл. 1) [18]. 

 
Таблиця 1 

Ранжування цілей промислових підприємств  
при інвестуванні в основний капітал 

Ціль % до загальної 
кількості під-
приємств 

Заміна зношеної техніки та облад-
нання 

69 

Автоматизація та механізація існую-
чого виробничого процесу 

48 

Економія енергоресурсів 42 

Зниження собівартості продукції 41 

Впровадження нових виробничих те-
хнологій 

39 

Охорона навколишнього середовища 38 

Зростання виробничої потужності з 
розширенням номенклатури продук-
ції 

 
34 

Зростання виробничої потужності з 
незмінною номенклатурою продукції 

 
26 

Створення нових робочих місць 22 
 

Найважливішою метою промислових підпри-
ємств при інвестуванні в основний капітал, як видно 
з табл. 1, є заміна зношеної техніки та обладнання. 

Нижче наведено статистичні дані, які одержано за ре-
зультатами обстеження підприємств у галузях видобу-
тку корисних копалин, обробних виробництв, вироб-
ництва та розподілу електроенергії, газу та води з ме-
тою виявлення чинників, що обмежують інвести-
ційно-інноваційну діяльність (табл. 2) [18]. 

 
Таблиця 2 

Ранжування чинників, які обмежують інвестиційно-
інноваційну діяльність підприємств за галузями*  

у 2013 р. 

Чинники % від зага-
льної кілько-
сті підпри-
ємств 

Нестача власних фінансових коштів 64

Інвестиційні ризики 27

Невизначеність економічної ситуації в 
країні 

26

Високий відсоток комерційного кре-
диту 

25

Недостатній попит на продукцію 19

Складний механізм отримання креди-
тів для реалізації інвестиційних проек-
тів 

 
13 

Недосконала нормативно-правова 
база, що регулює інвестиційні процеси 

 
11 

Низька прибутковість інвестицій в ос-
новний капітал 

10

Незадовільний стан технічної бази 7
Примітка: *до галузей віднесено видобуток корисних 

копалин, обробні виробництва, виробництво і розподіл еле-
ктроенергії, газу та води. 

 

Нормативно-правові інститути 

Законодавчі та нормативно-правові акти 

Регуляторні акти зі здійснення діяльності 
суб’єктами господарювання 

Державні інституції Державні органи влади, які координують господар-
ську діяльність підприємств 

Інструменти економічної безпеки Фінансові, страхові, маркетингові, інвестиційні 
та інноваційні інструменти  

Методи державного регулювання Методи державного регулювання  
розвитку господарської діяльності 

Загрози та ризики  
економічної безпеки 

Екзогенні та ендогенні загрози економічної безпеки

Фінансові, політичні, економічні, інвестиційні 
ризики

Система напрямів забезпечення економічної безпеки підприємства 
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Аналіз даних Державної служби статистики Укра-
їни свідчить,  що обсяг інвестицій в основний капітал 
на підприємствах добувної промисловості зріс за 
2001—2013 рр. у порівняних цінах у 3,84 разів. 

Разом з тим, у 2013 р. спостерігалась тенденція 
суттєвого скорочення обсягів інвестицій порівняно з 
2012 р. у 2,64 разів. Це обумовлено нестабільністю по-
літичної та економічної ситуації в Україні та виник-
ненням інвестиційних ризиків. При цьому питома вага 
інвестицій у добувній промисловості скоротилась за 
2001—2013 рр. на 4,1% (табл. 3) [16, с. 213, 214; 17, с. 
190, 191]. 

 
Таблиця 3 

Динаміка обсягів інвестицій в основний капітал  
у добувній промисловості 

Роки Інвестиції в основний 
капітал, млн грн 

Питома вага в зага-
льному обсязі інве-
стицій в основний 
капітал у промисло-

вості,% 

у фактич-
них цінах 

у порівня-
них цінах

2001 3523 4033,8 25,8 

2002 3140 2706,7 20,8 

2003 3539 3758,4 17,9 

2004 4930 5906,1 17,5 

2005 6061 6067,1 17,3 

2006 6180 5494,0 13,8 

2007 8581 10400,2 13,3 

2008 10984 11049,9 14,3 

2011 24252 34025,6 27,2 

2012 31528 40891,8 30,5 

2013 22863 15501,1 21,7 

 
За даними Галузевого інформаційно-розрахунко-

вого центру державного підприємства «Вугілля Укра-
їни» Міністерства енергетики та вугільної промисло-
вості України, обсяги інвестицій у підприємства вуг-
ледобувної промисловості зменшились за 2006—2013 
рр. на 7,1% за рахунок скорочення коштів державного 
бюджету на 18,1%. За цей період обсяги власних кош-
тів в інноваційний розвиток вугледобувних підпри-
ємств зросли на 5,6%. Частка коштів державного бю-
джету у загальному обсязі інвестицій у вугледобувні 
підприємства знизилась за 2006—2013 рр. на 9,2%, а 
власних коштів підприємств, навпаки, збільшилась на 
3,1% (табл. 4). 

Таблиця 4 
Обсяги інвестицій у вугледобувні підприємства України 

Показники Роки 2013 р. 
до  

2006 р., 
% 

2006 2013* 

Загальний обсяг інвестицій 
у підприємства вугледобув-
ної промисловості, млн грн

 
1779,7 

 
1652,6 92,9 

У тому числі 
Кошти державного бю-
джету, млн грн 

 
1382,1 

 
1132,8 81,9 

Питома вага,% 77,7 68,5 

Власні кошти підприємств, 
млн грн 

397,6 420,0 105,6

Питома вага,% 22,3 25,4 
Примітка: * у 2013 р. наведено розрахункові дані, які 

одержано на основі використання методу прогнозування — 
методу середнього темпу зростання. 

На основі аналізу й узагальнення наукових дже-
рел та результатів власних досліджень визначено ком-
плекс ризиків, які доцільно враховувати при інвести-
ційно-інноваційній діяльності на вугледобувних підп-
риємствах (табл. 5). 

Таблиця 5 
Систематизація ризиків, які необхідно враховувати  

в інвестиційно-інноваційній діяльності на вугледобувних 
підприємств 

Найменування 
ризиків 

Зміст 

Ризики невідповід-
ності законодав-
чим вимогам 

Невизначеність політики з енергетич-
них питань 

Операційні ризики Ризики, пов’язані з необхідністю стри-
мувати зростання витрат. Ризики в 
сфері охорони праці, техніки безпеки. 
Дефіцит кадрових ресурсів. 
Нові складності операційного харак-
теру, в тому числі пов’язані з роботою в 
невизначених умовах. 

Стратегічні ризики Доступ до запасів корисних копалин: 
чинники політичного характеру та кон-
куренція запасів корисних копалин. 
Конкуренція, викликана появою інно-
ваційних технологій. 

Фінансові ризики Постійні цінові коливання на ресурси.
Погіршення фінансових умов діяльності 
компаній. 

Галузеві ризики Діяльність підприємств даної галузі, а
також суміжних галузей за певний (об-
раний) період часу. 
Стійкість діяльності підприємств даної 
галузі у порівнянні з економікою країни
в цілому. 
Наявність розбіжності результатів діяль-
ності різних підприємств усередині од-
нієї і тієї ж галузі.  

Екологічні ризики Ризики в сфері охорони навколишнього 
середовища. 
Зміни клімату. 

 
Найістотнішим чинником у ринкових умовах, що 

впливають на вибір інвестора, є норми прибутковості 
на вкладені кошти. За даними інвестиційних аналіти-
ків, рівень прибутковості інвестованого капіталу, не-
обхідного для залучення інвесторів у промисловість, 
оцінюється в інтервалі від 12% до 15% за умови, що 
частка залученого капіталу буде становити 50%, а тер-
мін експлуатації активів складе 25 років. При цьому 
прибутковість власного капіталу не може бути нижче 
23—27%, прибутковість довгострокових позикових ко-
штів у конвертованій валюті має бути на рівні 6,5—
7,5% [19, с. 85]. 

Поряд з нормою прибутковості, іншим значущим 
для інвестора показником інвестиційної привабливо-
сті є рівень ризиків, пов'язаних з інвестуванням. У 
зв'язку з цим своєчасне виявлення найбільш значущих 
чинників ризиків, оцінка їх впливу та розробка заходів 
щодо їх мінімізації є невід'ємною частиною комплексу 
робіт з підвищення інвестиційної привабливості га-
лузі.  

При здійсненні інвестиційно-інноваційної діяль-
ності вугледобувних підприємств має враховуватися 
ризик недооцінки вартості активів. Розмір інвестова-
ного капіталу, який враховується при формуванні не-
обхідної валової виручки, при першому застосуванні 
методу прибутковості інвестованого капіталу встанов-
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люється за результатами незалежної оцінки активів ре-
гульованої компанії, необхідних для здійснення діяль-
ності з урахуванням вартості заміщення активів, а та-
кож їх фізичного і морального зносу.  

Вибір галузей і диверсифікація інноваційно-інве-
стиційної діяльності мають особливе значення для 
зниження загального ризику інвестиційного портфеля. 
Мінімізація галузевих ризиків можлива при складанні 
портфеля з акцій компаній декількох галузей еконо-
міки. Формування збалансованого інвестиційного 
портфеля вимагає придбання активів в інвестиційно-
привабливих галузях і фінансово стійких суб'єктах ри-
нку. Перед інвестором постає проблема вибору об'єкта 
інвестування тих галузей, які мають кращі перспек-
тиви розвитку і можуть забезпечити найвищу ефекти-
вність інвестицій.  

Комплексний підхід до розглянутої проблеми до-
зволяє визначити ряд першочергових завдань з реалі-
зації інноваційного розвитку вугільної промисловості: 
маркетинговий пошук приватних інвесторів; розробка 
проектів технологічних комплексів; складання заявки 
на надання державної підтримки за рахунок коштів ін-
вестиційного фонду відповідно до існуючої інститу-
ційної бази з державно-приватного партнерства. 

Аналіз та узагальнення літературних джерел по-
казує, що для мінімізації ризиків при реалізації інвес-
тиційних проектів у вугледобувній галузі доцільним є 
створення та розвиток інноваційної структури, де ме-
тою є інтенсифікація розроблення, виробництва та 
впровадження інноваційної конкуренто-спроможної 
продукції із спрямуванням взаємоузгоджених дій нау-
кових організацій, закладів освіти, промислових підп-
риємств та інших суб’єктів господарювання для задо-
волення потреб внутрішнього ринку та нарощування 
експортного потенціалу країни. Ця має досягатися 
державним регулюванням інноваційної діяльності. 

Зменшення впливу факторів за групами ризиків, 
до яких включаються ризики невідповідності законо-
давчим вимогам, фінансові, стратегічні, операційні, 
галузеві, екологічні, може бути здійснено шляхом фо-
рмування інноваційної структури — технопарку, який 
включає вугледобувне підприємство, наукові уста-
нови, вищі навчальні заклади (економічні факультети, 
гірничої справи, управління персоналом тощо), 
об’єкти інституціональної інфраструктури (фінансові, 
страхові, маркетингові, інжинірингові, консультативні 
інституції тощо). 

До рішень з мінімізації впливу ризиків при реалі-
зації інвестиційно-інноваційних проектів у вугільній 
галузі слід віднести:  

зростання обсягів інвестиційних ресурсів для за-
безпечення відповідності законодавчим вимогам роз-
витку вугільної промисловості;  

коригування бізнес-стратегій, пов’язаних з поси-
ленням ролі держави; 

посилення вимог у сфері корпоративної соціаль-
ної відповідальності з метою зменшення невизначено-
сті політики з енергетичних питань;  

оптимізація процесів і впровадження засобів ко-
нтролю за витратами; 

удосконалення процесів бюджетування та про-
гнозування; 

формування стратегічної програми управління 
кадровими ресурсами та корпоративної культури, 
спрямованої на розвиток потенціалу персоналу; 

посилення уваги до питань підвищення ступеня 
задоволеності співробітників умовами праці; 

зниження ступеня впливу ризиків, викликаних 
появою нових технологій, впровадженням системи по-
стійного моніторингу інноваційних технологій та об-
ладнання, модернізації виробничих процесів і продук-
ції;  

визначення інформаційних технологій як пріори-
тетного напряму інвестування в масштабах вугледобу-
вного підприємства.  

Інвестиційна привабливість вугледобувного підп-
риємства, насамперед, кореспондується з показни-
ками фінансово-господарської діяльності, перспекти-
вами розвитку, обсягами та перспективами збуту вугі-
льної продукції, ефективністю використання активів, 
їх ліквідністю, станом платоспроможності та фінансо-
вої стійкості.  

Завданням підприємства є організація стабільної 
ефективної роботи, що дозволяє підвищувати вироб-
ничі показники і вдосконалювати результати фінан-
сово-господарської діяльності за рахунок інвестицій-
ного забезпечення. 

Інвестиційна привабливість підприємств у вугіль-
ній галузі безпосередньо залежить, по-перше, від груп 
ризиків, що впливають на інвестиційно-інноваційну 
діяльність підприємства, по-друге, від значення норми 
прибутковості на вкладені кошти. 

Управління ризиками при реалізації інвести-
ційно-інноваційних проектів можливе лише при роз-
робці стандартних рішень щодо мінімізації або усу-
нення їх впливу в результаті прийняття уповноваже-
ними органами в установленому порядку законодав-
чих і нормативних документів, які регулюють розвиток 
вугільної промисловості на інноваційних засадах шля-
хом формування відповідних організаційних структур 
— технопарків, бізнес-інкубаторів, інноваційних фон-
дів, кластерних структур тощо. 

Розвиток та функціонування технопарків як ефе-
ктивної організаційної форми взаємодії інституціона-
льних структур може досягатися у результаті скоро-
чення тривалості циклу «ідея — наукові дослідження — 
інноваційні розробки — реалізація інновацій»; залу-
чення висококваліфікованих кадрів різних спеціаль-
ностей, що забезпечує можливість міжгалузевих дослі-
джень; використання сучасних новітніх технологій та 
обладнання; залучення фінансового капіталу у найдо-
сконаліших формах — венчурного капіталу тощо. 

Питання відновлення вугільної галузі України 
потребує розробки відповідних заходів вже зараз, вра-
ховуючи той стан, в якому вона була, та вже відомі 
наслідки бойових дій у Донецькій області. Відповідно 
до програми реформування вугільної галузі Кабінет 
Міністрів України планує протягом 2015-2019 рр. лік-
відувати 32 шахти, законсервувати ще 24 шахти з пов-
ним припиненням роботи на них, зокрема у 2015 році 
— закрити 5 шахт, а 7 законсервувати. При цьому за-
ступником міністра Юрієм Зюковим акцентується 
увага, що шахти, які плануються до закриття, факти-
чно вичерпали свої запаси, а шахти, які будуть закон-
сервовані, мають запаси порядку півмільярда тонн, 
тому й технічно, й економічно в даний момент лікві-
дувати їх було б недоцільно. Ці шахти згодом будуть 
розконсервовані, коли прийде приватний інвестор, і 
будуть розвиватися. Тобто критерієм закриття шахт 
для міністерства є тільки наявність запасів вугілля. 
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Але такий підхід потребує перегляду, бо одним з 
негативних наслідків закриття шахт за всі роки рест-
руктуризації вугільної галузі було те, що багато з них 
мали містоутворююче значення, що й стало причиною 
депресивного стану переважної більшості шахтарських 
міст, який тільки погіршився внаслідок бойових дій.  

Виведення шахти з експлуатації потребує трива-
лої відповідальності. Заходи із закриття підприємства 
спрямовані швидше за все на короткострокову підтри-
мку місцевої економіки, тоді як соціально-економічне 
відродження розраховане на десятки років. Значних 
коштів потребує європейський стандарт закриття 
шахти «від чорного — до зеленого». Треба зазначити, 
що вугільна галузь, як і вся країна в цілому, потребує 
якісних змін, тому слід не тільки враховувати всі мо-
жливі негативні наслідки закриття шахт, щоб унемож-
ливити їх, а й надзвичайно ефективно і прозоро вико-
ристовувати кошти, які надасть держава та міжнародна 
спільнота для відновлення не тільки галузі, а й всієї 
інфраструктури шахтарських міст, підвищення рівня 
якості життя населення в них та досягнення відповід-
ного рівня екологічної безпеки, щоб не повторювати 
негативний досвід реалізації одного з найдорожчих 
проектів Євросоюзу — проекту реструктуризації вугі-
льної галузі, — на який ЄС за три роки витратив понад 
10 млн євро. Тому без належного моніторингу, як і на 
що витрачатимуться надані кошти за проектами лікві-
дації шахт або під час впровадження рекомендованих 
інноваційних заходів, немає впевненості щодо їх успі-
шного виконання, тобто значущим чинником успіш-
ного функціонування вугільної галузі та її реструкту-
ризації, в тому числі ліквідації шахт, є транспарент-
ність інформації щодо діяльності кожного окремого 
підприємства.  

Так, держава започатковує певні кроки щодо ви-
правлення попередніх помилок. У Меморандумі про 
врегулювання проблемних питань вугільної галузі за-
значено, що програми реформування окремо для ко-
жної шахти державної форми власності мають розро-
блятися з урахуванням соціальної складової з подаль-
шим інформуванням працівників таких шахт [20], але, 
на жаль, підхід до визначення критеріїв закриття шахт 
не змінився. Також треба відмітити, що на виконання 
постанови Кабінету міністрів України № 1098 «Про 
приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення 
прозорості у видобувних галузях»від 30.09.2009 р., а та-
кож відповідно до положення Коаліційної Угоди сто-
совно впровадження стандартів Ініціативи щодо забез-
печення прозорості у видобувних галузях, зокрема ви-
мог щодо введення бухгалтерського обліку та форму-
вання фінансової звітності видобувних компаній за 
міжнародними стандартами Палатою податкових кон-
сультантів за підтримки Німецького товариства між-
народного співробітництва (GIZ) було проведено 
20.02.2015 р. практичний семінар на тему «Вимоги 
щодо заповнення звіту по правилам Ініціативи прозо-
рості видобувних компаній в Україні». Це, безумовно, 
позитивний крок на шляху до прозорої роботи вугле-
добувних підприємств, але більш доцільним було б за-
провадження звітності GRI (Global Reporting Initiative) 
— Міжнародного стандарту звітності в сфері сталого 
розвитку — рівня А+, коли звіт буде містити не тільки 
стратегію розвитку й повну характеристику підприєм-
ства, а й показники результативності економічної, 
екологічної та соціальної складових менеджменту, дані 
щодо підходів до організації праці, дотримання прав 

людини, відповідальності перед суспільством та за 
продукцію свого підприємства, тобто за її якість, та 
пройде зовнішнє рецензування [21]. Такий звіт — за-
порука цільового та ефективного витрачення коштів, 
дотримання норм законодавства в будь-якій сфері ді-
яльності вугільного підприємства. 

Доцільно усвідомити, що програма реструктури-
зації, особливо відносно ліквідації шахт, має розроб-
лятися не тільки фахівцями вугільної галузі, до її роз-
робки необхідно залучати соціологів, геологів, еколо-
гів і ботаніків. Також у розробці цих програм мають 
брати активну участь місцеві органи влади, громади 
шахтарських міст, колективи шахт, місцеві підприє-
мці, тобто, як це визначено у [22], групи високого рі-
вня. Тільки при такому комплексному підході будуть 
знайдені шляхи вирішення проблем негативних нас-
лідків такої невдалої реструктуризації галузі, як, на-
самперед, закриття шахт, бо до цього часу цей процес 
відбувається без незалежних економічних та екологіч-
них експертиз, відповідного науково-технічного про-
гнозу всіх можливих негативних наслідків, в тому чи-
слі й соціальних. Особливо це стосується шахт, які ма-
ють містоутворююче значення. 

Висновки. На основі проведених досліджень на-
дано рекомендації щодо вдосконалення нормативно-
правового забезпечення інноваційного розвитку вугі-
льної промисловості, які включають: 

рекомендації щодо порядку виведення шахт з 
експлуатації; 

пропозиції до чинного законодавства щодо за-
провадження та сталого функціонування моделі інно-
ваційного розвитку вугільної промисловості; 

рекомендації щодо нормативно-правового забез-
печення інноваційного  розвитку вугільних підпри-
ємств Донбасу у надзвичайних ситуаціях. 

Як свідчать дослідження, доцільно запропонувати 
певний порядок виведення шахт з експлуатації. Пере-
дусім встановлюється доцільність і можливості виве-
дення шахти з експлуатації, а саме: економічне обґру-
нтування доцільності закриття шахти на підставі ура-
хування обсягів запасів вугілля та потреби  відповідної 
марки вугілля з урахуванням містоутворюючого зна-
чення шахти; залучення фахівців для проведення гео-
лого-екологічної експертизи не тільки щодо можливих 
наслідків закриття шахти - просідання земної поверхні 
над гірничими виробками й підтоплення територій, 
можливої міграції метану - а й з визначенням заходів 
щодо їх унеможливлення та соціологічної експертизи 
щодо працевлаштування звільнених робітників.  

З місцевими органами влади визначається мож-
ливість експлуатації шахтних споруд або території 
шахти підприємствами інших галузей промисловості 
або соціальної сфери, відновлення або створення со-
ціальної інфраструктури, проведення заходів щодо 
утилізації териконів, можливі джерела фінансування 
таких заходів.  

На рівні місцевих органів самоврядування вста-
новлюються можливі преференції для місцевих підп-
риємців у разі працевлаштування звільнених робітни-
ків або за умови інвестування підприємцями коштів 
на закриття шахти у разі експлуатації ними споруд на 
її території або самої території. Заходи соціальної під-
тримки розпочинаються до початку закриття шахти, 
оскільки місцевим постачальникам послуг потрібен 
час  для нарощення  спроможності.  
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Під час розробки програми виведення шахти з 
експлуатації доцільно враховувати ряд рекомендацій з 
досвіду окремих європейських країн  [23, с. 40, 41]: 
врахування місцевих обставин та мати достатню гнуч-
кість для адаптації до місцевих відмінностей та дивер-
сифікації економіки; 

для реалізації програм реструктуризації, сталості 
позитивні зміни в шахтарських громадах мають відбу-
ватися послідовно, за широкої політичної та інститу-
ційної підтримки; 

доповнюватися мобілізацією всієї громади, акти-
візацією соціальних послуг і розвитком економічної 
інфраструктури; 

забезпеченням працевлаштування, наданням по-
слуг з перенавчання, перекваліфікації, грантів на від-
криття власного малого бізнесу;  

реалізацією програм переселення для молодих 
осіб, які готові змінити свою професійну кар’єру, а та-
кож навчальних програм тощо.  

Після розробки відповідного техніко-економіч-
ного проекту виведення шахти з експлуатації його слід 
обговорювати з колективом підприємства, профспіл-
ками, місцевими підприємцями та громадами міста. 
Програми виведення шахти з експлуатації мають вра-
ховувати соціальні впливи і впливи на окрему особу в 
широкому контексті та включати психологічні й сі-
мейні консультації, враховувати можливість перенава-
нтаження місцевих постачальників соціальних послуг.  

Доцільним є визначення обсягів коштів, які пот-
рібні на покриття соціальних витрат (виплату заборго-
ваності заробітної плати, компенсації при звільненні, 
грошову допомогу, перенавчання) і соціальних послуг, 
які раніше надавала шахта, та на преференції підпри-
ємцям (створення робочих місць або впровадження 
проектів з економічного розвитку або можливого ви-
користання території шахти і шахтних споруд тощо) із 
відповідним переліком джерел отримання цих коштів. 
Кошти на соціальні витрати мають бути надані до по-
чатку масових звільнень, бо соціальний захист зреш-
тою надається більш широкій групі, не тільки шахта-
рям. Обов’язковим є визначення, хто і в який спосіб 
здійснюватиме постійний моніторинг програми виве-
дення шахти з експлуатації та періодичність ознайом-
лення з його результатами колективу шахти і громади 
міста. 

Стан вугільної галузі внаслідок бойових дій на 
Донбасі значно погіршився, тому найімовірніше буде 
потреба переглянути перелік шахт, які вже перебува-
ють у стані ліквідації, але на яких можна поновити ви-
добування вугілля, яке вкрай потрібне для інших галу-
зей промисловості. Робити це потрібно не тільки з 
урахуванням рекомендацій, які пропонуються, а мож-
ливо, з урахуванням й інших чинників, які наразі ще 
треба визначати. 

Пропозиції щодо нормативно-правового забезпе-
чення інноваційного розвитку вугільних підприємств, 
особливо Донбасу у теперішній час, згідно з результа-
тами проведених у минулі роки в галузі досліджень 
стосовно сталого функціонування вугільних підпри-
ємств у надзвичайних ситуаціях, стосуються: 

питань інституціонального забезпечення іннова-
ційного розвитку вугільної галузі;  

впливу природно-техногенної обстановки на стан 
екологічного середовища та пріоритетних завдань си-
стеми захисту населення і території щодо зниження 
впливу на життєдіяльність у вугільному  регіоні; 

економічних шляхів вирішення екологічних про-
блем, що виникають при закритті гірничодобувних 
підприємств; 

методичних підходів до оцінки ефективності про-
тиаварійних заходів; 

принципових методичних підходів до оцінки ефе-
ктивності екологічних заходів у вугільному виробниц-
тві; 

аналізу техногенного забруднення навколиш-
нього середовища і методів оцінки ефективності захо-
дів у сфері екології на вугільних шахтах; 

концепції інноваційного розвитку вугільної про-
мисловості України в нових умовах господарювання; 

економічного механізму управління надзвичай-
ними ситуаціями техногенного характеру; 

питань зниження ймовірності техногенної та еко-
логічної  небезпеки  в   промисловому  регіоні; 

вибору пріоритетних проблем інноваційного роз-
витку у сфері безпеки й екології у вугільній галузі; 

напрямів зменшення негативного впливу на до-
вкілля у вугільному регіоні; 

еколого-гідрогеологічного моніторингу закриття 
вугільних шахт; 

пріоритетних напрямів та перспектив інновацій-
ного розвитку вугільної промисловості України в рин-
кових умовах господарювання; 

оцінки ефективності інновацій в безпеці вироб-
ництва. 

Належна увага має приділятися методам оцінки 
ризику та рівня новизни техніки, що значною мірою 
впливатиме на зміст і відповідно організацію промис-
лових випробувань техніки. Досвід організації прове-
дення промислових випробувань нової гірничої тех-
ніки показує як необхідність використання системи 
оцінки складності досліджуваної гірничої техніки, так 
і ефективних систем оплати праці при випробуванні й 
впровадженні нової техніки. Все вищевказане слугува-
тиме підвищенню показника інноваційної активності 
підприємств в Україні. 

Питання  сучасної стратегії інноваційного розви-
тку у вугільній галузі  в першу чергу пов'язані з вибо-
ром техніки, технології робіт, організації виробництва, 
забезпеченням фінансуванням  як з боку  інвесторів,  
так і механізмами державного регулювання  впрова-
дження інновацій. Тут варто звернути увагу на мож-
ливе внесення змін (або повернення до старої редак-
ції) Закону України «Про спеціальний режим іннова-
ційної діяльності технологічних парків», що  дозволяє 
в процесі виконання інноваційних проектів викорис-
товувати кошти цільових субсидій (податкових пільг).  

Для вугільної промисловості України, що є збит-
ковою галуззю та характеризується важкими і надзви-
чайно складними гірничо-геологічними умовами ро-
боти, створення діючого механізму стимулювання 
інновацій з оптимальним сполученням «автоматич-
них» ринкових і прямих державних регуляторів має 
особливо актуальне значення. В цьому напрямі в га-
лузі проводиться значна робота з відновлення і розви-
тку нормативно-методичної бази здійснення науково-
технічного прогресу у ринкових умовах господарю-
вання з урахуванням галузевої специфіки.  
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ПІДХОДИ ДО УХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ  
І ВИБОРУ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови ведення фі-

нансово-господарської діяльності підприємствами ві-
дрізняються загостренням конкурентної боротьби, а 
також зростанням невизначеності і високою динамі-
кою трансформації зовнішнього середовища, в якому 
функціонують економічні суб’єкти. Ефективним ін-
струментом стратегічного управління фінансово-гос-
подарською діяльністю підприємства, підлеглого реа-
лізації цілей загального його розвитку в умовах істот-
них змін макроекономічного характеру, кон’юнктури 
фінансового ринку та пов’язаної з цим невизначено-
сті, виступає фінансова стратегія.  

Також, в умовах ринкової економіки, виникає 
об’єктивна необхідність окреслення тенденцій та пер-
спективних можливостей фінансового розвитку. На 
вирішення таких завдань спрямована фінансова стра-
тегія суб’єкта господарювання. Фінансова стратегія 
підприємства — це перш за все фінансове планування, 
яке безумовно є частиною загальної стратегії економі-
чного розвитку, формування фінансового потенціалу 
в рамках комплексного потенціалу підприємства та 
має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. 

Дії підприємств і їхніх керівників не можуть зво-
дитися до простого реагування на зміни, що відбува-
ються у ринковому середовищі. Все ширше визнається 
необхідність свідомого управління змінами на основі 
науково обґрунтованої процедури їхнього передба-
чення, регулювання, пристосування до цілей підпри-
ємства, до зовнішніх умов. Тому однією з головних 
умов ефективного ведення бізнесу в даний час є стра-
тегічне управління. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що 
в сучасних умовах суб’єкт господарювання стикається 
з різними фінансовими проблемами, тобто у нього 
з’являється необхідність обґрунтування можливостей 
комплексного потенціалу підприємства, а також об-
ґрунтування економічної стратегії розвитку під впли-
вом зовнішнього середовища.  

Також прискорення темпів економічних змін та 
ускладнення характеру зв’язків між суб’єктами товар-
них ринків актуалізують  подальший розвиток теорії та 
методології управління конкурентними перевагами 
підприємницьких структур і фінансового менеджме-
нту.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні підхо-
дів при ухваленні організаційних рішень в умовах під-
приємства і вибору стратегії забезпеченості фінансової 
безпеки та фінансової стійкості підприємства.  

Загальний аналіз публікацій до теми дослідження. 
Трактування сутності фінансової стратегії в сучасних 
умовах відбувається за двома напрямами: в широкому 
та вузькому розуміннях. Так, Р. Кларк, В. Вільсон,  
Р. Дейнс і С. Хадо , вважають, що фінансова стратегія 
окреслює картину розвитку підприємства в майбут-
ньому, виступає основою для вибору альтернативи, що 
зумовлює природу і напрям організації фінансових ві-
дносин. Вони пов’язують її з фінансовою політикою 

та плануванням, хоча фінансова політика ґрунтується 
на детальних, конкретизованих фінансових даних, а 
стратегія визначає напрям руху підприємства [1]. Од-
нак, існує і звужене розуміння її призначення. Дж. 
Хангер, У.Л. Томас відзначають, що мета фінансової 
стратегії полягає у забезпеченні адекватної фінансової 
структури капіталу підприємства для виконання зага-
льних його завдань, окрім того, фінансова стратегія 
вивчає фінансові наслідки стратегічних альтернатив на 
рівні корпоративної і конкурентних стратегій та ви-
значає оптимальний напрямок діяльності з фінансової 
точки зору [2].  

М. Суторміна, В. Федосов [3] визначають фінан-
сову стратегію як основу для вибору альтернативи, що 
зумовлює природу і напрям організації фінансових ві-
дносин. При тому, Є. Станіславчик  розглядає фінан-
сову стратегію як функцію управління фінансовими 
потоками підприємства з метою збільшення його вар-
тості за умови збереження фінансової рівноваги, яка 
забезпечується оптимальним співвідношенням між 
довгостроковою, поточною ліквідністю та рентабель-
ністю [4]. 

Іншу точку зору знаходимо в Л.М. Павлової [5], 
яка розглядає фінансову стратегію як інструмент до-
сягнення підприємством стану, для якого характерно 
покриття всіх його витрат, необхідних для забезпе-
чення економічного розвитку з власних джерел, що 
можливо здійснювати за двома основними напрям-
ками: зовнішнім та внутрішнім зростанням.  

Також необхідно виділити такі праці з даного на-
укового напряму, а саме: А.П. Наливайко [6], Ю.П. 
Путятина, А.І. Пушкарь, А.Н. Тридеда [7], Т.О. За- 
горної [8], К.В. Орєхової [9], І.Ф. Іванової [10], Т.О. 
Пожуєвої [11] та ін.  

Виклад основного матеріалу. Призначення фінан-
сової стратегії значно ширше, оскільки вона виступає 
ефективним інструментом перспективного управління 
всією фінансово-господарською діяльністю підприєм-
ства, підпорядкованого реалізації цілей загального її 
розвитку в умовах істотних змін економічних показ-
ників макро-, мезо- і мікроекономічного рівня, сис-
теми державного регулювання ринкових процесів, 
кон’юнктури фінансового ринку і пов’язаної з цим не-
визначеності.  

При тому, більш складною виявляється ситуація 
з формуванням основ теорії конкуренції (особливо з 
складовою — фінансовою конкуренцією) в роздрібній 
торгівлі, оскільки наявні моделі та методи не врахову-
ють динаміку змін конкурентних позицій виробничо-
торгівельних підприємств, а тому потребують ґрунто-
вних теоретичних досліджень на основі поглиблення 
динамічного підходу в загальній теорії конкуренції. 

Управління конкурентною динамікою підпри-
ємств роздрібної торгівлі (в тому числі, за рахунок фі-
нансової стратегії) створює основу для прийняття 
стратегічних рішень щодо розвитку торговельної ме-
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режі з урахуванням специфіки, характеру та умов кон-
курентного процесу в роздрібній торгівлі. Як показує 
практика, багато роздрібних підприємств не готові до 
активного ведення конкурентної боротьби, форму-
вання та утримання довгострокових конкурентних пе-
реваг. Орієнтація торгівельних підприємств на досяг-
нення виключно поточних фінансових і комерційних 
результатів без виділення просторово-часових коорди-
нат зростання конкурентних переваг актуалізує необ-
хідність розробки управлінсько-орієнтованої паради-
гми, заснованої на оцінці конкурентних позицій на 
динамічній основі, можливостей фінансового потенці-
алу та якості і ефективності фінансової стратегії підп-
риємства. 

Також особливе місце в рамках процесу форму-
вання фінансової стратегії торговельних підприємств, 
відводиться моніторингу фінансового ринку, аналізу 
динамічної кон’юнктури і набору переважних форм та 
умов отримання кредитів, що повною мірою відпові-
дає стратегічним цілям підприємства. Можна розгля-
дати фінансову стратегію, як умову забезпеченості фі-
нансової безпеки підприємства, достатньо широко і 
пов’язувати її з фінансовим плануванням. Дійсно, фо-

рмування фінансової стратегії на підприємстві здійс-
нюється на основі прогнозування балансу, аналізу 
звіту про фінансові результати, бюджетів капітальних 
вкладень за допомогою основних показників, що ха-
рактеризують всі аспекти господарської діяльності. 

Даний підхід, з точки зору К.В. Орєхової [9], зу-
мовлює необхідність використання системного аналізу 
при формуванні фінансової стратегії. На наш погляд, 
фінансове планування є функцією управлінської дія-
льності, а фінансова стратегія — її результатом і має 
ряд специфічних особливостей. 

В табл. 1 представлено узагальнення сучасних 
підходів щодо визначення поняття «фінансова страте-
гія підприємства». 

Усі наведені вище визначення (табл. 1) поняття 
«фінансова стратегія підприємства» достатньо обґрун-
товані, враховують специфічні особливості її елемен-
тів. При цьому, вони відображають лише окремі сто-
рони об’єкта, що досліджується. Це пояснюється тим, 
що «фінансова стратегія» - це багатоаспектне поняття, 
що складається із цілого комплексу елементів, тому 
досить складно визначити єдине, вичерпне визна-
чення цього поняття. 

Таблиця 1 
Сучасні підходи щодо визначення поняття «фінансова стратегія підприємства» 

Автор 
 

Визначення поняття «фінансова стратегія підприємства» Ключова ознака визна-
чення поняття «фінансова 
стратегія підприємства» 

Дикань Л.В. [12] Фінансова стратегія підприємства — стратегія, що спрямована 
на управління його фінансовими ресурсами 

Управління його фінансо-
вими ресурсами 

Лукіна Ю.В. [13] Фінансова стратегія — стратегія, метою якої є підвищення ба-
гатства власника підприємства 

Підвищення багатства вла-
сника підприємства 

Станіславчик 
Є.Н. [4] 

Фінансова стратегія — стратегія якої виступає підвищення вар-
тості підприємства за умови забезпечення фінансової рівноваги 

Підвищення вартості підп-
риємства 

Поддерьогін А.М. 
[14] 

Фінансова стратегія — стратегія, що включає методи та прак-
тику формування фінансових ресурсів, їх планування та забез-
печення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов 
господарювання 

Методи та практика фор-
мування та планування фі-
нансових ресурсів підпри-
ємства 

Чандлер А.Д. [15] Фінансова стратегія — визначення основних довгострокових фі-
нансових цілей та завдань підприємства й утримання курсу дій, 
розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей. 

Визначення довгостроко-
вих фінансових цілей та за-
вдань підприємства 

 

На наш погляд, призначення фінансової стратегії 
значно ширше, тому що вона виступає ефективним ін-
струментом перспективного управління всієї фінан-
сово-господарської діяльності підприємства, підпо-
рядкованого реалізації цілей загального його розвитку 
в умовах істотних змін макроекономічних показників, 
системи державного регулювання ринкових процесів 
кон’юнктури фінансового ринку і пов’язаної з цим не-
визначеності. 

Отже фінансова стратегія — це інструмент фор-
мування та реалізації цілей фінансово-господарської 
діяльності підприємства спрямований на розв’язання 
основного протиріччя між потребою в фінансових ре-
сурсах і можливістю їх використання, остання в зале-
жності від економічних умов направлена або на залу-
чення додаткових зовнішніх фінансових ресурсів, або 
на поліпшення використання власних фінансових ре-
сурсів. Фінансова стратегія встановлює об’єкти, про-
цеси, учасників її формування і реалізації, механізми, 
що забезпечують досягнення цілей у межах заданих 
обмежень, і через фінансові ресурси відіграє роль за-
собу координації інших функціональних стратегій. 

З урахуванням місця і ролі фінансової стратегії в 
стратегічному наборі підприємства, як важливого ін-
струменту забезпеченості фінансової безпеки підпри-
ємства (в тому числі, за рахунок можливостей фінан-
сового потенціалу підприємства) необхідно виділити її 
сутнісні характеристики (рис. 1). 

Необхідно більш детально виявити прояв харак-
теристики фінансової стратегії підприємства, згідно з 
представленими на рис. 1: 

1. Функціональний статус фінансової стратегії 
визначається тим, що вона охоплює лише один з на-
прямків діяльності підприємства, а її розробка є од-
нією з найважливіших функцій фінансового менедж-
менту. 

2. Забезпечуючи фінансовими ресурсами реаліза-
цію стратегій всіх рівнів, фінансова стратегія підвищує 
та інтегрує зусилля всіх функціональних підрозділів у 
процесі формування та реалізації всього стратегічного 
набору підприємства, і, перш за все, його функціона-
льних стратегій. 

3. Відображаючи специфіку фінансової діяльно-
сті, цілі фінансового розвитку підприємства повинні 
забезпечувати реалізацію місії та досягнення цілей ко-
рпоративної стратегії, з одного боку, і підтримувати 
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без суперечностей, цілі інших функціональних страте-
гій (виробничих, маркетингових, кадрових, соціально-
екологічних) та стратегій господарських одиниць. 

4. Вибір забезпечується пошуком та оцінкою най-
більш ефективних варіантів можливих стратегічних 
фінансових рішень та відповідним їм вибором за кри-
терієм максимізації ринкової вартості підприємства. 

5. Дана базова характеристика, властива страте-
гіям всіх рівнів, у тому числі фінансовій, визначається 

головним підходом до її змісту, що випливає із конце-
пції стратегічного управління. Нова парадигма форму-
вання стратегії розвитку підприємства визначає, що 
головний зміст його стратегічної поведінки полягає не 
в чіткому виконанні передбачених завдань, а в здатно-
сті швидко реагувати на зміни умов зовнішнього сере-
довища з відповідним коригуванням цих завдань. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Базові характеристики фінансової стратегії підприємства 
 

6. Дана базова характеристика забезпечує, перш 
за все, зміну напрямків формування та використання 
фінансових ресурсів підприємства. Маневрування фі-
нансовими є головним механізмом корегування на-
прямків та форм досягнення стратегічних фінансових 
цілей підприємства. 

7. Формування фінансової стратегії є найважли-
вішою функцією стратегічного менеджменту, який пе-
редбачає охоплення всіх сфер діяльності підприємства. 
Крім того, лише комплексне врахування можливостей 
майбутнього розвитку всіх аспектів фінансової діяль-
ності і всіх форм фінансових відносин підприємства 
дозволяє повною мірою реалізувати можливості росту 
його ринкової вартості в довгостроковій перспективі. 

В економічній літературі місце та роль фінансової 
стратегії оцінюється неоднозначно. На рис. 2 предста-
влена авторська точка зору на місце фінансової стра-
тегії в стратегічному наборі підприємства різних видів 
стратегій, з урахуванням підходів І.О. Бланка [16] і 
К.В. Орєхової [9]. 

Модель (див. рис. 2), яку запропонували І.О. 
Бланк, К.В. Орєхова (модифікація) і автор даного до-
слідження, була ускладнена шляхом виділення основ-
них з елементів кожного рівня розробки стратегії та 
додавання в неї додаткових елементів факторів зовні-
шнього та внутрішнього середовища, що формують 
стратегію підприємства. 

Можна сформулювати такі етапи базового під-
ходу щодо формування фінансової стратегії підприєм-
ства, із урахуванням особливостей забезпечення фі-
нансової безпеки та можливостей його фінансового 
потенціалу (рис. 3). 

Процес розробки фінансової стратегії в умовах 
стратегічного набору підприємства — це формування 
сукупності цілеспрямованих управлінських рішень, які 
забезпечують підготовку, оцінку і реалізацію програми 
стратегічного фінансового розвитку підприємства. Ре-
алізація фінансової стратегії є логічним завершенням  
попередніх етапів й розробки. Під реалізацією фінан-
сової стратегії слід розуміти організацію процесу її ви-
конання, регулювання і координацію. Її можна вва-
жати завершеною, коли досягнуті всі основні стратегі-
чні цілі за кожним напрямом фінансового розвитку 
підприємства. 

В основі забезпечення фінансової безпеки підп-
риємства знаходиться забезпечення його фінансової 
стійкості, фінансової стабільності ринкової активно-
сті, системного моніторингу фінансових та ринкових 
ризиків зовнішнього середовища, сталої конкуренто-
спроможності підприємства чи його продукції. 

фін.безпеки ф.ст. ф.стаб. р.ак. с.м.р.р. сксІ f (І , І ,І ,І ,І )
i 

=  

де  Іфін.безпеки — рівень фінансової безпеки; 
Іф.ст. — рівень фінансової стійкості; 
Іф.стаб. — рівень фінансової стабільності; 
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- Соціальні, політичні,  
громадські та регулюючі норми  

Місія підприємства 
 

- Цінності та культура  
підприємства 

- Привабливість галузі   
 та рівень конкуренції 

Обґрунтування актуальності  
і формування цілей 

 

- Сильні та слабкі сторони  
підприємства, його кокнурентні 
можливості 

- Специфічні ринкові  
можливості та загрози 

Розробка забезпечуючих планів, 
політика, стратегія, процедури, 

правила, бюджети 
 

  

 Дії посилення конкурентних позицій  
та прибутковості існуючих сфер діяльності 

 

 

 Розширення  
господарського 

портфеля 
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п
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и
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р
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Вид  

диверсифікації 

 

 
 

Підхід до  
розміщення  
інвестицій 

  Рішення про від-
мову від  

збиткового або 
непривабливого 

бізнесу 

 

 
 

Корпоративна 
індивідуальність 

  Інформаційна 
потенція та  
рівень ділової 
активності 

 

  
Зусилля зі створення конкурентних переваг  

на корпоративному рівні 

 

  
Підхід до вертикальної інтеграції та інші зусилля по створенню конку-

рентної позиції в галузі 
 

 

 Міри, пов’язані зі  
змінами в галузі та 
 іншими факторами  

зовнішнього середовища 
в цілому 

 

Д
іл
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а 
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р
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ія

  
Поточні заходи з  

посилення конкурентних 
позицій та покращенню 

показників роботи 

 

 Об’єднання стратегічних 
ініціатив  

функціональних відділів 

  Розвиток кластерних  
ініціатив та розширення 
взаємодії із партнерами 

 

     

Функціональні стратегії 

 
 Маркетингова Виробнича Фінансова Інвестиційна Кадрова  
  

Соціально-екологічна 
 

Забезпечення виконання стратегічно важливих оперативних та тактичних завдань  
(покупка ресурсів, управління запасами, збитки …) 

Визначення управління 
 основними організаційними  
ланками (заводами, цехами,  
відділами продажів тощо) 

 
 
 

О
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Покращення виконання ділової  
стратегії 

 
Доповнення за завершення загального бізнес-плану підприємства 

 
Рис. 2 Місце фінансової стратегії в стратегічному наборі підприємства 
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Рис. 3. Базовий концептуальний підхід до формування фінансової стратегії 
 

Ір.ак. — рівень ринкової активності; 
Іс.м.р.р. — рівень/якість системного моніторингу фі-

нансових та ринкових ризиків зовнішнього середо-
вища; 

Іскс — рівень стійкості та потенціалу конкуренто-
спроможності підприємства чи його продукції. 

Ряд науковців полагають, що в якості критерію 
вибору стратегії забезпечення фінансової безпеки під-
приємства слід використати стадії його життєву циклу, 
серед них: А.Чандлер [15], В.Вильсон [1], Л.Павлова 
[5], А.Поддєрьогін [14], К.Орєхова [9], А.Наливайко 
[6]. Згідно теорії довгих циклів М.Кондрат’єва та теорії 
життєвого циклу (роботи І.Сокиринської, З.Герасим-
чук) фінансово-господарська діяльність підприємства 
змінюється в часі хвилеподібно. У зв’язку з цим, фі-
нансовий стан підприємства також має циклічний рух 
від базової рівноваги вихідного рівня до порушення 
його і формування рівноваги на певному рівні із більш 

складними структурними характеристиками: СВ — 
стратегія вживання та оновлення; СІ — стратегія інте-
нсифікація зусиль; СП — стратегія попередження дії 
негативних факторів впливу; СС — стратегія стабіліза-
ції та зміцнення досягнутих позицій. 

В табл.2 представлено заходи щодо забезпечення 
фінансової безпеки підприємства з урахуванням етапів 
його життєвого циклу. 

Також необхідно визначити, оскільки фінансовий 
потенціал підприємства торкається всіх аспектів його 
фінансової діяльності, можна прийняти точку зору на-
уковців Т.Пожуєвої, В.Захарченко, що елементи меха-
нізму фінансового менеджменту повинні нести в собі 
механізми і інструменти формування і її реалізації. 
При тому, формування та реалізація фінансового по-
тенціалу підприємства буде включати такі складові: 
механізми внутрішнього регулювання окремих аспек-
тів формування і реалізації фінансового потенціалу 

1. Формування та ефекти-
вне використання фінансо-
вих ресурсів. 
2. Фінансове забезпечення 
оперативної та інвестицій-
ної діяльності. 
3. Визначення способів 
проведення успішної фі-
нансової стратегії та вико-
ристання фінансових мож-
ливостей 
4. Визначення перспектив-
них фінансових взаємовід-
носин із суб’єктами госпо-
дарювання, бюджетом, бан-
ками, тощо 
5. Вивчення економічних та 
фінансових можливостей 
ймовірних конкурентів, ро-
зробка та здійснення захо-
дів щодо забезпечення фі-
нансової стійкості. 
6. Розробка способів ви-
ходу з кризового стану та 
методів управління за умов 
кризового стану підприємс-
тва 

1. Визначення головної цілі/місії фінансо-
вої стратегії підприємства 
2. Визначення періоду реалізації фінансо-
вої стратегії 
3. Дослідження факторів фінансового зов-
нішнього та внутрішнього середовища 
4. SWOT-аналіз фінансово-господарської 
діяльності 
5. Оцінка рівня фінансового потенціалу 
6. Оцінка конкурентоспроможності підп-
риємства чи продукції 
7. Розробка принципу формування фінан-
сової політики 
8. Комплексна оцінка стратегічної фінан-
сової позиції підприємства та оцінка рівня 
фінансової безпеки 
9. Розробка цільових стратегічних норма-
тивів фінансово-господарської діяльності 
10. Розробка варіантів фінансової стратегії 
11. Оцінка та вибір оптимального варіанту 
фінансової стратегії 
12. Оформлення та затвердження фінансо-
вої стратегії як документа 
13. Реалізація розробленої фінансової стра-
тегії 
14. Оцінка виконання фінансової стратегії 
в рамках затвердженої місії підприємства 
15. Організація контролю за виконанням 
стратегії і внесення необхідних уточнень 

1. Наявність системного мо-
ніторингу фінансового зов-
нішнього середовища 
2. Розробка критеріїв та 
принципів оцінки фінансо-
вої безпеки 
3. Виконання на основі сис-
темного аналізу фінансової 
діяльності підприємства, 
комплексу фінансового за-
хисту та розробка плану за-
безпечення фінансової без-
пеки 
4. Виконання оцінки ризиків 
фінансово-господарської ді-
яльності під впливом зовні-
шніх загроз фінансової сис-
теми держави 
5. Розробка потенційних мо-
жливостей потенціалу 
всього підприємства, як 
бар’єру загроз фінансовому 
стану 
6. Розробка захисної страте-
гії до адаптації стратегічних 
фінансових змін зовніш-
нього середовища 

Основні завдання Етапи формування Основні умови 

Рівень фінансового 
потенціалу 

Фінансова стратегія в умовах стра-
тегічного набору підприємства 

Рівень фінансової без-
пеки 

Результат від реалізації фінансової стратегії підприємства 
Сталий фінансовий розвиток та формування умов економічного росту та підвищення конкурентоспроможно-

сті на зовнішніх ринках 
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підприємства; механізми державного правового і нор-
мативного регулювання фінансової діяльності підпри-
ємства; ринковий механізм регулювання діяльності по 
розробці і реалізації фінансового потенціалу; методи 
фінансового управління підприємства, які використо- 

вуються в процесах розробки та реалізації фінансового 
потенціалу; інформаційне забезпечення процесів стра-
тегічного планування та управління фінансовою дія-
льністю; сукупність фінансових важелів, які забезпе-
чують реалізацію фінансового потенціалу. 

 

Таблиця 2 
Заходи щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням етапів його життєвого циклу [11] 

Етап життєвого 
циклу  

підприємства 

Тип фінансо-
вого стану 
підприємства

Основна стратегі-
чна ціль  

підприємства 

Тип перебудови 
підприємства 

За місцем 
підприємства 
в конкурентній 

боротьбі 

Переважаючий 
характер  
заходів 

Переважаючий 
тип управлін-
ського впливу 

Депресія, криза 
зародження 

Небезпека Вихід із кризи Радикальне пе-
ретворення 

Новачок Ліквідаційний Жорстке регулю-
вання 

Спад Загроза Локалізація загроз, 
відновлення пору-
шеної рівноваги 

Помірне 
перетворення 

Послідовник Ліквідаційно-
превентивний 

Поєднання жорст-
кого та м’якого ре-
гулювання 

Зростання, ста-
новлення 

Ризик Зниження ризико-
вості, розсіювання 
потенційних де-
структивних чин-
ників 

Звичайні зміни Претендент на 
лідерство 

Превентивно-
ліквідаційний 

Поєднання 
м’якого та жорст-
кого регулювання

Стабілізація Безпека Підтримка та зміц-
нення досягнутих 
позицій безпеки 

Незмінне функ-
ціонування 

Лідер Превентив-
ний 

М’яке регулю-
вання 

 
Основні висновки. Враховуючи фінансові можли-

вості вітчизняних підприємств, об’єктивно оцінюючи 
характер зовнішніх та внутрішніх факторів, форму-
вання фінансового потенціалу забезпечує відповід-
ність фінансово-економічних можливостей підприєм-
ства умовам, які склалися на ринку товарів. Фінансо-
вий потенціал передбачає визначення довгострокових 
цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших 
способів їх досягнення. Метою фінансового потенці-
алу є підпорядкування загальної стратегії економіч-
ного розвитку та спрямовування на максимізацію при-
бутку та ринкової вартості підприємства. При форму-
ванні фінансового потенціалу, слід ураховувати дина-
міку макро-, мезо- і додатково макроекономічних про-
цесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ри-
нків, можливостей диверсифікації діяльності підпри-
ємства. Таким чином, за допомогою фінансового по-
тенціалу визначається фінансова політика підприємс-
тва за основними напрямками фінансової діяльності. 

Сучасні умови господарювання характеризуються 
негативним впливом кризових явищ, дефіцитом влас-
них інвестиційних ресурсів, високим рівнем інфляції, 
фінансового ризику, низьким рівнем ліквідності та ін. 
Тому для того, щоб вижити в сучасних умовах госпо-
дарювання, які характеризуються мінливістю та неви-
значеністю, підприємства повинні постійно моніто-
рити фінансово-господарську діяльність; визначити її 
сильні та слабі сторони; виявляти можливості та за-
грози; розробляти заходи щодо поліпшення фінансо-
вого положення як в статиці, так і в динаміці. 

Також, побудова системи моделей фінансової по-
літики підприємства, перш за все, спрямована на вдо-
сконалення механізму ухвалення управлінських рі-
шень в сфері управління фінансами підприємства, з 
урахуванням його фінансового потенціалу та якості 
формування фінансової стратегії, яка також повинна 
забезпечити фінансову безпеку підприємства. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЛОГІСТИКА» 
 
Постановка проблеми. Фінансово-економічна 

криза, що має місце в Україні, вимагає впровадження 
дієвих методів управління з метою скорочення витрат 
на стадіях постачання, виробництва і реалізації проду-
кції. На наш погляд, застосування логістичних підхо-
дів до управління суб’єктами господарської діяльності 
і є тим самим механізмом, що дозволить зменшити ви-
трати та оптимізувати усі етапи виробничого циклу. 
При цьому науковці, враховуючи практичну необхід-
ність використання логістики, не припиняють вно-
сити корективи у визначення дефініції «логістика», 
оскільки наповнення терміну може в подальшому 
впливати на організацію логістики на підприємстві та 
розподіл повноважень між відділами, пов’язаними у 
єдину логістичну систему.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню концептуальних підходів до визначення дефі-
ніції «логістика» присвячені роботи таких відомих віт-
чизняних і зарубіжних науковців як Б.А. Анікіна, 
Д. Дж Бауерсокса, А.М. Гаджинського, Л.Б. Міротіна, 
Ю.М. Неруша, В.С. Нікіфорова, О.І. Семененко, 
А.Д. Чудакова та інших. Але тлумачення й наповнення 
цієї категорії й досі є дискусійним за рядом ознак, 
оскільки основним об’єктом в логістичному управ-
лінні виступає не продукт, а процес у формі матеріа-
льного, фінансового або інформаційного потоку. Саме 
об’єкт управління — потокові процеси, їх інтеграція і 
поступове перетворення вносить суперечки в тлума-
чення дефініції «логістика». 

Метою статті є дослідження основних концепту-
альних підходів до дефініції «логістика» та уточнення 
цього поняття з урахуванням особливостей об’єкту уп-
равління — потокових процесів. 

Виклад основного матеріалу. Логістика як наука, 
як сфера діяльності, перебуває у стадії формування й 
залишається впроваджуваною у вітчизняну систему го-
сподарської діяльності [1, с. 4-5; 2, с. 218]. 

П. Блейк стверджує, що логістика сприяє ринко-
вій орієнтації підприємства; вона зорієнтована на ви-
користання синергетичних зв’язків й ефектів у цілій 
структурі логістичної системи; уможливлює та стиму-
лює тенденції до інтеграції й ієрархізації цілей підпри-
ємства із цілями партнерів; зорієнтована на раціоналі-
зацію організаційної системи підприємства; стимулює 
зростання загальної ефективності господарювання [3, 
с. 41-42]. Дуже близьких висновків було отримано 
О.С. Шкодіною, яка доводила, що формування підп-
риємства як логістичної системи в інтеграційному ло-

гістичному середовищі із чітко визначеними як внут-
рішніми, так і зовнішніми зв’язками, є запорукою до-
сягнення значного синергетичного ефекту логістичної 
інтеграції. Цей ефект проявляється в отриманні вигод 
не лише споживачами, а й постачальниками, вироб-
никами, логістичними операторами тощо; раціоналі-
зації організаційної структури підприємства; зниженні 
рівня витрат; системному управлінні підприємством; 
зниженні запасів сировини, готової продукції тощо; 
усуненні зайвих логістичних функцій та процесів тощо 
[2, с. 219-220]. 

Науковці, як правило, виокремлюють три етапи 
становлення та розвитку логістики, однак нами запро-
понований систематизований підхід з виокремленням 
сучасного етапу — інтегрованої інноваційної логіс- 
тики, основною відмінною рисою якої є забезпечення 
максимального співвідношення вигод та витрат з ура-
хуванням соціальних та екологічних проблем (рис. 1). 

В залежності від етапу, на якому перебувала логі-
стика, змінювалися й підходи до трактування цього те-
рміну. Еволюцію поглядів науковців ми можемо чітко 
простежити у табл. 1, де наведені найбільш розповсю-
джені визначення дефініції «логістика». Необхідно до-
дати, що науковці окрім терміну «логістика» дуже ча-
сто використовують поняття «логістизація», яке впе-
рше було введено у 1999 р. А.І. Семененко, що озна-
чало базу зниження витрат на всьому шляху просу-
вання товару від виробника до споживача, концептуа-
льну основу оптимізації виробничо-комерційної дія-
льності, умови конкурентоспроможності сучасного 
підприємства [4, с. 18]. 

За В.І. Сергєєвим, логістизація це — тотальна ор-
ганізація логістичних систем та ланцюгів на основі те-
орії логістики бізнесу [20, с. 25]. Л.В. Фролова, у свою 
чергу, під логістизацією розуміє «формування потоко-
вих процесів і потоків в економічній діяльності підп-
риємницьких структур різного ієрархічного рівня на 
основі наскрізної оптимізації усіх процесів, які утво-
рюють і обслуговують потоки матеріальних і нематері-
альних цінностей [21, с. 42]. 

О.С. Шкодіна доводить, що процес логістизації 
полягає у систематизації сукупності операцій, дій 
щодо практичного впровадження основних принципів 
логістичної концепції та логістичного підходу в управ-
лінні суб’єкта господарювання на засадах логістичної 
стратегії [2, с. 220]. При цьому автор доводить, що ме-
ханізмом практичного впровадження положень логіс-
тичної концепції у межах логістичної діяльності під- 
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70 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Таблиця 1  
Концептуальні підходи до визначення «логістика» 

Формулювання змісту логістики Автори 

Логістика як наука або науковий напрям  А.М. Гаджинский [6, с. 37]; 
А.Н. Родников [7, с. 113];  
Б.А. Аникин [8, с. 7]; 
С.В. Саркисов [9, с. 372] 

Логістика як наука і практика управління матеріальними, фінансовими та 
інформаційними потоками 
 

Ю.В. Пономарьова [10, с. 183]; 
І. Луценко [11, с. 32] 

Логістика як управління процесами матеріально-технічного постачання, 
виробництва, розподілу і збуту продукції 

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева [12, с. 185]; 
М.В. Білик, О.П. Дашківська [13, 
с. 17]; В.Е. Николайчук [14, с. 32]

Логістика як організація процесів постачання, виробництва, транспорту-
вання і збуту продукції 
 

А.Н. Родников [7, с. 115];  
С.В. Саркисов [9, с. 373] 

Логістика — це система потокових процесів, що дозволяє ефективно 
управляти складною системою, враховуючи особливості кожного її лан-
цюжку і визначати фактори логістичного характеру, які впливають на ефе-
ктивність діяльності в цілому 
 

Рекова Н.Ю., Ткаченко О.Г. [15, 
с. 276] 

Логістика — системний підхід до управління економічними відносинами 
та визначеними ними виробничими, комерційними та іншими видами ді-
яльності у їх взаємозв’язку, віднесених до проектування і управління по-
токовими процесами, що проходять у внутрішньому і зовнішньому сере-
довищі 
 

Тридід О.М., Таньков К.М. [16, с. 
319] 

Логістика включає формування господарських зв’язків; визначення пот-
реб у перевезенні продукції, її обсягах; визначення послідовності та пере-
сування продукції по ланках крізь міста складування; вибір видів транс-
портування, транспортних засобів, маршрутів і технології транспорту-
вання; координація оперативного управління поставками та перевезенням 
продукції; оптимізація запасів продукції; розміщення та організація дія-
льності підприємств складської мережі; надання логістичних послуг 
 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. [12, с. 33]  

Логістика це — організація розміщення виробничих об’єктів і матеріаль-
них потоків; управління процесами переробки сировини та матеріалів; 
транспортування вантажів та їх підготовку до перевезення; організація ма-
теріально-технічного забезпечення; планування процесів виробництва; 
організація фінансових інвестицій; організація використання відходів і 
вторинної сировини; забезпечення ресурсами; реалізація продукції 
 

Ларіна Р.Р., Пілюшенко В.Л., Амі-
тан В.Н. [17, с. 31] 

Логістика це — постачання або закупки; транспортні потоки або вантажні 
перевезення; прийом; складування; контроль запасів; комплектацію замо-
влень; вантажопереробку матеріалів; зовнішні перевезення; управління 
фізичним розподілом; переробку, повернення продукції та усунення від-
ходів; вибір місць розміщення; комунікації 
 

Уотерс Д. [18, с. 27-29] 

Логістика це — особливий вид господарської діяльності, реалізація якої 
потребує здійснення послідовних процесів логістичної діяльності проми-
слового підприємства в єдиному комплексі, що дозволяє мінімізувати ви-
трати та збитки за рахунок оптимізації логістичного «ланцюга» підприєм-
ства та зменшення впливу зовнішніх ризиків 
 

Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. [19, 
с. 115-116] 

 
приємства є логістична компетенція (сукупність особ-
ливих навичок, технологій тощо, які забезпечують під-
приємству унікальне ефективне вирішення певних за-
дач та цілей), яка (компетенція) безпосередньо впли-
ває на логістичний потенціал, як критерій розвитку та 
ефективного її впровадження у діяльності суб’єкта го-
сподарювання [2, с. 220]. Теоретична база дослідження 
поняття «логістичний потенціал» є досить незначною. 

Аналізуючи існуючі визначення логістичного потенці-
алу, можна зазначити, що він являє собою сукупність 
внутрішніх можливостей підприємства і його здатність 
досягати поставлених цілей ланками логістичної сис-
теми та здійснювати максимально ефективну логісти-
чну діяльність. 

У структурі логістичного потенціалу підприємс-
тва та у процесі його діяльності важливе значення на-
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буває система логістичного менеджменту. Ефектив-
ність логістичного управління забезпечується систе-
мою принципів логістичного менеджменту та систе-
мою засобів формування ефективного логістичного 
забезпечення. Практичне призначення логістичного 
менеджменту полягає у налагодженні ефективної ор-
ганізації відповідного комплексу управлінських робіт з 
впровадження процесів логістизації, формування, ана-
лізу та контролінгу логістичної стратегії підприємства, 
як одного із основних засобів ефективної реалізації 
процесів логістизації у системах управління промис-
ловим підприємством [2, с. 220-221]. 

Р.Р. Ларина, В.Л. Пилюшенко, Ю.Ю. Рибас та-
кож оперують поняттям «логістичний менеджмент»,  
під яким розуміли «синергію основних управлінських 
функцій (організації, планування, регулювання, коор-
динації, контролю, обліку та аналізу) з елементарними 
комплексними логістичними функціями для досяг-
нення цілей логістичної системи» [22, c. 42]. 

Висновки. Підбиваючи висновки до проведеного 
дослідження відмітимо, що враховуючи відносно не-
значний час існування концепції логістики, змінюва-
лася й уточнювалася з розвитком світових економіч-
них відносин не тільки дефініція, але й об’єкти дослі-
дження логістики. На наш погляд понятійний апарат 
потребує систематизації, уникнення дублювання та 
зайвого словотворення, а саму дефініцію «логістика» 
необхідно розглядати у поєднанні чотирьох підходів: 

по-перше, як раціональний спосіб управління по-
токовим процесом підприємства; 

по-друге, як управління, орієнтоване на макси-
мальне співвідношення вигод та витрат з урахуванням 
соціальних та екологічних проблем; 

по-третє, як діяльність окремого працівника, 
групи або організації в цілому з метою одержання ма-
ксимальних результатів, ефективного використання та 
координації всіх ресурсів підприємства для досяг-
нення мети його діяльності;  

в-четвертих, як особливу галузь наукового знання 
і професійної спеціалізації фахівців з логістики. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ, ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ  
ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ НА СТАН НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
 
Ринок праці — це система суспільних відносин, 

пов’язана з наймом робочої сили і пропозицією праці, 
тобто з сферою працевлаштування, в якій взаємодіють 
покупці і продавці праці. Одночасно це механізм, що 
забезпечує узгодження ціни і умов праці між робото-
давцями і найманими працівниками та регулює попит 
з пропозицію. Ринок праці не вичерпується відноси-
нами щодо працевлаштування безробітних та запов-
нення вакансій, а охоплює всю сферу найманої праці. 
Сюди відносяться проблеми оплати і умов праці, об-
сягу та інтенсивності виконуваної роботи, стабілізації 
і гарантій зайнятості, трудової мотивації, підготовки і 
перепідготовки робочої сили і т. ін.  

Зазначене положення має не лише теоретичне, 
але і важливе практичне значення, у зв’язку з тим, що 
об’єктом політики на ринку праці повинно бути ши-
роке коло трудових відносин і економічно активне на-
селення. 

Нагадаємо, що головними складовими частинами 
ринку праці є сукупна пропозиція та сукупний попит, 
що визначається загальною потребою економіки у 
найманій робочій силі. Основна частина сукупного 
попиту та сукупної пропозиції задовольняються, при 
цьому працівники забезпечуються роботою, а робочі 
місця — працівниками та створює умови для функціо-
нування економіки. 

Головною рисою сучасного етапу економічного 
розвитку є те, що обсяги виробництва зростають на-
багато швидше, ніж кількість робочих місць. А оскі-
льки чисельність населення планети і, зокрема, чисе-
льність його трудоактивної частини невпинно зростає, 
то відповідно збільшується розрив між потребою в ро-
бочій силі та її пропозицією. Водночас спостерігається 
загальна криза існуючої системи робочих місць, сис-
теми, орієнтованої на жорсткий режим роботи і ма-
сове виробництво.  

Специфічність зайнятості виявляється у різнома-
нітності її соціально-економічних форм. 

Всі види і форми зайнятості можна розподілити у 
двох аспектах. За першим аспектом виділяються на-
ступні: 

• за характером діяльності; 
• за соціальною належністю; 
• за сферами економіки; 
• за територіальною ознакою; 
• за статево-віковою ознакою; 
• за видами власності. 
Форми зайнятості систематизуються й за іншим 

аспектом: згідно організації робочого часу (повна, не-
повна, невидима); за статусом діяльності (первинна, 
вторинна); за характером організації робочих місць та 
робочого часу (стандартна, нестандартна); за стабіль-
ністю трудової діяльності (постійна, тимчасова); за 
формою правового регулювання (легальна, нелега-
льна). 

Деталізовану класифікацію форм зайнятості на-
ведено на рис. 1. 

Якщо в групі форм щодо організації робочого 
часу показники повної і неповної зайнятості достатньо 
визначені, то поняття невидимої неповної зайнятості 
потребує роз’яснення. До цієї форми зайнятості слід 
віднести працівників з низькими доходами, низькою 
продуктивністю праці, з неповним використанням 
професійної компетенції.  

Інші форми зайнятості, зокрема, за характером 
організації робочих місць, за стабільністю трудової ді-
яльності, за статусом діяльності і за формою трудового 
регулювання достатньо чітко визначають характер зай-
нятості.  

На ринку праці, крім визначення видів та форм 
зайнятості, важливою ознакою є соціальна захище-
ність зайнятого та незайнятого населення. Соціальна 
захищеність на ринку праці визначається високим рі-
внем мобільності зайнятих та свободою вибору між 
підприємствами, галузями, вмінням знаходити нову 
роботу.  

Трактування цієї категорії включає наступні 
складові: підтримку рівня доходів; послуги у сфері 
працевлаштування, поширення інформації про ринок 
праці та консультування з питань працевлаштування; 
програми підвищення кваліфікації, професійна підго-
товка та розвиток малого підприємництва; громадські 
роботи. 

Захищеність включає всю систему соціально-еко-
номічних відносин, що забезпечує оптимальні умови 
для реалізації потреб громадян у різних сферах життє-
діяльності. Захищеність це система соціальних гаран-
тій для тих груп населення, чий соціальний статус не 
дозволяє без зовнішньої підтримки забезпечити нор-
мальні умови життєдіяльності. 

При формуванні ефективної системи соціальної 
захищеності виділяють наступні основні напрями: 

• підтримка найбідніших верств населення (без-
робітні, інваліди, люди похилого віку, багатодітні 
сім’ї). Для з’ясування категорій населення, які мають 
право на соціальну захищеність, можна використати 
показник прожиткового мінімуму, якщо він менше 
прийнятого мінімуму. 

• забезпечення права на працю. Держава по-
винна гарантувати рівноправність суб’єктів на ринку 
праці, вільний вибір професії. Таким чином, соціаль-
ний захист охоплює комплекс сутнісних зв’язків та ін-
тересів соціальних суб’єктів (працівників і роботодав-
ців), громадських організацій і держави, пов’язаних з 
мінімізацією впливу чинників, що знижують якість 
життя (у тому числі і трудової). 

• регулювання зайнятості населення, яка вклю-
чає розробку та реалізацію програм з формування но-
вих робочих місць у державному і недержавному сек- 
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Рис. 2. Основні форми і напрями захищеності населення на ринку праці 

 
торах економіки для інвалідів. Ці програми зобов’язу-
ють підприємства надавати певний відсоток від зага-
льного числа робочих місць для інвалідів. 

Одночасно розробляються програми боротьби з 
безробіттям і допомоги безробітним. 

Захищеність зайнятого та незайнятого населення 
можна розглядати з точки зору (рис. 2): 

• гарантування зайнятості працівників на підп-
риємствах; 

• трудових функцій (ступінь фіксованості тру-
дових обов’язків, які повинен виконувати на підпри-
ємстві працівник); 

• професіоналізм і належний рівень кваліфіка-
ції; 

• вмінням і можливістю пошуку роботи; 
• здатність робітника залишатися зайнятим на 

певному ринку праці за можливої зміни різних робо-
чих місць. 

Нові тенденції в розвитку економіки сприяли 
створенню нестандартних форм функціонування ри-
нку праці і відповідно форм зайнятості, внаслідок чого 
виникла модель гнучкого ринку праці. В надрах цієї си-
стеми вже народилась і розвивається нова система ро-
бочих місць, яка орієнтована на поєднання різних 
форм зайнятості та оплати праці. Вона передбачає: мо-
більність праці (територіальну, професійну та іншу 
мобільність працівників); дистанційну гнучкість (оп-
тимальне розосередження працівників та виробництв, 
підприємств, філій); гнучку зайнятість (еластичність і 
маневреність організаційних форм наймання й трудо-
вої діяльності); функціональну гнучкість (взаємозмі-
нюваність працівників, які мають різнобічні профе-
сійні навички); гнучкі системи оплати праці. 

Згідно ринкових умов нові форми зайнятості на-
селення включають добровільний вибір діяльності, са-

мостійне забезпечення роботою, індивідуальну тру-
дову діяльність, підприємництво, які підкріплені зако-
нодавчо щодо забезпечення однакових можливостей 
для усіх громадян України. 

Нові форми зайнятості можуть означати різні 
види відносин, особливо з точки зору правових нас-
лідків. Саме з цієї причини необхідно провести їх чітке 
розмежування. Ті форми зайнятості, які виходять за 
рамки класичних трудових відносин, мають знайти 
широкий, пріоритетний розвиток, створювати необ-
хідну гнучкість ринку праці і водночас забезпечувати 
захист найманих працівників. В результаті на ринку 
праці мають місце такі форми зайнятості, які призво-
дять до погіршення і зниження соціальної захищеності 
працівника і набуває поширення нерегламентована 
(тіньова) зайнятість. 

Сприйняття гнучких форм зайнятості працівни-
ками та запровадження гнучких трудових відносин у 
стратегіях працевлаштування західноєвропейських 
фірм відбулося наприкінці 60-х та початку 70-х років 
минулого століття. В цей період загострюється конку-
ренція, внаслідок чого найменші помилки та про-
блеми в розвитку фірм стають небезпечними для їх по-
дальшого існування на ринку. Підприємства почина-
ють шукати вихід з економічних проблем (як, напри-
клад, зниження продаж, втрата торгового сегмента, 
зростання ціни виробничих факторів тощо) введенням 
гнучких елементів у трудових відносинах і, таким чи-
ном, свій ризик існування на ринку частково перекла-

дають і на плечі працівників [1]. 
Гнучкість ринку праці — це його здібність швидко 

адаптуватися до змін у співвідношенні попиту і про-
позиції робочої сили за рахунок високих рівнів: зага-
льної і професійної освіти, активності і мобільності 
робочої сили та зміни регламентованого робочого часу 
(дня, тижня, року). Але головне полягає в тому, що 

Форми захищеності зайнятого та незайнятого 
населення на ринку праці 

Захищеність зайнятих Захищеність трудових 
функцій 

Захищеність на 
ринку праці 

•діагностування ефектив-
ності управління персона-
лом підприємств; 
 

•адресна допомога для під-
вищення кваліфікації за-
йнятих;  
 

•необхідний для життєза-
безпечення зайнятих рі-
вень оплати праці. 
 

•впровадження соціаль-
ного аудиту на підприємст-
вах;  
 

•доведення службами зай-
нятості до працівників їхніх 
прав; 
 

•обрахування коефіцієнтів 
участі окремих працівників 
у виробничому процесі. 
 

•чітке розмежування та-
рифних окладів праців-
ників; 
 

•запровадження страху-
вання на випадок безро-
біття в залежності від 
кваліфікації працівників; 
 

• усунення дискримі-
нації підчас прийому на 
роботу. 
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гнучкість ринку праці — це водночас і гнучкість тру-
дових відносин, які на ньому відбуваються [2]. 

Серед гнучких форм зайнятості можна виділити: 
− кількісну (зовнішню) форму регулювання за-

лучення робочої сили; 
− функціональну (внутрішню) наявність робочої 

сили з пристосуванням до потреб виробництва; 
− фінансову (гнучкість заробітної плати). 
Вказані гнучкі форми зайнятості можна розподі-

лити: 
− за рівнем використання нестандартних режи-

мів щодо робочого часу як повного, так і не повного; 
− з соціальним статусом громадян; 
− з нестандартними робочими місцями; 
− з нестандартною організацією праці; 
− з нестандартними організаційними формами 

праці (сезонні, тимчасові, самозайняті); 
− з фінансовою гнучкістю (за рахунок змін щодо 

заробітної плати). 
Першою і найпоширенішою формою гнучких 

трудових відносин, що починають втілюватися у 60-х 
роках минулого століття, був скорочений робочий час, 
який реалізувався у формі скороченого робочого дня, 
робочого тижня, місяця або року.  

Та найчастіше скорочення робочого часу стосува-
лося робочого тижня. За домовленістю із профспіл-
ками про тарифні норми фірми реалізують свої вимоги 
щодо гнучких трудових відносин у формі так званих 
часових квот, їх запровадження швидко поширюва-
лося у 70-х роках. 

Складнішою формою організації праці з точки 
зору її реалізації на практиці і з точки зору її позити-
вного сприйняття та оцінки працівниками є різні фо-
рми скороченого робочого часу. Можливість впрова-
джувати різні форми скороченого робочого часу до-
зволили максимальною мірою ефективно використо-
вувати трудовий час працівників та фонд заробітної 
плати. 

Разом з тим реалізація скороченого робочого часу 
на практиці часто стикається з проблемою її сприй-
няття працівниками, з одного боку, і на погодження 
профспілок — з іншого. Вважається, що скорочення 
робочого часу призводить до фінансової втрати, інте-
нсивності праці; гнучкість впливає на скорочення ві-
дпустки, негативного іміджу, недовикористання робо-
чого потенціалу працівника, відсутності можливості 
фахового та професійного росту, негативного впливу 
на вибір способів використання вільного часу, на ро-
динні стосунки тощо. 

Сприйняття та оцінка працівниками часового 
скорочення тривалості праці і відповідне зниження за-
робітної плати не є однозначним. Скорочення робо-
чого часу означає передусім скорочення заробітної 
плати. Коли необхідно вибирати між скороченим ро-
бочим часом або звільненням, абсолютна більшість 
працівників вибирає скорочений робочий час. Тобто 
більшість працівників сприймає негативні властивості 
скороченого робочого часу за умови збереження робо-
чого місця. 

Глибокі зміни, що відбуваються у світі праці, 
призвели до виникнення нових форм відносин. Це пі-
двищило гнучкість ринку праці та призвело до зрос-
тання числа працівників, тип зайнятості яких законо-
давчо не визначений. 

Зростаюча гнучкість ринку праці та розширення 
сфери застосування запозиченої праці веде у більшості 

випадків до погіршення умов та зростання бідності се-
ред тих, хто використовує таку форму зайнятості. 

В останні роки серед гнучких форм зайнятості на 
ринку праці став використовуватись термін “дистан-
ційна зайнятість”, що відповідає інноваційним фор-
мам зайнятості та здійснюється найманим працівни-
ком, самозайнятим, надомником і т. ін. переважно 
віддалено від традиційного робочого місця з викорис-
танням телекомунікацій і передових інформаційних 

технологій [3]. 
Ринок дистанційної праці є специфічною складо-

вою, відносно відокремленим сегментом загального 
ринку праці, що характеризується такими специфіч-
ними особливостями: 

• товаром на ринку дистанційної праці стають 
трудові послуги з використанням інформаційно-кому-
нікативних технологій, а споживачами послуг є бізнес-
структури та фізичні особи; 

• попит на дистанційну працю залежить від 
прогресивності структури економіки, пріоритетів 
інноваційної політики держави, темпів впровадження 
інформаційно-комунікативних технологій і т. ін.; 

• для цього ринку характерний сталий попит на 
досвідчених фахівців та професіоналів, проте виникає 
потреба прогнозування попиту, що актуалізує про-
блеми адекватної підготовки професіоналів; 

• ринок дистанційної праці сприяє реалізації 
права людини на вільний вибір виду трудової діяльно-
сті. 

Дистанційна зайнятість — це інноваційна форма 
зайнятості, що базується на гнучких соціально-трудо-
вих відносинах між працівником та роботодавцем і ві-
дбувається у віртуальному середовищі через викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Використання дистанційної зайнятості містить 
ряд переваг і недоліків для суб’єктів соціально-трудо-
вих відносин, держави і суспільства в цілому. Для пра-
цівників здебільшого є можливість зменшення необ-
хідності географічної мобільності, що надає ряд еко-
номічних вигод, наприклад, відсутність транспортних 
витрат та економію часу на дорогу. 

Важливою проблемою для цих категорій працю-
ючих є транспортна доступність робочих місць. За тра-
диційних форм зайнятості у них виникає необхідність 
працевлаштовуватися в населених пунктах з транспо-
ртною доставкою до місця роботи або пошуку місця 
роботи тільки в межах свого району. Використання 
інноваційних форм зайнятості забезпечує специфіч-
ним категоріям працюючих реальну можливість віль-
ного переміщення та вільного вибору місця роботи. 

Для роботодавців основними перевагами від дис-
танційної зайнятості є:  

• зниження витрат на організацію робочого мі-
сця, оскільки необхідне комп’ютерне обладнання за-
безпечується самим працівником; 

• зменшення важливості місця розташування 
офісу і його розмірів, за рахунок чого суттєво знижу-
ються витрати на оренду приміщення;  

• підвищення гнучкості кадрової політики (мо-
жливість оперативно змінювати чисельність персо-
налу, відсутність проблем, пов’язаних із плинністю ка-
дрів та невиходами на роботу); 

• залучення потрібних спеціалістів із різних ре-
гіонів без зміни місця проживання, що дає можливість 
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зменшувати рівень оплати їх праці порівняно із жите-
лями центру, тобто така категорія як територіальна 
мобільність змінює своє значення;  

• зменшення важливості продуктивності праці, 
бо на перший план виходить її якість. 

Реструктуризація та диверсифікація сфер еконо-
міки призведе до зміни структури зайнятості насе-
лення, що склалося і буде супроводжуватися скоро-
ченням неефективних робочих місць, перерозподілом 
робітників за сферами економіки, розширенням 
сфери послуг. 

Наведені положення можуть реалізуватися на ос-

нові рішення наступних завдань [18].  
Перше завдання — підвищення гнучкості ринку 

праці, у тому числі: 
• вдосконалення нормативно-правової бази у 

сфері праці і зайнятості, стимулювання запрова-
дження дистанційних форм зайнятості населення; 

• забезпечення збалансованості між вартістю 
праці, що зростає, і соціальним захистом робітників зі 
збереженням конкурентоспроможності продукції, що 
виробляється, скорочення рівня нелегальної зайнято-
сті. 

Друге завдання — поліпшення якості робочої сили 
і розвиток її професіональної мобільності на основі: 

• реформування системи професійної освіти 
усіх рівнів; 

• системи професійної підготовки, перепідгото-
вки та підвищення кваліфікації кадрів; 

• розвитку системи безперервної професійної 
освіти;  

• розвитку системи професійної орієнтації та 
психологічної підтримки населення. 

Третє завдання — розвиток інститутів ринку праці, 
у тому числі: 

• підвищення якості послуг, що надаються Дер-
жавною службою зайнятості, приватними агентствами 
зайнятості та їх взаємодії щодо сприяння зайнятості 
населення; 

• створення механізмів інформування насе-
лення про можливості працевлаштування в різних ре-
гіонах України; 

• надання додаткових заходів захисту від безро-
біття на страхових принципах, за рахунок Державного 
фонду загальнообов’язкового соціального страхування 
на випадок безробіття; 

• здійснення комплексу заходів щодо сприяння 
внутрішньої трудової міграції. 

Четверте завдання — створення умов праці, що до-
зволять зберегти працездатність працівника на весь 
період професійної кар’єри. Розробка і реалізація за-
ходів щодо поліпшення умов та охорони праці, скоро-
чення розвитку травматизму на виробництві, профе-
сійних захворювань. 

П’яте завдання — залучення іноземної робочої 
сили з врахуванням перспективних потреб економіки 
в робочій силі і на основі принципів пріоритетного 
використання національних кадрів. 

Основними показниками реалізації вищенаведе-
них завдань на перспективний період можна вважати 
наступні: 

• скорочення рівня нелегальної зайнятості; 
• підвищення рівня легальної зайнятості мігра-

нтів; 
• скорочення рівня загального безробіття, в 

тому числі і тривалого хронічного безробіття. 

Структурні зміни в економіці на шляху поши-
рення інноваційних технологій повинні супроводжу-
ватися відповідною передумовою розвитку ринку 
праці, який повинен стати у найближчі роки більш 
гнучким, здатним ефективно використовувати робочу 
силу країни. 

Водночас з розвитком гнучких форм зайнятості 
(гнучкий ринок праці) існує жорсткий ринок праці. 
Ринок праці, який не здатний швидко адаптуватися до 
змін у співвідношенні попиту і пропозиції робочої 
сили є жорстким [4]. Регулювати зайнятість на жорст-
кому ринку праці значно складніше, ніж на гнучкому. 
Наявність жорсткого ринку праці не дозволяє підтри-
мувати захищеність зайнятого і незайнятого насе-
лення. 

Жорсткий ринок праці характеризується наступ-
ними ознаками:  

• незадовільною структурою податків і соціаль-
них виплат; 

• нераціональною системою оплати праці; 
• відсутністю достатньої освіти і кваліфікації, 

складністю її одержання; 
• відсутністю організованої системи і відповід-

ної державної політики щодо міграції; 
• неможливістю або надмірною складністю за-

побігання безробіттю; 
• великою питомою вагою пенсіонерів; 
• розвинутим або нерозвинутим конкурентним 

середовищем; 
• раціональними або нераціональними витра-

тами на робочу силу. 
В таблиці 2 наведено матрицю взаємозалежності 

типів ринку праці і населення, яке потребує соціаль-
ного захисту. 

Наявність двох типів ринку праці гнучкого і жо-
рсткого мають різноманітний вплив на різні групи на-
селення, які потребують соціального захисту, зокрема, 
зайняте та незайняте населення, молодь, інваліди, жі-
нки з малолітніми дітьми, осіб з місць позбавлення 
волі, безробітні, осіб у стані довготривалого безро-
біття. 

Гнучкий ринок праці дозволяє підвищувати зайня-
тість з нестійкими формами, утворювати робочі місця 
з нестабільними трудовими відносинами та підвищу-
вати добробут населення. Гнучкий ринок праці 
пом’якшує безробіття без додаткових робочих місць, 
зменшує число незайнятих, при цьому використову-
ються найзручніші форми зайнятості. 

Ринок праці України є жорстким, що обумовлено 
економічними і соціальними проблемами. Регулювати 
зайнятість на жорсткому ринку праці значно склад-
ніше. 

Ринок праці України страждає від недостатньої 
гнучкості (обмеження свободи працівника у виборі мі-
сця роботи або свободи роботодавця при найманні, 
або звільненні працівників), а також від недостатнього 
соціального захисту. Тільки принцип “гнучкої захище-
ності” може створити гармонійний ринок праці і гну-
чкий, і захищений. 

Структурні зрушення, що відбуваються на сучас-
ному етапі, призводять до суттєвих негативних змін на 
ринку праці, зокрема, до достатньо значних обсягів і 
рівня безробіття економічно активного населення і, як 
наслідок, до неефективного використання робочої 
сили. При цьому розвиток підприємництва, малого  
 



КІР'ЯН Т. М., ШАПОВАЛ М. С. 
 

 
 

        2015/№1 77 
 

Таблиця 2 
Матриця взаємозалежності типів ринку праці і захищеності населення 

Ознака гнучкого ринку 
праці 

Захищеність зайнятого та незайнятого населення:
Ознака жорсткого ри-

нку праці 
на гнучкому ринку 

праці 
на жорсткому ринку 

праці 

Нестандартний режим 
робочого часу (непов-
ний день, неповний ти-
ждень) 

високий вплив відсутність впливу незадовільна структура 
податків і соціальних 
виплат 

Нестандартні робочі мі-
сця (робота за викли-
ком) 

високий вплив відсутність впливу нераціональність систем 
оплати праці 

Нестандартний режим 
організації праці (диста-
нційна робота) 

високий вплив відсутність впливу відсутність достатньої 
освіти і кваліфікації та 
складність їх одержання

Нестандартні форми 
праці (сезонні, тимча-
сові, само зайнятість) 

високий вплив незначний вплив відсутність організова-
ної системи і відповідної 
державної політики сто-
совно міграції 

Фінансова гнучкість 
(зміна заробітної плати)

середній вплив відсутність впливу неможливість або надмі-
рна складність запобі-
гання безробіттю 

 незначний вплив велика питома вага пен-
сіонерів 

 відсутність впливу розвинуте або нерозви-
нуте конкурентне сере-
довище  

 відсутність впливу раціональні або нераціо-
нальні витрати на ро-
бочу силу 

 
бізнесу та інші ринкові перетворення, не в змозі на 
належному рівні вирішити проблеми  забезпечення 
ефективності зайнятості населення, створення нових 
робочих місць, підвищення якості життя населення і 
т. ін. 

Одним із негативних наслідків процесів, які від-
буваються в економіці, є формування значного рівня 
вимушеної неповної зайнятості (“прихованого безро-
біття”), що перетворився на характерну тенденцію в 
розвитку сучасного періоду формування ринку праці. 

Гостро актуальними залишаються проблеми дос-
лідження впливу окремих факторів на обсяги, рівень і 
тривалість безробіття; визначення взаємозв’язку ре-
зультативності процесів ринкових перетворень на за-
безпечення ефективної зайнятості; розробка і вдоско-
налення механізмів державного регулювання обсягів 
незайнятого населення та підвищення рівня викорис-
тання робочої сили з урахуванням особливостей її ро-
зподілу та сучасної кон’юнктури ринку праці особливо 
серед окремих соціально-демографічних груп насе-
лення і т. ін.  

Аналіз кон’юнктури ринку праці свідчить про со-
ціальну незахищеність окремих категорій населення і 
осіб з обмеженою конкурентоспроможністю (молодь, 
жінки, частково сільське населення), серед яких все 
ще залишаються значними обсяги, рівень і тривалість 
безробіття, що призводить до значного зниження яко-
сті робочої сили у більшої частини безробітних. 

Безробіття в умовах ринкових економічних відно-
син є невід’ємною та неприйнятною альтернативою 
зайнятості, проблемою, яку суспільству доводиться 
вирішувати щоденно шляхом проведення заходів дер-
жавного регулювання зайнятості. 

Економічна сутність безробіття полягає в тому, 
що за рахунок вимушеної незайнятості частини еко-
номічно-активних громадян суспільство позбавля-
ється певної величини суспільного продукту, витрача-
ючись при цьому на утримання безробітних і членів 
сімей, котрі знаходяться на їх утриманні. 

Соціальна сутність безробіття — в тому, що виму-
шено непрацюючі особи, які існують не на зароблені 
кошти, а на допомогу, маргіналізуються, не знаходячи 
самовираження в праці, і якщо безробіття стає трива-
лим, втрачають професіоналізм, виробничі навички, 
зневіряються і можуть деградувати як особистості. 

За своїм значенням безробіття можна розподі-
лити на дві групи: добровільне і вимушене [2] (див. 
рис. 3). 

Добровільне безробіття в основі має суб’єктивну 
причину і цілком залежить від конкретної особи. Воно 
включає фрикційне безробіття, яке визначається коро-
ткотерміновим періодом незайнятості, який необхід-
ний для пошуку нової роботи або переходу на інше 
місце роботи.  

Пряме добровільне безробіття визначається в тому 
випадку, коли особа самостійно звільнюється за влас-
ним бажанням. 

Вимушене безробіття це стан, коли найманий пра-
цівник не сам звільнюється, а його звільняють через 
притаманні для ринкової економіки причини: кризові 
явища, втілення НТП, банкрутство тощо. Вимушене 
безробіття є функцією системи ринкової економіки. 

Групу вимушеного безробіття можна розподілити: 
− за особливостями розвитку економіки; 
− за сферою дії; 
− за станом обліку;  
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Безробіття за особливостями розвитку економіки 
розподіляється на п’ять груп: циклічне, структурне, 
сезонне, економічне, технологічне.  

Циклічне безробіття пов’язано з фазою спаду еко-
номічного циклу. Воно небезпечне своєю тривалістю. 

Структурне безробіття є наслідком структурних 
зрушень в економіці як у галузевій сфері, так і в зміні 
форм власності. 

Сезонне безробіття — підвищена незайнятість у мі-
жсезонні, притаманна окремим галузям виробництва, 
таким як сільське господарство, цукрова і м’ясомоло-
чна промисловість тощо. 

Економічне безробіття викликано кон’юнктурою 
ринку та станом товаровиробника у конкурентній бо-
ротьбі через незадовільне керівництво або відставан-
ням у застосуванні нових технологій та устаткування. 

Технологічне безробіття є наслідком вивільнення 
працівників у результаті модернізації та втіленні нових 
технологій. 

За сферою дії безробіття розподіляється на: регі-
ональне, галузеве і внутрішньо-фірмове. 

Регіональне безробіття викликано різними причи-
нами, притаманними конкретному регіону. 

Галузеве безробіття — стан в конкретній галузі 
економіки. 

Внутрішньофірмове — безробіття на рівні підпри-
ємства, корпорації і т. ін. 

За станом обліку виділяють чотири групи безро-
біття:  

• фіксоване (зареєстроване);  
• за результатом обстеження (загальне); 
• приховане безробіття — це неповна вимушена 

зайнятість працівників, з різних організаційно-еконо-
мічних причин. Неповна зайнятість менш шкідлива, 
ніж безробіття. Головна перевага цієї форми викорис-
тання робочої сили як альтернативи масовим звіль-
ненням полягає в тому, що за наявності формального 
зв’язку з підприємством працівник відчуває соціальну 
ідентифікацію;  

• часткове безробіття — це втрата частини заро-
бітної плати внаслідок вимушеного тимчасового ско-
рочення нормальної тривалості робочого часу. 

За часовим аспектом є два види безробіття — за-
стійне і хронічне.  

Застійне безробіття включає стійкий прошарок 
безробітних маргіналізованих громадян: бомжів, жеб-
раків, волоцюг.  

Хронічне (довготривале) безробіття виникає разом 
з масовим безробіттям, коли створення нових робочих 
місць тривалий час відстає від наявної чисельності 
найманих працівників, які пропонують свою працю. 
Тривалість безробіття — важлива характеристика ри-
нку праці. Довготривале безробіття (12 місяців і бі-
льше) формує найбільш складні умови адаптації без-
робітних до нормальних умов життя та є значним “по-
стачальником” осіб до застійного безробіття. 

Виникнення та поширення довготривалого без-
робіття зумовлене стрімким зростанням чисельності 
безробітних та зменшенням можливостей працевлаш-
тування для усіх безробітних незалежно від тривалості 
їх безробіття. 

До категорій осіб із найбільшими проблемами 
працевлаштування належать: чоловіки, особи у віці 40-
59 та 15-24 років, безробітні з повною загальною сере-
дньою освітою та ті, що проживають у міській місце-
вості. Однією з визначальних рис сучасного стану до-
вготривалого безробіття в Україні є висока питома 
вага довготривалих безробітних серед осіб з повною 
вищою освітою. 

Важливими факторами низької імовірності пра-
цевлаштування та значної тривалості пошуку роботи 
серед багатьох осіб є недостатній попит на працю в 
більшості регіонів, можливість отримання доходів від 
випадкових заробітків або підсобного господарства, ві-
кова та статева дискримінація, професійний і терито-
ріальний дисбаланс на ринку праці. Загострює ситуа-
цію ефект негативної залежності від тривалості, вна-
слідок дії якого імовірність працевлаштування після 14 
місяців пошуку роботи невпинно скорочується майже 
до нуля. 

Пріоритетним напрямом боротьби з довготрива-
лим безробіттям в Україні має бути цілеспрямована дія 
за допомогою низки превентивних заходів із боку по-
питу та пропозиції, які б сприяли скороченню довго-
тривалого безробіття і вжиття реінтеграційних заходів 
активної політики ринку праці, спрямованих безпосе-
редньо на скорочення наявної кількості довготривалих 
безробітних (табл. 3) [4]. 

 

Таблиця 3 
Класифікація заходів регулювання довготривалого безробіття 

 Превентивні Реінтеграційні 

З боку по-
питу 

Грошово-кредитна політика 
Фіскальна політика 
Інвестиційна політика 
Регіональна політика 
Удосконалення законодавчої бази у сфері трудових відно-
син 
Поширення ідеології соціального партнерства 

Організація громадських та сезонних робіт
Пільги, дотації чи інші стимули для робото-
давців, які наймають на роботу довготрива-
лих безробітних 
Заходи сприяння розвитку підприємницької 
діяльності серед безробітних 

З боку про-
позиції 

Заходи у сфері освіти та професійної підготовки
Соціальна політика 
Стимулювання територіальної та професійної мобільності 
Профілювання безробітних 

Інформаційні та брокерські послуги
Профорієнтаційні послуги 
Професійне навчання 
Заходи активізації безробітних 

 
Серед безробітних, які перебувають у стані довго-

тривалого безробіття, спостерігається недооцінка ком-
плексності проблеми соціального самопочуття незай-
нятих. 

В результаті розвитку специфічних стресових ста-
нів безробітних, які перебувають у стані довготрива-
лого безробіття, можна виділити декілька етапів пове-
дінки безробітних при втраті роботи:  

Перший. Стан невизначеності і шоку. Це дуже ва-
жке переживання, особливо, коли робота втрачена ра-
птово (несподіване скорочення штатів, зміна штатного 
розкладу). При цьому важливо, що розгубленість і 
страх виступають чинниками, що підвищують ризик 
інших неприємностей: хвороб, нещасних випадків 
тощо. 
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Слід зазначити також, що найсильнішим пато-
генним чинником є не сама втрата роботи, а постійна 
загроза того, що це відбудеться. Тривалий період нев-
певненості й очікування вирішення власної долі стає 
причиною значного зниження задоволеності роботою 
і джерелом стресу. Останнє неминуче позначається на 
продуктивності праці. 

Другий. Настання суб’єктивного полегшення і 
психологічна адаптація до ситуації. Ця фаза звичайно 
триває 3-4 місяці після втрати роботи. Вже у перші 
тижні, коли проходить психологічний шок, багато лю-
дей починають відчувати полегшення і навіть радість: 
зникає завантаження професійними обов’язками, 
з’являється багато вільного часу тощо. Людина вхо-
дить у стан психологічного комфорту і задоволення 
життям (особливо, якщо є заощадження,, на які мо-
жна прожити певний час). Вимушений відпочинок за-
звичай іде на користь. Поліпшується стан здоров’я і 
настрій. Внаслідок цього людина активніше шукає 
нові місця роботи. 

Третій. Погіршення стану, яке наступає після 6-7 
місяців відсутності роботи. 

В цей період негативні результати безробіття ви-
являються все сильніше. Ситуація ускладнюється че-
рез відсутність необхідних для існування доходів. По-
гіршується фінансове і соціальне положення безробіт-
ної людини, починаються проблеми у сімейному 
житті. Спостерігається дефіцит активної поведінки, 
обмеження кола спілкування, руйнування життєвої 
мети, звичок, інтересів. Сил для протистояння непри-
ємностям стає все менше. 

Четвертий. Безпорадність і примирення із ситуа-
цією, що склалася. Цей важкий психологічний стан 
може спостерігатися навіть за відсутності матеріальних 
труднощів, наприклад, коли людина одержує допо-
могу по безробіттю. Відвикаючи від напруженого тру-
дового ритму, в окремих випадках людина вже не хоче 
шукати роботу. 

Стан апатії зростає з кожним місяцем. Відсутність 
навіть мінімальних успіхів у пошуках роботи призво-
дить до втрати надії. Людина припиняє спроби змі-
нити своє положення і звикає до стану бездіяльності, 
деструктивно змінює спосіб життя. 

В результаті можна зробити наступні висновки 
щодо ціннісно-мотиваційних особистісних особливо-
стей безробітних, які знаходяться у стані довготрива-
лого безробіття: 

− сподівання на службу зайнятості, безробітні 
очікують, що їм зможуть знайти роботу або направлять 
на безкоштовні курси з перенавчання; 

− для більшості безробітних характерна пасив-
ність і відсутність активної життєвої позиції, невпев-
неність у собі, відсутність ефективних навичок нав-
чання і взаємодії з людьми; знижена орієнтація на оде-
ржання нової інформації, знань; 

− зниження мотивації до успіху порівняно з осо-
бами, які знаходяться у стані короткотривалого безро-
біття; 

− високий рівень розвитку мотиву щодо страху 
відторгнення у сукупності з низьким рівнем розвитку 
мотиву прагнення до прийняття у безробітних, які 
знаходяться у стані довготривалого безробіття. 

В сучасних умовах стан ринку праці України, мо-
жна охарактеризувати наступними ознаками: 

− високе навантаження на одне вільне робоче 
місце; 

− високий рівень загального безробіття; 
− наявність довготривалого безробіття. 
Кількісні значення наведених вище ознак зале-

жать від сукупності факторів, серед яких чинне місце 
посідає економічне активність безробітного насе-
лення, політика зайнятості та дієвість органів місцевої 
влади, включаючи центри зайнятості, тощо. 

Негативними соціальними наслідками такого 
стану ринку праці України є низький рівень активно-
сті безробітного населення, зумовлений зниженням 
його мотивації до продуктивної зайнятості. Через не-
своєчасне працевлаштування безробітні втрачають 
професійні навички та кваліфікацію, що ускладнює 
процес повернення їх у сферу зайнятості. Подальше 
зниження мотивації безробітного до економічної ак-
тивності створює умови криміногенної ситуації в сус-
пільстві. Безробіття є причиною неотриманого націо-
нального продукту, фінансових витрат на національні 
виплати. 

Таким чином, безробіття — це складне соціальне, 
економічне і психологічне явище з негативними нас-
лідками для конкретної особи і країни в цілому. Воно 
має цілий спектр як соціальних, так і економічних на-
слідків [5]. Соціальні, так і економічні наслідки можна 
розділити на негативні і умовно позитивні за їх впли-
вом на зайнятість населення і Україну в цілому (див. 
табл. 4). 

Таблиця 4 
Вплив безробіття на соціальні та економічні наслідки щодо зайнятості населення і Україну в цілому 

Вплив безробіття на зайнятість населення

Соціальні наслідки Економічні наслідки 

Негативні Умовно позитивні Негативні Умовно позитивні 

Загострення криміногенної 
ситуації 

Підвищення соціальної цін-
ності робочого місця 

Знецінення навчання Створення резерву робочої сили для 
структурної перебудови 

Посилення соціальної напру-
женості 

Збільшення вільного часу Скорочення вироб-
ництва 

Конкуренція між працівниками як сти-
мул розвитку здібностей до праці 

Зростання кількості фізичних 
і душевних захворювань 

Зростання свободи вибору мі-
сця роботи 

Витрати на допомогу 
безробітним 

Перерва в зайнятості для перенавчання 
і підвищення рівня освіти 

Зростання соціальної дифере-
нціації 

Зростання соціальної значи-
мості і цінності праці 

Втрата набутої квалі-
фікації 

Стимуляція зростання інтенсивності і 
продуктивності праці 

Зниження трудової активно-
сті 

Збереження на виробництві 
нагромадженого трудового 
потенціалу 

Зниження життєвого 
рівня 

  Недовиробництво

  Зниження податко-
вих надходжень 
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Основними напрямами боротьби з безробіттям та 
запобігання йому в Україні можна вважати наступне: 

− розширення сфери докладання праці; 
− заходи з підвищення продуктивності праці; 
− підвищення ціни робочої сили, що, в свою 

чергу, позитивно впливатиме на співвідношення по-
питу і пропозиції робочої сили, зниження рівня дифе-
ренціації доходів; 

− підвищення конкурентоспроможності робочої 
сили за рахунок покращення її якості; 

− система навчання і перенавчання безробітних 
протягом життя; 

− постійне вдосконалення соціально-трудових 
відносин і колективних договорів; 

− підвищення територіальної, професійної і со-
ціальної мобільності працівників; 

− створення стимулів для безробітних щодо по-
шуку нових робочих місць; 

− активна регіональна політика; 
− постійне вдосконалення чинних законодавчих 

актів; 
− державні заходи захисту національного ринку 

праці перш за все через захист вітчизняного вироб-
ника. 

 
Висновки 

Ринок праці є досить неоднорідною структурою 
щодо складу робочої сили, умов та оплати праці. Для 
визначення його особливостей використовується сис-
темний підхід, який передбачає виявлення закономір-
ностей руху робочої сили. Сутність ринку робочої 
сили визначається способом поєднання факторів ви-
робництва, збалансованістю робочої сили і робочих 
місць, нормальним відтворенням робочої сили, регу-
люванням міграційних процесів населення, плинністю 
кадрів. 

Розвинутими країнами використовуються різні за 
своєю суттю і характером методи регулювання зайня-
тості. Згідно міжнародного досвіду по відношенню до 
ринку праці можна виділити 5 домінуючих моделей: 
американську, німецьку, англійську, шведську та япо-
нську. Основні концептуальні відмінності зазначених 
моделей зосереджуються у застосуванні різних підхо-
дів щодо розподілу коштів на активні й пасивні заходи 
політики зайнятості, а також у відмінності законодав-
чого забезпечення гарантій з працевлаштування. 

Аналіз світового досвіду свідчить про нерівномір-
ність розвитку системи соціально-економічного захи-
сту населення від безробіття. Індустріальні країни ма-
ють більш ніж віковий досвід політики щодо протидії 
безробіттю населення та пом’якшення його наслідків. 
Системи захисту від безробіття характеризуються ви-
соким рівнем об’єднання у соціально-економічній по-
літиці, адаптивністю до змін, що відбуваються як усе-
редині країни, так і в усьому світі. 

У багатьох країнах, що розвиваються, політика 
захисту населення від безробіття знаходиться на низь-
кому рівні або взагалі відсутня. В цих країнах значне 

місце займають патріархальні доринкові відносини, 
інституційна нерозвиненість ринку праці. В Україні 
становлення ринкової економіки супроводжувалось 
відсутністю ефективних механізмів регулювання зай-
нятості населення, що спонукало до необхідності ада-
птації політики зайнятості до європейських вимог, за-
безпечення узгодженості та збалансованості інтересів 
у суспільстві, формування сталої фінансової основи та 
реформування законодавчо-нормативної бази. 

Аналіз стану національного ринку праці дозволив 
пересвідчитись в тому, що соціально-економічне ста-
новище України визначене на основі основних інди-
каторів стану ринку праці має значні негативні зру-
шення. 

Крім зниження рівня зайнятості та зростання рі-
вня безробіття економічно активного населення віком 
15-70 років, у сфері зайнятості населення існує низка 
інших проблем, які потребують нагального 
розв’язання. Насамперед це недостатня економічна 
активність населення, значні обсяги нелегальної (ті-
ньової) зайнятості, наявність кількісно-якісних дис-
пропорцій між попитом на робочу силу та її пропози-
цією, невідповідність якості робочої сили потребам 
розвитку економіки та соціальної сфери, недоскона-
лість організаційно-правових та економічних механіз-
мів державного регулювання трудової міграції. Зазна-
чені проблеми пов’язані передусім із повільними тем-
пами структурних реформ у країні. 

Найбільш вагомими причинами недостатньої 
економічної активності населення є низька вартість 
робочої сили, незадовільні умови праці, недоскона-
лість механізмів державної підтримки підприємниць-
кої ініціативи громадян і створення сприятливого під-
приємницького середовища, стимулювання створення 
робочих місць з належними умовами та гідною опла-
тою праці. 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ЗАКОНА РАВНОВЕСИЯ В РАЗВИТИИ ПРИРОДЫ 

И ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Постановка проблемы. Известно, что в природе и 

обществе происходит непрерывный процесс развития. 
При этом в обществе в последнее столетие он про-
исходит небывало ускоренными темпами потому, что 
человечество за прошедшие тысячелетия уже нако-
пило колоссальные производительные силы и ресурсы 
не столько в материальной форме их бытия, сколько в 
интеллектуальной форме их выражения. Но развитие 
это проистекает неравномерно, скачкообразно, прео-
долевая разрушительные последствия катаклизмов в 
природе и не менее разрушительные последствия про-
тиворечий в обществе. 

В природе исчезают целые континенты и появля-
ются новые, исчезают различные виды животных, как, 
например, исчезли ящеры, мамонты, но появляются 
новые виды животного и растительного мира. В среде 
человечества исчезают его цивилизации, возрож-
даются новые. Разрушительные и восстановительные 
процессы продолжаются на нашей планете и в совре-
менный период, но неизменно сохраняется и в при-
роде, и в обществе равновесие развития во всех фор-
мах его проявления. 

Согласно учению великого мыслителя академика 
В. И. Вернадского, это развитие протекает по законам 
мироздания и природы Земли через геологические 
эпохи в течение миллиардов лет, живой природы в те-
чение миллионов лет, человечества, в течение сотен 
тысячелетий. 

Сферу обитания живой природы ученый опреде-
лил как биосферу, в недрах которой зародилось чело-
вечество и жизнь. И если функция управления  судь-
бами и развитием планетарного масштаба принадле-
жит внеземному разуму, то в масштабе нашей пла-
неты — совокупной человеческой мысли, сферу оби-
тания которой академик В. И. Вернадский обозначил 
как ноосферу [1]. 

Как свидетельствует история развития человечес-
тва, время формирования результатов его деятельно-
сти сжимается, а процесс протекает скачкообразно пу-
тем чередования эволюционных и революционных его 
форм, но закономерно и поступательно от низшего к 
высшему, от материального — к духовному, что отли-
чает человека от иного живого мира, возвышает его над 
ним, дает толчок к развитию, самосовершенствованию, 
стремлению к истине и добру. И определяющим фак-
тором этого процесса для человечества является 
высшая его цель — выживание на планете, прогресс и 
формирование гармоничного общества на принципах 
человеколюбия и благожелательности, для достиже-
ния которой мировому сообществу пока не хватает сил 
отрешиться от национального эгоизма и устремлений 
к мировому господству. 

В.И. Вернадский установил, что обе сферы: био-
сфера и ноосфера развиваются по своим законам, но 
законы общественного развития носят подчиненный 
характер по отношению к законам природы. И горечь 
правды такова, что с исчезновением законов природы 
могут прекратить своё действие и законы общества, 
как и прекратится сама жизнь. Поэтому человечество 

обречено жить в соответствии с законами природы и 
общества, осуществлять свою деятельность в соответ-
ствии с требованиями этих законов, определяющим 
среди которых является общий закон равновесия. 

Проявление этого закона мы наблюдаем не то-
лько в историческом прошлом, но и в повседневной 
нашей жизни. В частности, в природе закон равнове-
сия проявляется в чередовании дня и ночи, холодной 
и теплой поры года, влаги и засухи, в экологическом 
равновесии, в равновесии численности травоядных и 
хищных животных и др. 

Примером проявления закона равновесия в раз-
витии природы может служить также удивительное 
анатомическое строение тела человека и работы его 
органов, их функций ассимиляции и диссимиляции, 
соответствия норме соотношения веса и роста чело-
века, несоблюдение которых приводит к ожирению 
или дистрофии, что в любом случае вредно для здо-
ровья человека. 

В обществе закон равновесия регулирует отноше-
ния людей в различных сферах деятельности. Напри-
мер, в области политики равновесие выражается рав-
ноправием и обеспечивается многополярностью эко-
номических систем. На различных уровнях управле-
ния экономикой закон равновесия проявляется в уста-
новлении баланса социально-экономических интере-
сов предпринимателей и наемных работников. В эко-
номике предприятий — это баланс доходов и расходов, 
в обществе — баланс производства и потребления. 

Эмблемой судебной системы являются весы, оли-
цетворяющие справедливость принимаемых решений. 
И это тоже проявление закона равновесия. Таких при-
меров — бесчисленное множество. Поэтому под об-
щим законом равновесия можно понимать согласован-
ные во времени и пространстве явления и процессы, ура-
вновешивающие противодействующие отклонения от 
закономерно установленных тенденций развития при-
роды и общества. 

Закон равновесия требует также установления ба-
ланса между темпами роста народонаселения и 
средств к его существованию. Но надо понимать, что 
решение этой проблемы возможно путем планового 
регулирования рождаемости, а не физического унич-
тожения живого населения, как это представлял 
Т. Мальтус. 

Наиболее насущной проблемой мирового сооб-
щества является регулирование общественных отно-
шений на основе согласования социально-экономиче-
ских отношений наемного труда и капитала в соответ-
ствии с требованиями закона равновесия. 

Поэтому знание и использование требований за-
кона равновесия в развитии природы и общества су-
щественно и полезно в жизнедеятельности людей и 
общества. 

Анализ последних исследований и публикаций. В 
современной литературе социально-экономическим 
проблемам труда посвящено множество научных ра-
бот. К наиболее значимым из них можно было бы от-
нести труды А. Колота [2], Б. Генкина [3], Д. Богини 
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[4], Н. Волгина [5] и других авторов, в которых преи-
мущественно раскрыты политэкономические аспекты 
труда и его мотивации. Но практически отсутствуют 
публикации, в которых была бы раскрыта определяю-
щая роль законов развития природы и общества, и, в 
частности, закона равновесия в установлении и регу-
лировании баланса социально-экономических интере-
сов наемного труда и капитала. 

Поэтому целью данной работы стало желание 
раскрыть объективные законы и закономерности раз-
вития природы и общества, методологию формирова-
ния механизма управления трудом и капиталом с тем, 
чтобы сориентировать людей и их сообщества на дея-
тельность, соответствующую требованиям этих зако-
нов и, прежде всего, закона равновесия. 

Изложение основного материала. Как показывают 
результаты наших исследований, в последние годы 
действие закона равновесия наиболее заметно прояв-
ляется в обществе социально регулируемых рыночных 
отношений, где в центре внимания экономической 
науки оказываются проблемы развития трудовых, со-
циально трудовых и общественных отношений, ко-
торые формируются в обозначенной иерархической 
последовательности и источником которых является 
обыкновенный человеческий труд. Поэтому именно в 
его сфере возникают трудовые отношения по поводу 
использования в производственных условиях челове-
ческого потенциала, результатом которого является 
получение определенных производственных результа-
тов. 

Социально-трудовые отношения, кроме того, 
предполагают экономическое и социально определен-
ное распределение производственного результата ме-
жду его участниками. 

Общественные отношения возникают в среде со-
циально-трудовых отношений, основываются на опре-
деленных формах собственности и распределения 
производственных результатов в обществе и которые 
определяют экономическую систему. 

Общественные отношения в классовом обществе 
согласно проявлению закона равновесия могут носить 
либо непримиримо-противоречивый характер выраже-
ния социально-экономических интересов труда и капи-
тала, либо гармонично-партнерский характер, выражен-
ный балансом этих интересов. Но и в том, и в другом 
случае в обществе социально регулируемых рыночных 
отношений мерилом количественной оценки общест-
венных отношений являются пропорции распределения 
и присвоения вновь созданной стоимости между бизне-
сом и наемным трудом согласно требованиям объектив-
ного экономического закона оплаты труда. Такой закон 
нами обоснован в работе [6] и сформулирован как рав-
новесие между возможностями экономического потен-
циала хозяйствующих субъектов удовлетворять потребно-
сти общества и порогом социальной ощутимости зар-
платы и доходов работниками и их семьями, центром ко-
торого или точкой опоры является уровень человеческого 
капитала. 

Порог социальной ощутимости рассматривается 
как уровень заработной платы и поощрительных выплат, 
побуждающий работников к сверхнормированному 
труду. Экономический потенциал рассматривается как 
экономические возможности хозяйствующих субъектов 
осуществлять производство и удовлетворять возрастаю-
щие необходимые разумные психофизиологические и 
социальные потребности работающих и общества. 

Отсюда становится понятным, что баланс инте-
ресов предпринимателей и работников должен выра-
жать мотивационный механизм стимулирования эф-
фективности труда и капитала. Необходимо, однако, 
заметить, что классики теории мотивации такие, как 
А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герц-
берг, В. Врум, Л. Портер и др. рассматривали моти-
вацию труда односторонне в отрыве от мотивации ус-
пешности капитала. Из-за этого в их теории из поля 
зрения выпали интересы бизнеса, который создает ис-
точник средств для удовлетворения потребностей на-
емных работников. 

Поэтому разработанная нами структура моти-
вационного механизма стимулирования успешности 
труда и бизнеса, представленная на рис. 1, устраняет 
этот пробел в классической теории мотивации. 

Она также вызывает повышенный интерес на-
емных работников не только к результатам своего 
труда, но и к успешности бизнеса, а работодателей со-
блюдать баланс социально-экономических интересов 
участников производства. 

Становится очевидным, что предложенный мето-
дологический подход к формированию мотивацион-
ного механизма обеспечивает системность и комплек-
сность в решении проблем мотивации, концентрирует 
внимание на главных элементах механизма: виды мо-
тивов, цели мотивации, источники выплат, формы и 
методы удовлетворения потребностей с учетом требо-
ваний закона равновесия и балансирования соци-
ально-экономических интересов наемного и собствен-
нического труда. Следует, однако, учитывать, что фо-
рмирование баланса интересов требует усиления со-
циальной ответственности бизнеса перед наемными 
работниками и обществом. Но в теорию социальной 
ответственности необходимо внести определенные 
уточнения. Это, прежде всего, касается определения 
сущности этой категории. Как известно, большинство 
исследователей раскрывает ее как стремление пред-
принимателей к получению максимальной прибыли за 
счет снижения доходов персонала или как доброволь-
ное пожертвование части доходов бизнеса на благот-
ворительность, упуская из виду распределительную 
функцию бизнеса согласно законодательно установ-
ленным стандартам и нормам. 

Такую позицию отстаивали зарубежные ученые: 
М. Фридмен, П. Друкер, Г. Боуэн, К. Дэвис и др., а 
также отстаивают современные украинские ученые: 
А. Колот, Е. Гришнова [7], М. Кужель [8], Д. Баюра, 
И. Царик, Н. Черныш [9] и др. 

Поэтому в нашем понимании сущность катего-
рии социальной ответственности бизнеса может быть 
раскрыта как использование хозяйствующими субъек-
тами результатов производственной и иной деятельно-
сти в целях удовлетворения научно обоснованных соци-
альных потребностей общества на основе благотвори-
тельности, а также институционально установленных 
стандартов, норм и механизма управления производст-
вом и потреблением. 

Такое определение понятия социальной ответст-
венности бизнеса перед наёмными работниками и об-
ществом не только подчёркивает обязательный её ха-
рактер, но зависимость её от хозяйственных результа-
тов, а также выявляет определяющую роль закона ра-
вновесия в формировании мотивационной системы 
стимулирования эффективности труда и бизнеса, 
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что нацеливает предпринимателей на необходимость 
сохранять баланс классовых интересов. 
Поэтому следует признать, что в демократическом об-
ществе социальная ответственность должна быть обо-
юдной: наёмных работников — перед бизнесом, биз-
неса — перед наёмными работниками, что обеспечи-
вает нормализацию отношений в обществе. Отсюда 
количественное выражение баланса взаимной соци-
альной ответственности может также определяться 
пропорциями распределения и присвоения добавлен-
ной стоимости между партнёрами соответственно доле 
их собственности в трудовом потенциале. Со стороны 
наёмных работников их социальная ответственность 
может проявляться в озабоченности преумножать би-
знес как источник удовлетворения их потребностей. 
Иными словами, такая социальная ответственность 
должна рассматриваться как ответственность участни-
ков производства за его результаты. 

Как видно из структуры предложенного меха-
низма стимулирования эффективности труда и биз-
неса (рис. 1), основным его элементом являются пот-
ребности работников и предпринимателей. Однако, 
следует учитывать, что эти потребности должны быть 
разумными, научно определёнными, уровень которых 
должен устанавливаться сообразно требованиям за-
кона равновесия. А именно: потребности наёмных ра-
ботников и бизнесменов, как и вообще потребности 
людей, должны соответствовать нормам потребления, 
обеспечивающим нормальное функционирование ор-
ганизма людей, их жизнеспособность и работоспособ-
ность. 

Поэтому, рачительное отношение к потребнос-
тям людей должно не только регулироваться законо-
дательно государством, но и воспитываться в человеке 
с детских лет согласно школьной программе обучения 
детей. В частности, питание должно быть сбалансиро-
ванным, ибо переедание приводит к ожирению, недо-
едание — к дистрофии, что одинаково вредно и при-
водит к заболеваниям. Кроме того, личные потребно-
сти предпринимателей требуют осознанного их регу-
лирования, исключающего накопительство и рос-
кошь, учитывая, что человек приходит в этот мир с 
пустыми руками, таким он его и покидает. Кроме 
того, доходы бизнесменов на личное потребление мо-
гут регламентироваться государством методом диффе-
ренцированного налогообложения или путём введе-
ния диапазона различий таких доходов, исключающих 
возможность покупки островов или строительства 
дворцов в то время, как основная масса населения 
бедствует или даже голодает. Справедливости ради 
следует также осознавать, что даже самый успешный 
предпринимательский труд одного человека не в сос-
тоянии за всю его жизнь создать такие богатства. Они 
создаются в результате синергетического эффекта ко-
ллективного труда. 

Как явствует из структуры предлагаемого нами 
мотивационного механизма, формой и методом выра-
жения потребностей, которые определяют мотивы, 
цели и способы их удовлетворения, являются зарабо-
тная плата, поощрительные выплаты за труд и за собс-
твенность. Поэтому на предприятиях образуется фонд 
оплаты труда (ФОТ), структуру которого раскрывают 
формы и методы обеспечения потребностей, а их реа-
лизация осуществляется в соответствии с функциями 
заработной платы, основными среди которых явля- 

ются воспроизводственная и стимулирующая функ-
ции. 

Теоретически воспроизводственная функция 
должна обеспечивать уровень минимальной заработ-
ной платы, эквивалентный стоимости рабочей силы. 
Но в экономической практике Украины минимальная 
заработная плата устанавливается по остаточному 
принципу, с учётом наличия средств на эти цели в го-
сударственном бюджете. 

Отсюда возникает необходимость изменить спо-
соб установления минимальной зарплаты, используя 
нормативный метод обоснования её уровня, и выде-
лять её в структуре ФОТ как отдельный элемент в со-
ставе основной заработной платы. Методология 
расчётов разработана нами и предложена в публи-
кации [12], согласно которой минимальная зарплата 
должна устанавливаться по физиологическим и соци-
ально установленным стандартам потребностей чело-
века (Звм) и выражается равенством: 

 
 Звм=Пм×Кчп≥Мз=Срс,  (1) 

 
где  Пм — прожиточный минимум, тыс. грн; 

Кчп — коэффициент гарантированного повыше-
ния зарплаты; 

Мз — минимальная зарплата, тыс. грн; 
Срс — стоимость рабочей силы или человеческого 

капитала, обеспечивающая удовлетворение психоло-
гических и социальных потребностей работников и их 
семей, тыс. грн. 

Предлагаемые методы оценки стоимости челове-
ческого капитала рассмотрены нами в публикации 
[11]. Уровень минимальной заработной платы предло-
жено устанавливать по следующей формуле: 

 
 Мз= ∑ qi×Цбі×Ипці

n
i=1 , (2) 

 
где n — количество видов физиологических и социаль-
ных потребностей; 

qi — научно обоснованные нормы душевного пот-
ребления i-х жизненно необходимых продуктов пита-
ния, домашнего обихода, услуг в натуральных едини-
цах измерения; 

Цбi — базовые цены на отдельные виды продуктов 
питания, предметов домашнего обихода и услуг, грн; 

Ипцi — индекс изменения цен по сравнению с 
предыдущим годом. 

Расчёты по этой формуле дали возможность уста-
новить индекс возможного повышения минимальной 
зарплаты в Украине (по показателям за 2009-2012 гг.), 
который составил: фактически — 52,4%; на основании 
расчёта по формуле (2) — 204,8%. 

Эти различия в уровне индекса повышения ми-
нимальной заработной платы раскрывают масштаб 
проблем социальной политики в государстве. При 
этом предложенный методологический подход к обо-
снованию уровня минимальной зарплаты в соответст-
вии с воспроизводственной её функцией является 
частью методологии количественной оценки баланса 
социально-экономических интересов работников и 
работодателей. В соответствии со стимулирующей фу-
нкцией заработной платы, равновесие интересов биз-
неса и наёмного труда выявляется при сопоставлении 
порога социальной ощутимости поощрительных 
выплат для работающих, и экономического эффекта 
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для работодателей. Методология расчётов нами обос-
нована в публикации [12]. 

Осознавая определяющую роль заработной платы 
в установлении равновесия интересов бизнеса и наём-
ного труда, важно выявить резервы возможного её 
повышения с учётом экономических возможностей 
бизнеса удовлетворять потребности наёмных работни-
ков. Для этого, как известно, в экономической теории 
и практике в качестве критерия оценки таких возмо-
жностей используется правило преимущественных те-
мпов роста производительности труда по сравнению с 
темпами роста заработной платы. Но каким должно 
быть это соотношение, ни учёным, ни практикам, 
неизвестно. Поэтому нами разработан метод опреде-
ления эталонного уровня соотношения темпов роста 
заработной платы на один процент роста производи-
тельности труда (Исзп), для расчёта которого предло-
жена следующая формула [13, c. 75]: 

 

 Исзп=
Инз Исц× Индз-Ифдз 100+1⁄⁄

Ипт× 1+
∆Пт
100

,  (3) 
 

где Инз — индекс изменения уровня номинальной за-
работной платы,%; 

Исц — индекс изменения потребительских цен,%; 
Индз — индекс нормативной доли заработной платы 

во внутреннем валовом продукте, которая устанавли-
вается как равновесная величина согласно экономи-
ческому закону оплаты труда — 50%; 

Ифдз — индекс фактической доли заработной платы 
во внутреннем валовом продукте,%; 

Ипт — индекс фактически достигнутого уровня 
производительности труда в сравнении с предыдущим 
периодом,%; 

�Пт — прирост производительности труда за счёт 
выявленных резервов,%. 

Отсюда, отношение фактического уровня анали-
зируемых показателей к эталонному и будет опреде-
лять резервы возможного повышения средней зарабо-
тной платы, методология обоснования которых 
раскрыта в наших публикациях [6] и [13]. 

Таким образом, с возникновением методологии 
количественной оценки общественных явлений появ-
ляется возможность раскрыть глаза бизнесу на его ис-
торическую миссию — сформировать гармоничные об-
щественные отношения как национальной, так и ми-
ровой экономической системы на основе равновесия 
классовых социально-экономических интересов сог-
ласно требованиям объективных законов развития 
природы и общества. В тоже время, напрашивается 
вывод, что для оценки общественных отношений в 
условиях социально регулируемого рыночного прои-
зводства нужен новый методологический подход к ко-
личественному выражению их меры через структуру 
трудового потенциала. Для этого необходимо отка-
заться от общепринятой демографической концепции 
трудового потенциала, согласно которой её приверже-
нцы рассматривают сущность трудового потенциала 
как комплекс личностных качеств индивидуума: здо-
ровья, образования, квалификации, опыта, мотивиро-
ванности и др. Но необходимо осознавать, что эти ка-
чества отражают только уровень производительной 
силы человека, т.е. являются человеческим потенциа-
лом. Однако, такой потенциал может рассматриваться 
лишь как элемент трудового потенциала, производи-
тельная сила которого в сфере труда и производства, 

прирастая средствами производства и технологиче-
ской энергией, получает способность создавать цен-
ности и выражать производственные (общественные) 
отношения между наёмным трудом и капиталом по 
поводу создания новой (добавленной) стоимости, ре-
ализации, распределения, присвоения и потребления. 
А это не что иное, как стадии капитализации челове-
ческого потенциала, превращения его в человеческий 
капитал. 

Поскольку собственником человеческого капи-
тала является наёмный работник, а собственником 
средств производства и технологической энергии, т.е. 
физического капитала — работодатель, то обществен-
ные отношения между ними количественно выра-
жаются в распределении добавленной стоимости про-
порционально доле их собственности в структуре тру-
дового потенциала. Отсюда человеческий потенциал 
можно квалифицировать как технологическую катего-
рию, а трудовой потенциал как категорию экономиче-
скую. 

С целью количественной оценки этих отношений 
нами разработаны и опубликованы следующие мето-
дологические подходы: 

1. Для расчёта уровня трудового потенциала, об-
разующего социально-экономическую структуру 
(�Зтп) предложена следующая формула: 

 

 ∑ Зтп=
Здпф

Т
+
Зчкп
Ипц

+∆Зчкп+ ∑ За.опф + ∑ Зэр ,   (4) 

 
где Здпф — затраты на допроизводственный человече-
ский капитал (от рождения человека до вступления его 
в трудовую жизнь), тыс. грн; 

Т — законодательно установленное число лет до-
производственного формирования человеческого ка-
питала; 

Зчкп — среднегодовые воспроизводственные за-
траты на человеческий капитал (среднегодовые до-
ходы и зарплата работающего), тыс. грн; 

Ипц — индекс потребительских цен; 
�Зчкп — среднегодовые инвестиции в человече-

ский капитал на инновационном этапе, осуществляе-
мые работодателем либо самим работником на про-
фессиональное образование, тыс. грн; 

�За.опф — среднегодовые амортизационные отчис-
ления за основные производственные фонды, тыс. 
грн; 

�Зэр — среднегодовые затраты на технологиче-
скую энергию, тыс. грн. 

Использование этого метода позволило опреде-
лить уровень, структуру трудового потенциала и дина-
мику его изменения на примере Донецкого региона в 
2010-2012 гг. [16], которые позволяют определять про-
порции распределения добавленной стоимости между 
наёмными работниками и работодателями, т.е. коли-
чественно определять меру выражения общественно-
распределительных отношений, а также баланса соци-
ально-экономических интересов бизнеса и наёмного 
труда в соответствии с требованиями закона равнове-
сия развития природы и общества. 

Согласно такой теоретической установке возни-
кает возможность проведения расчётов доли вновь со-
зданной стоимости, которая принадлежит собственни-
кам трудового потенциала по методике, предложенной 
нами в публикации [10]. 
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Существенное значение для обеспечения баланса 
интересов наёмного труда и бизнеса может иметь фо-
рмирование механизма управления оплатой труда, 
действие которого, прежде всего, должно быть напра-
влено на снижение чрезмерной полярности доходов на 
личное потребление. Структура предлагаемого нами 
механизма оплаты труда раскрыта в публикации [14]. 

Как показывают исследования, баланс соци-
ально-экономических интересов бизнеса и наёмного 
труда на принципах социального партнерства может 
обеспечиваться уже сейчас, в обществе социально ре-
гулируемых рыночных отношений в соответствии с 
требованиями его основного экономического закона. 
Такой закон уже неизбежно и объективно пробивает 
себе дорогу и зарождается в недрах существующей ми-
ровой экономической системы и выражает чаяния 
преобладающей массы населения нашей планеты — 
беспрепятственно удовлетворять свои разумные пот-
ребности, для чего существует и развивается во все 
века производство и осуществляется труд. 

Поэтому, в нашем понимании, такой закон дол-
жен быть подвластен действию общего закона разви-
тия природы и общества, т.е. закона равновесия; опре-
деляющему экономическому закону соответствия эко-
номической формации этапу и уровню развития прои-
зводительных сил и может определяться примерно, 
как удовлетворение возрастающих разумных психофи-
зиологических и социальных потребностей общества при 
согласованных объемах и структуре производства, его 
ресурсной и экономической обеспеченности в  условиях 
различных форм собственности на средства производс-
тва. 

Такое определение сущности этого закона 
раскрывает два его составляющих элемента: средства, 
обеспечивающие действия закона (ресурсное и эконо-
мическое обеспечение производства), а также цель фу-
нкционирования производства — удовлетворение пот-
ребности людей и общества, что подчинено требова-
ниям закона оплаты труда. Следовательно, сообразно 
действию системы экономических законов могут фо-
рмироваться стратегические направления развития го-
сударственности и её социально-экономической по-
литики, идеологии и механизма управления экономи-
кой. 

Чрезвычайно важно осознавать, что во взаимо-
действии социально-экономических элементов такого 
механизма должен действовать принцип приоритетно-
сти социального над экономическим взамен действу-
ющего сегодня принципа приоритетности экономиче-
ского над социальным, а также введение либерально-
демократических основ институционального государс-
твенно-административного управления экономикой 
при сбалансированности объемов и структуры прои-
зводства с потреблением. 

Как известно, в своём развитии человечество 
прошло ряд этапов, которые характеризуются сменой 
экономических формаций или способов производства 
под влиянием объективного закона общественного ра-
звития, назовём его «Определяющим экономическим 
законом соответствия экономической формации этапу 
и уровню развития производительных сил». 

Экономические формации известны науке и с ис-
торической достоверностью рассмотрены нами совме-
стно с профессором В. П. Горшковым в публикации 
[15]. Это экономические формации: первобытно-об-

щинный строй, рабовладельчество, феодализм, клас-
сический капитализм и ныне господствующий в боль-
шинстве стран мира олигархический капитализм. 

Известно также, что каждая экономическая фор-
мация должна соответствовать определенному этапу и 
уровню развития производительных сил. Характерным 
для существующей формации является переход от по-
стиндустриального к информационному этапу разви-
тия производительных сил, что уже само по себе при-
водит к несоответствию господствующего способа 
производства новому этапу развития производитель-
ных сил. Поэтому необходимо отметить, что появив-
шееся в современной экономической литературе мне-
ние, согласно которому многие авторы относят ин-
формационный этап не к уровню развития произво-
дительных сил, а к экономическому обществу, способу 
производства, т.е. к экономической формации, оши-
бочно. В тоже время такие промежуточные формы со-
циально-экономического устройства как, например, 
известные модели социализма (китайская, шведская, 
кубинская, советская и др.), а также общество соци-
ально регулируемых рыночных отношений пока 
трудно отнести к определенной экономической фор-
мации из-за их общественной неопределённости. Но 
становится очевидным, что симптомами несоответст-
вия общественных отношений последней экономиче-
ской формации информационному этапу развития 
производительных сил являются военные межнацио-
нальные и внутринациональные столкновения и кон-
фликты, циклические финансово-экономические 
кризисы, перерастающие в кризисы непрерывные; а 
также обостряющиеся экономические, политические, 
религиозные противоречия и противоречия между 
трудом и капиталом. 

Всё это свидетельство тому, что в недрах сущест-
вующей экономической формации уже вызревают 
условия для зарождения нового способа производства. 

Очевидным становится и то, что светлые умы че-
ловечества и мировое сообщество ищут пути преодо-
ления этих кризисов и противоречий, а также модели 
развития национальных образований и мирового соо-
бщества. А практика показывает, что ростки зарож-
дающих новых общественных отношений уже прояв-
ляются в обществе социально регулируемых рыноч-
ных отношений, опыт формирования которых уже на-
коплен в Германии и в других европейских государст-
вах и которые также задекларированы Украиной во 
время образования её как самостоятельного государс-
тва. 

С учётом этого опыта стратегические направле-
ния развития украинской государственности могут ос-
новываться на либерально-демократических принци-
пах и приоритетности социального над экономиче-
ским, социального партнёрства, гармонизации обще-
ства и равновесия социально-экономических интере-
сов бизнеса и наёмного труда, создания и развития 
среднего класса. 

Выводы. Наукой доказано, и наши исследования 
подтверждают это, что все процессы в природе и об-
ществе взаимосвязаны и взаимозависимы, а их разви-
тие происходит по определённым законам, совокуп-
ность которых образуют их систему. Нарушение этих 
законов приводит к катастрофическим последствиям. 

Главная роль в системе таких законов принадле-
жит общему закону равновесия, которому подвластна 
совокупность законов общественного развития. 
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Поэтому проводимая государствами социально-эко-
номическая политика может быть успешной только в 
том случае, если она соответствует требованиям зако-
нов общественного развития. 

Системность законов общественного развития 
проявляется в иерархической зависимости и следую-
щей последовательной их подчиненности: 

1. Определяющий экономический закон соответ-
ствия экономической формации этапу и уровню раз-
вития производительных сил. 

2. Основной экономический закон существую-
щей экономической формации. 

3. Экономический закон оплаты труда. 
Разработанная и предложенная в данной работе 

методология количественного выражения и оценки 
общественных отношений позволяет раскрыть их за-
висимость от объективно действующих законов разви-
тия природы и общества; обеспечивать сопостави-
мость показателей и достоверность результатов иссле-
дований на различных уровнях управления экономи-
кой; определять параметры, обеспечивающие равно-
весие социально-экономических интересов бизнеса и 
наёмного труда. Такая методология позволяет также 
формировать мотивационный механизм стимулирова-
ния эффективности труда и бизнеса, управления эко-
номикой и осознавать возрастающую роль человече-
ского фактора в производстве с учетом определяющей 
функции закона равновесия. 

Однако, рассматривая тенденции развития совре-
менного мира, создается впечатление, что он готов ра-
сколоться и рухнуть в бездну, по пути разбрасывая 
камни, а каждый его участник в отдельности, вместо 
того, чтобы этот мир сохранять, хватается за его оско-
лки и пытается что-нибудь урвать для себя. 

Поэтому задачей человечества и науки, как важ-
нейшего элемента ноосферы, становится формирова-
ние и использование таких моделей существования 
общества социально регулируемых рыночных отноше-
ний, которые способны были бы перерасти в гармо-
ничное безклассовое общество, развивающееся в соо-
тветствии с требованиями объективных экономиче-
ских законов на принципах человеколюбия, партнер-
ства, доброжелательности и согласованности социаль-
ных, экономических, политических, морально-этиче-
ских, религиозных и других концепций. Только в та-
ком обществе способны возникнуть условия, мотивы 
и идеология развития человечества путём духовного 
самосовершенствования, истины, добра и врастания 
национальных экономик в мировую экономическую 
систему. 
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ДІАГНОСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку 

трансформаційних процесів національної економіки 
та умови євроінтеграції вимагають підвищення рівня 
економічної безпеки держави та окремого підприємс-
тва, в тому числі і машинобудівного. 

Саме машинобудівна галузь є індикатором рівня  
розвитку держави у цілому: чим більшу частку займає  
продукція високого ступеня обробки в структурі ВВП 
країни, тим вищою є позиція цієї країни у рейтингу 
економічно розвинутих країн.  

Оскільки розвиток підприємств машинобуду-
вання є важливим з точки зору стабільного джерела 
надходження коштів та розширеного відтворення га-
лузі, то проблематика дослідження питання забезпе-
чення їх економічної безпеки набуває особливої акту-
альності. Зважаючи на орієнтацію управлінської ду-
мки на людину та соціальні відносини, одним із клю-
чових факторів формування системи економічної без-
пеки є інтелектуально-кадрова її складова. Адже саме 
склад та структура кадрів, їх інтелект, професіоналізм 
та особисті творчі здібності здатні забезпечити належ-
ний рівень економічної безпеки підприємства та еко-
номіки держави загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
забезпечення економічної безпеки підприємств, в 
тому числі і в розрізі її інтелектуально-кадрової скла-
дової, останнім часом набули особливої значущості. У 
світовій практиці існують способи формування нале-
жної системи економічної безпеки підприємства саме 
на основі її соціальної компоненти,  і вони, здебіль-
шого,   мають стратегічну спрямованість, що супрово-
джують процеси якісних змін організаційного та інно-
ваційно-інвестиційного характеру, створюють умови 
для стійкої та ефективної діяльності суб’єктів господа-
рювання.   

Дослідженням загальних питань економічної без-
пеки вітчизняних підприємств присвятили свої праці 
такі науковці:  Б. Андрушків, О. Бандурка, Т. Василь-
ців,  М. Войнаренко, С. Кавун, Г. Козаченко та ін. 
[1,2, 5-8]. Однак у вітчизняній управлінській практиці  
до останнього часу питання інтелектуально-кадрової 
складової забезпечення економічної  безпеки підпри-
ємства було мало дослідженим, а саме поняття «кад-
рова безпека»  — відсутнє, хоча в системі управління 
кожної організації існувала підсистема управління ка-
драми і соціальним розвитком колективу. Серед фахі-
вців, які сьогодні у своїх працях розглядають зазна-
чену вище проблему слід назвати таких, як: В. Безбо-
жний, І. Бурда,  М. Лисенко, О. Ляшенко,  О. Чорна 
[3,4, 9-13]. Однак  питання діагностики стану  інтеле-
ктуально-кадрової складової як елементу забезпечення 
економічної безпеки машинобудівного підприємства 
ними не розглядались. 

Мета дослідження. Виходячи з викладеного вище, 
метою статті є діагностування сучасного стану  інтеле-
ктуально-кадрової складової у контексті забезпечення 
формування ефективної системи економічної безпеки 
машинобудівних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність приді-
лення особливої уваги інтелектуально-кадровій підси-
стемі як ключовій функціональній складовій  еконо-
мічної безпеки, вмотивована роллю персоналу, який є 
одночасно і об’єктом, і суб’єктом загальної системи 
економічної безпеки підприємства. 

На сьогоднішній день керівництво будь-якого 
підприємства цікавить не людина з дипломом, а фахі-
вець, компетентний виконувати складні завдання сьо-
годення, який володіє потенціалом до інноваційного 
розвитку, має здібності й бажання постійно поповню-
вати та оновлювати власний багаж знань, умінь і на-
виків упродовж усієї трудової діяльності. Саме тому 
інтелектуально-кадрова компонента відіграє неабияку 
роль у забезпеченні економічної безпеки підприємства 
та національної економіки загалом. 

Дослідивши найбільш поширені визначення інте-
лектуальної та кадрової складової економічної без-
пеки, що використовуються у сучасному науковому 
термінологічному обігу, слід зазначити, що під інтеле-
ктуально-кадровою компонентою слід розуміти стан 
системи підприємства, при якому відбувається ефек-
тивне управління персоналом, вирішення правових 
питань трудових відносин, підготовка нормативних 
документів, що їх регулюють, забезпечення необхід-
ною інформацією всіх підрозділів управління персона-
лом, протистояння й подолання загроз зовнішнього та 
внутрішнього середовища  та захищеність інтересів 
підприємства щодо розвитку і удосконаленню його ін-
телектуально-кадрового потенціалу. 

Таким чином, головним завданням інтелектуа-
льно-кадрової складової безпеки є запобігання нега-
тивним впливам на систему економічної безпеки під-
приємства через ризики і загрози, пов’язані з персо-
налом, його інтелектуальним потенціалом, соціально-
економічним кліматом  у колективі і трудовими відно-
синами загалом. 

Слід зазначити, що забезпечення інтелектуальної 
і кадрової складових економічної безпеки охоплює 
взаємопов’язані і водночас самостійні напрями діяль-
ності того чи іншого суб’єкта господарювання: 

- перший зорієнтований на роботу з персоналом 
підприємства, на підвищення ефективності діяльності 
всіх категорій персоналу; 

- другий — на збереження й розвиток інтелектуа-
льного потенціалу, тобто сукупності прав на інтелек-
туальну власність або на її використання (у тому числі 
патентів і ліцензій) та на поповнення знань і профе-
сійного досвіду працівників підприємства. 

В контексті дослідження проблеми економічної 
безпеки, розглядаючи  кадрове забезпечення машино-
будівних підприємств, слід відмітити, що ситуація  в 
цій сфері не є позитивною. Середньооблікова кіль-
кість штатних працівників підприємств галузі за пе-
ріод з 2007 по 2014 роки зменшилась, що є характер-
ним й для підприємств промисловості в цілому (див. 
табл.1).  
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Таблиця 1 
Зайнятість у промисловості та машинобудівній галузі України 

тис. чол. 

 
Роки 

Середньооблікова 
кількість працівни-
ків у машинобудів-

ній галузі 

Середньооблі 
кова кількість 

працівників про-
мисловості 

Кількість 
прийнятих по 
промисловості

Кількість 
звільнених по 
промисловості

Коефіцієнт 
обороту з 
прийому 

Коефіцієнт 
обороту з 
вибуття 

2007 649 3247 227.3 32.5 0,07 0,01

2008 637 3188 302.9 63.4 0,06 0,02

2009 579 2851 236.3 50.7 0,07 0,02

2010 578 2842 225.9 46.6 0,07 0,01

2011 588 2800 209.3 46.2 0,03 0,01

2012 517 2694 177.5 41.8 0,08 0,01

2013 509 2634 150.8 98.6 0,09 0,01

2014 498 2598 101.5 32.5 0,07 0,01

Примітка: сформовано на основі даних Державної служби статистики України [11]. 
 

Кількість прийнятих як і кількість звільнених 
працівників за аналізований період по промисловості 
змінюється прямо пропорційно. Слід відмітити, що 
позитивним є те, що коефіцієнт обороту з прийому 
перевищує коефіцієнт обороту із вибуття. Така ситуа-
ція може бути оцінена з точки зору економічної без-
пеки як позитивна, оскільки характеризує стабілізацію 
показника кадрової складової. 

За статистичними даними, які наведено у таблиці 
2, можемо зазначити, що четверта частина усіх найма-
них працівників промисловості мають неповну вищу 
освіту, в той же час лише шоста частина від усіх пра-
цюючих у промисловості мають вищу освіту.  

Крім того, шоста частина працюючих — пенсіо-
нери, і цей показник за аналізований період має тен-
денцію до зростання, що також свідчить про зниження 
якості персоналу, який працює на промислових підп-
риємствах. 

Таблиця 2 
Розподіл найманих працівників за рівнем освіти та віком на промислових підприємствах України 

тис. чол. 

Роки Середньооблікова 
кількість найма-
них працівників 

Осіб з неповною 
та базовою вищою 

освітою 

Осіб з повною 
вищою освітою 

Кількість працю-
ючих пенсіоне-

рів 

Кількість працю-
ючої молоді 

всього % всього % всього % всього %

2009 2851 712.75 25,0 430.5 15,1 484.6 17,0 498.9 17,5

2010 2842 724.71 25,5 454.7 16,0 491.7 17,3 517.2 18,2

2011 2800 688.8 24,6 450.8 16,1 473.2 16,9 876.4 31,3

2012 2694 657.3 24,4 455.3 16,9 455.3 16,9 851.3 31,6

2013 2634 629.5 23,9 463.7 17,6 455.7 17,3 834.9 31,7

2014 2598 610.5 23,5 475.4 18,3 465.1 17,9 529.9 20,4

 
Примітка: сформовано на основі даних Державної служби статистики України [11]. 
 
І така тенденція зберігається протягом усього пе-

ріоду аналізу. Підтвердження окресленої ситуації ба-
чимо у даних таблиці 3.  

Таблиця 3 
Підготовка та підвищення кваліфікації по промисловості  

тис. чол. 

Роки Навчалися новим 
професіям 

Підвищували квалі-
фікацію 

всього % до об-
лікової 
кількості 
штатних 
працівни-

ків 

всього % до об-
лікової 
кількості 
штатних 
працівни-

ків 

2009 159.6 5,6 339.2 11,9

2010 177.3 6,1 352.4 12,4

2011 187.6 6,7 361.2 12,9

2012 177.8 6,6 360.9 13,4

2013 165.9 6,3 355.5 13,5

2014 168.9 6,5 368.9 14,2

Примітка: сформовано на основі даних Державної 
служби статистики України [11]. 

Галузь лише на 40% забезпечена кваліфікованими 
фахівцями, хоча позитивно можна оцінити збільшення 
кількості працівників, які підвищували кваліфікацію 
та навчались новим професіям. Але їх часта складає 
менше 15% та 7% відповідно, таку ситуацію не можна 
оцінити як позитивну. Наслідком такої ситуації може 
бути не лише низький рівень конкурентоспроможно-
сті продукції, НДДКР, але й у кінцевому рахунку — 
падіння рівня фінансового стану галузі в цілому, а це 
загроза для її економічної безпеки. 

Аналізуючи кількість осіб, які працюють за умов 
вимушеної неповної зайнятості (див. табл.4), слід від-
мітити позитивну тенденцію у даному напрямі. Якщо 
у 2007 році частка працівників, що знаходились в ад-
міністративних відпустках складала 31,8% від загаль-
ної кількості штатних працівників промисловості, та 
42,3% у машинобудуванні, то у 2014 році вона стано-
вила, відповідно, 2,7% та 3,6%. Як бачимо, темпи 
зміни кількості повністю незайнятих у машинобуду-
ванні значно менші, ніж в цілому по промисловості. 
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За даними таблиці бачимо, що у 2007 році 37,1% 
працівників підприємств, які випускають машинобу-
дівну продукцію працювала в режимі неповного робо-
чого дня. Однак за останні сім років їх кількість ско-
ротилась більш як  у два рази, і у 2014 році становила 
16,6%. 

Для порівняння, у промисловості загалом ситуа-
ція краща (по промисловості лише 8,4% працівників 
знаходились у режимі неповного робочого дня).  

 
Таблиця 4 

Показники вимушеної неповної зайнятості  
у машинобудівній галузі по Україні 

Роки Кількість працівників, 
що знаходились в адмі-
ністративних відпустках

Кількість працівників, 
що працювали в ре-
жимі неповного робо-
чого дня (тижня) 

тис.осіб %до зага-
льної кіль-
кості пра-
цівників 

тис.осіб %до зага-
льної кіль-
кості пра-
цівників 

Про-
мис 
ло-
вість 

Ма-
шино 
буду-
вання 

Про-
мис 
ло-
вість 

Ма-
шино
буду-
вання

Про-
мис 
ло-
вість 

Ма-
шино 
буду-
вання 

Про-
мис
ло-
вість

Ма-
шино
буду-
вання

2007 1032.8 274.5 31,8 42,3 733.8 240.7 22,6 37,1

2008 398.5 145,8 15,2 22,9 835.2 246.5 26,2 38,4

2009 310.7 108.2 10,9 18,7 749.8 200.3 26,3 34,6

2010 198.9 72.8 7,0 12,6 500.1 198.5 17,6 32,8

2011 123.2 45.2 4,4 7,7 459.2 139.3 16,4 23,7

2012 113.1 40.8 4,2 7,9 325.9 128.2 12,1 24,8

2013 73.7 26.5 2,8 5,2 258.1 119.6 9,8 23,5

2014 70 17.9 2,7 3,6 218.3 82.6 8,4 16,6

Примітка: сформовано на основі даних Державної 
служби статистики України [11]. 

 
Загалом, слід відмітити, що близько п’ятої час-

тини усіх зайнятих у машинобудівній галузі України 
працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), 
тобто не повністю використовували свій потенціал, і 
як наслідок, недовантаження активів, недоотримання 
прибутку, а значить потенційна можливість небезпеки 
для функціонування галузі в цілому і окремого підп-
риємства зокрема. 

Статистичні дані за аналізований період щодо кі-
лькості працівників, які працювали неповний робочий 
день показують, що кількість неповністю зайнятих на 
машинобудівних підприємствах складають близько 
третини  від кількості працюючих на промислових під- 

приємствах загалом. Така ситуація ставить під сумнів 
досягнення належного рівня інтелектуального та кад-
рового показників забезпечення економічної безпеки 
в цілому по промисловості та для машинобудівної га-
лузі зокрема. 

Неабияке значення у забезпеченні економічної 
безпеки мають умови праці, які відповідають саніта-
рно-гігієнічним умовам. Проте офіційні статистичні 
дані показують, що ситуація небезпечна як у загаль-
ному по промисловості, так і у машинобудуванні 
(табл. 5).  

Близько третини та чверті усіх працюючих відпо-
відно на промислових та машинобудівних підприємс-
твах працюють в умовах, що не відповідають саніта-
рно-гігієнічним нормам. І така ситуація за аналізова-
ний період не покращується, а залишається на тому ж 
рівні. Такий стан є вкрай небажаним, а тому негативно 
впливає на досягнення нормального рівня соціальної 
складової економічної безпеки. 

Таблиця 5 
Стан умов праці у промисловості та машинобудуванні 

Роки Кількість працівників, які працюють в 
умовах, що не відповідають санітарно-гігі-

єнічним нормам 

промисловість машинобудування

тис. чол. % тис. чол. %

2009 1017.8 35,7 1132.6 22,9

2010 1008.9 35,5 132.5 22,9

2011 944 35,5 147.5 25,1

2012 956.3 35,5 120.4 23,3

2013 932.4 35,4 122.6 24,1

2014 906.7 34,9 114.5 23,0

Примітка: сформовано на основі даних Державної 
служби статистики України [11]. 

 
Важливе значення у забезпеченні належного рі-

вня економічної безпеки підприємств має оплата 
праці. При її незадовільному рівні втрачається можли-
вість заохочення продуктивної діяльності, можуть зро-
сти відплив конфіденційної інформації тощо, що несе 
загрозу не лише втрати прибутків, але й втрати само-
стійності підприємствами і, в решті-решт, до значних 
збитків.  

Рівень середньомісячної заробітної плати у ма-
шинобудівній галузі є нижчим за аналогічний показ-
ник по Україні та по промисловості (табл. 6, рис. 1 та 
рис.2). Значною є заборгованість по оплаті праці в за-
гальному по Україні, у промисловості, в т. ч. і в ма-
шинобудівній галузі. 

Таблиця 6 
Розмір середньомісячної заробітної плати у машинобудівній галузі та стан її виплати 

Роки Номінальна  
заробітна плата по 

Україні, грн 
 

Середньомісячна 
заробітна плата по 
промисловості, 

грн 

Номінальна заро-
бітна плата по ма-
шинобудуванню, 

грн 

Відхилення зарплати 
від номінальної  
по Україні 

Заборгованість по ви-
платі заробітної 
плати на 01.01., 

млн грн 

Промис-
ловість 

Україна

Промис
ловість 

Машино 
будування 

2007 1351 1554 1389 203 38 412,5 806,7

2008 1806 2017 1789 211 -17 338,9 668,7

2009 1906 2117 1709 211 -197 587,1 1188,7

2010 2239 2578 2262 339 23 694,3 1473,3

2011 2633 3119 2458 486 -175 607,7 1218,1

2012 3026 3497 2774 471 -250 442,6 862,8

2013 3265 3774 3074 509 -191 465,1 893,7

2014 3480 3988 3441 508 -39 387,9 808,2

Примітка: сформовано на основі даних Державної служби статистики України [11]. 
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Значне відставання розміру оплати праці праців-
никам машинобудівної галузі наочно представлено на 
рис. 1. 

Досліджуючи розмір заборгованості по оплаті 
праці бачимо, що позитивним моментом є те, що він 
зменшується. Значною є заборгованість по оплаті 
праці в загальному по промисловості, при чому вона 

зростає більш швидкими темпами, ніж по Україні в 
цілому. Однак  за 2014 рік спостерігається позитивна 
тенденція зниження заборгованості по заробітній 
платі у промисловості та по Україні  в цілому, зокрема 
відповідно на  16,6% та 9,6%.  Станом на 01.01. 2015 
року заборгованість по промисловості склала 387,9 
млн грн, по Україні — 808,2 млн грн (див. рис.2). 

 

 
 

Рис.1. Динаміка розміру заробітної плати по Україні, промисловості та машинобудівній галузі 
 
 

 
 

Рис. 2. Динаміка заборгованості по заробітній платі у промисловості та по Україні 
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Таким чином, проведена діагностика інтелектуа-
льно-кадрової складової свідчить про певні позитивні 
та окремі негативні моменти її використання в кон-
тексті забезпечення економічної безпеки машинобуді-
вних підприємств.  

Проведені дослідження зазначеної проблематики 
вказують на те, що саме сформована професійна ко-
манда менеджерів здатна реорганізувати збиткове під-
приємство і вивести його в лідери, і, навпаки, безгра-
мотне управління, недбале виконання обов’язків, від-
сутність трудової дисципліни можуть призвести при-
буткове підприємство до банкрутства. Завдання мене-
джменту будь-якого підприємства — пошук та ство-
рення конкурентних переваг, наявність яких та їх від-
повідність цілям і завданням підприємства може за-
безпечити йому належний рівень економічної безпеки. 
В зазначеному контексті основними напрямками кад-
рової політики підприємства повинні бути: визна-
чення потреби у робочій силі як за кількістю, так і за 
якістю, обґрунтування форм її залучення та викорис-
тання. Це відноситься як до підвищення кваліфікації, 
постійного розвитку персоналу, так і до створення 
умов для повного прояву стимулів до високопродук-
тивної праці з боку кожного працівника.  

Висновки. Враховуючи вищевикладений матеріал, 
можна відмітити, що інтелектуально-кадрова складова 
— це важливий елемент, своєрідне живильне русло за-
безпечення економічної безпеки підприємства та на-
ціональної економіки загалом, що дозволяє зберігати 
стійкість до зовнішніх і внутрішніх загроз.  

На даний час проблематика забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства крізь призму її інтелек-
туально-кадрової складової  знаходиться в активному 
розвитку, цікавить більшість підприємців, які застосо-
вують прогресивні, ефективні, науково-обгрунтовані 
методи управління. Зазначена складова займає домі-
нуюче положення по відношенню до інших елементів 
безпеки підприємства, тому що саме вона стосується 
роботи з персоналом. У цьому контексті підбір кадрів, 
їх навчання та перепідготовка, розстановка і ефекти-
вне використання в значній мірі підвищують стійкість 
підприємств до можливого стороннього негативного 
впливу й проникнення протиправних елементів.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 
Отличительной чертой современности является 

обострение противоречия между обществом и средой 
его обитания. В третье тысячелетие человечество всту-

пило с рядом глобальных экологических проблем. 
Непрестанный рост населения земного шара, развитие 
общественного производства, социальной инфра- 
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структуры, ускоренный научно-технический прогресс 
обусловили тотальные изменения природного ком-
плекса Земли. Нарушились важнейшие планетарные 
соотношения: 1) между численностью людей и чис-
ленностью живых организмов в экосистемах Земли; 2) 
между физической массой людей и ёмкостью земного 
пространства; 3) между суммарными потребностями 
мирового сообщества и функциональными возможно-
стями природного комплекса Земли. Как следствие, 
происходит прогрессирующее сокращение ресурсного 
потенциала Земли, снижение продуктивных возмож-
ностей её геосфер и геосистем. Так, в последние деся-
тилетия, по некоторым оценкам, площадь лесов зем-
ного шара сокращалась со скоростью 20 га/мин., пло-
щадь пахотных Земель — со скоростью 13,3 га/мин, 
площади пустынь ежегодно увеличивались почти на 
6,9 млн га. В настоящее время горнорудная промыш-
ленность мира из недр земли извлекает химических 
элементов больше, чем все растительные организмы, 
а техническое потребление кислорода в 10 раз превы-
шает его потребление всеми живыми сообществами 
земного шара. 

Изменение естественной среды существенным 
образом сказывается на состоянии и облике человека. 
Так, исследования ООН, проведённые выборочно в 
странах мира, показали, что за 90 лет (1900-1990 г.г.) 
в 60 странах увеличились психические болезни — в 6 
раз, алкоголизм — в 40 раз, олигофрения — в 29 раз 
[1]. По мнению медиков, социологов, антропологов на 
Земле начался процесс деантропологизации — утраты 
человеком своей физической и психической сущно-
сти, что неизбежно влечёт за собой изменения его 
нравственной сущности. 

Переосмысление взаимоотношений общества и 
природы началось в 60-х годах ХХ в. Именно в начале 
60-х годов экологические последствия интенсивного 
промышленного развития стали очевидны и ощутимы 
для населения. А к 70-м годам ученые заговорили о 
существовании реальной угрозы глобального экологи-
ческого кризиса как прямого следствия научно-техни-
ческого прогресса и неограниченного индустриаль-
ного роста [2]. Концепции экоанархизма (Мюррей 
Букчин) и экосоциализма (Дэвид Пеппер), были од-
ними из первых попыток поиска путей проэкологиче-
ского переустройства индустриальной мировой си-
стемы с целью предотвращения глобального экологи-
ческого кризиса. Именно тогда в западной науке в 
рамках инвайронментальной социологии (экосоцио-
логии) зародилась теория экологической модерниза-
ции - научное направление, занимающееся поиском 
оптимального пути развития индустриального обще-
ства с учётом реальных экологических вызовов и рис-
ков. Основателем теории экологической модерниза-
ции считают активиста германского экологического 
движения Йозефа Хубера. В середине 1980-х гг. его 
идеи нашли поддержку экосоциологов, сначала М. 
Джоника в Германии, а затем у А. Мола в Нидерлан-
дах. Именно в этих двух странах концепция экологи-
ческой модернизации впервые легла в основу государ-
ственной экополитики. Сторонники экологической 
модернизации считали, что экологические проблемы 
могут быть решены с помощью супериндустриализа-
ции, что подразумевало развитие и внедрение новых, 
более совершенных технологий производства [3].  

Проблемам экологической модернизации посвя-
щены работы зарубежных учёных Ф. Буттела, С. Ред- 

клифта, Т. Вудгейта, К. Хапера, У. Бека, Д. Белла,  
О. Яницкого, О. Аксёновой, И. Кулясова, М. Тысяч-
нюк. Отдельные аспекты совершенствования обще-
ственного развития с учётом экологических ограниче-
ний и требований нашли отражение также в работах 
отечественных учёных, С. Дорогунцова, А. Голикова, 
Г. Бачинского, В. Крисаченка, О. Стогния, и других. 

Однако, несмотря на значительное количество 
теоретических разработок, в настоящее время не су-
ществует единства мнения, как о сущности самого по-
нятия «экологическая модернизация», так и о сцена-
риях, методах, и инструментах её осуществления в от-
дельных странах с учётом сложившихся социально-
экономических условий и экологических рисков. 

Большинство учёных, исследующих экологиче-
ские проблемы, считают, что выживание человечества 
в условиях чрезвычайно трансформированной есте-
ственной среды возможно лишь при условии суще-
ственных изменений во всех сферах общественного 
развития в соответствии с новейшими экологиче-
скими требованиями и нормами. Главные принципы 
такой модернизации общественного развития - преду-
преждения и инноваций, а главная цель — ликвидация 
прямой зависимости экологической деградации от 
экономического роста. Элементы теории экологиче-
ской модернизации можно найти в различных науч-
ных теориях. Однако наиболее тесно она связана с 
теориями ноосферного и устойчивого развития. Под 
устойчивым развитием подразумевается такое разви-
тие общества, которое удовлетворяет потребности 
настоящего поколения и не ставит под угрозу возмож-
ности будущих поколений удовлетворить их собствен-
ные потребности. Это требует создания такой соци-
ально-экономической системы, которая обеспечила 
бы на длительную перспективу не только высокий 
уровень материальной жизни, но и её качественные 
изменения: рост реальных доходов, повышение обра-
зовательного уровня, улучшение здравоохранения и 
окружающей среды, снижение социальных и экологи-
ческих рисков, социальные гарантии и блага. 

Однако, в самой теории устойчивого развития су-
ществует два направления.  

Так, сторонники очень слабого и слабого устой-
чивого развития допускают сохранение существую-
щего антропоцентрического характера взаимоотноше-
ний общества с природой и предполагают лишь неко-
торую его корректировку. А сторонники так называе-
мой сильной и очень сильной устойчивости придер-
живаются принципов очень жёсткого ограничения по-
требления даже путём уменьшения народонаселения 
(«теория золотого миллиарда»), но при этом не могут 
дать ответ на вопрос как рационально, а самое главное 
гуманно регулировать процесс воспроизводства людей 
[2, 3, 4, 5]. 

Этап (период) эволюции, в который вступает со-
временное человечество - ноогенез. Это период транс-
формации сферы жизни в сферу разума. Переход к но-
осферному развитию предполагает сохранение био-
сферы, экологизацию производства, новый природо-
сберегающий тип экономического развития, переори-
ентацию ценностей общества потребления на ценно-
сти культурного, интеллектуального, духовного обще-
ства. По мнению И.П. Кулясова [3, 4] ноосферную 
цивилизацию можно рассматривать как цель развития 
человечества, а устойчивое развитие — как путь к до- 
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стижению этой цели. А способом же достижения этой 
цели является экологической модернизации. 

Исследователи различают «слабую» и «сильную» 
экологическую модернизацию. «Под «слабой» подра-
зумевается, что основным в деле предотвращения эко-
логической деградации являются технологические ре-
шения и инновации, то есть экономический рост и 
дальнейшая индустриализация в конечном итоге сами 
приведут к решению экологических проблем, а со-
гласно «сильной» версии, наибольшее внимание необ-
ходимо уделять трансформации социальных институ-
тов». 

Исследователями рассматривается четыре основ-
ных сценария, по которым может развиваться совре-
менная модернизация общественного развития с учё-
том экологических требований - экономический, ин-
ституционально-политический, культурно-дискурсив-
ный и внешнего воздействия [6]. Главными факто-
рами и движущими силами экологически направлен-
ных общественных трансформаций являются — госу-
дарственное регулирование, экологическое законода-
тельство, национальные и международные обществен-
ные движения, экологический менеджмент и серти-
фикация. А главные действующие лица (акторы) эко-
логической модернизации — государство, бизнес-
структуры, общественные организации, различные со-
циальные группы, отдельные личности (инженеры, 
преподаватели, учёные) [7]: 

К настоящему времени сформулировано шесть 
основных выводов относительно всемирной экологи-
ческой модернизации [8]. 

1. Экологическая модернизация является непре-
клонной исторической тенденцией. Человеческие по-
требности уже приблизились к пределам возможно-
стей природы, поэтому неизбежен поиск компромисса 
между дальнейшим социально-экономическим разви-
тием и состоянием окружающей среды. Хотя техноло-
гический прогресс может частично ослабить давление 
на природу, но его одного недостаточно. Необходима 
модернизация всех режимов жизни человечества с 
учётом нынешних экологических реалий, т.е. экологи-
зация всех составляющих общественного развития. 
Прогресс экологической модернизации в развитых 
странах, способен вызвать внутреннюю потребность в 
экологических трансформациях общественного разви-
тия развивающихся стран, что в итоге превратит эко-
логическую модернизацию в необратимую мировую 
тенденцию. Модернизация общественного развития с 
учётом экологических требований - это закономерный 
этап развития индустриальной системы, это ее соб-
ственная реакция (рефлексия) на экологический риск 
и попытка самосохранения. 

2. Экологическая модернизация не будет легкой. 
Сложность состоит, прежде всего, в том, что, эколо-
гически направленные общественные трансформации 
должны обеспечить одновременно и устойчивое по-
ступательное развитие общества, наращивание его 
экономической мощи, рост социальной привлекатель-
ности, а также минимизировать риски и необратимые 
потери для локальных экосистем и биосферы в целом.  

3. Экологическая модернизация требует иннова-
ций и обучения. Просвещение и наука — базовые силы 
модернизации. Усовершенствования, ограничения, 
изменения в рамках экологической модернизации 
должны иметь научную основу. Как отмечает В.И. Да-

нилов-Данильян: «Из всех сфер государственной дея-
тельности самое наукоемкое — охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности. 
Это надо взять за основу и не подвергать сомнению» 
[9]. В процессе обучения и воспитания у человека 
формируется определенная система понятий, опреде-
ленное миропонимание,  и соответственно его отно-
шение к внешнему миру и окружающей природной 
среде. Поэтому, научно обоснованные инновации и 
обучение — главные рычаги формирования экологиче-
ского сознания и экологизации общественного разви-
тия. 

4. Экологическая модернизация требует коорди-
нации в рамках страны. В процесс экологической мо-
дернизации вовлечены правительство, предприятия, 
большие и малые бизнес-структуры, общественные 
организации, малые социальные группы, отдельные 
индивиды (личности). Они одновременно являются её 
движущими силами и оказываются под её влиянием. 
Им предстоит изменять людей и изменяться самим. От 
их взаимодействия зависит результат экологически 
направленных общественных трансформаций и успех 
в предотвращении и решении экологических проблем. 

5. Экологическая модернизация требует междуна-
родного сотрудничества. Биосферные процессы (цир-
куляция воздуха, кругообороты вещества и энергии) — 
это глобальные процессы.  Как для этих процессов, 
так и для экологических проблем не существует госу-
дарственных границ. Поэтому решение таких проблем 
как глобальные изменения климата, истощение озо-
нового слоя, загрязнение среды, уменьшение биоло-
гического разнообразия на планете, обеспечение ра-
ционального природопользования возможно лишь 
при условии равноправного эффективного сотрудни-
чества между странами; 

6. Нет никакой наилучшей модели экологической 
модернизации. Многие развитые страны достигли 
определённых результатов в решении экологических 
проблем посредством модернизации всех сфер жизне-
деятельности. В частности лидерами признаны Швей-
цария, Дания, Нидерланды, Япония. Почему именно 
эти страны? Возможно потому, что эти маленькие 
страны с ограниченными природными ресурсами 
очень остро ощутили последствия деградации природ-
ной среды. Искусственная среда или мир второй при-
роды, созданный в них в период индустриализации, 
требует постоянного контроля и поддержания. Ви-
димо, по этой причине в этих странах экологическая 
модернизация получила наибольшее развитие, а ее по-
ложительные результаты проявились особенно ярко. 
Так, например, бережливое отношение к природе — 
одно из качеств менталитета швейцарцев. Поддержка 
«природного капитала» в хорошем состоянии — базо-
вое условие для увеличения инвестиций и притока ту-
ристов в страну. Экологические проекты в этой стране 
стали экономически выгодным делом. 

Высокая технологичность экономического разви-
тия, институциональные трансформации в экологиче-
ской политике и управлении, эффективное междуна-
родное природоохранное сотрудничество, начавшееся 
в развитых индустриальных странах в 90-х годах ХХ в. 
привели к ощутимому снижению загрязнений воздуха 
в крупных городах, улучшению экологического состо-
яния рек, возобновлению популяций представителей 
флоры и фауны в пригородных зонах (кролики на 
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трамвайных путях в Амстердаме, дикие кабаны и ко-
сули в лесопарках пригородных зон многих европей-
ских городов). Однако, всё это не означает полной по-
беды над экологическими проблемами и полной гар-
монии человека с природой. Имеются некоторые 
скрытые стороны такой модернизации. Многие разви-
тые страны решали свои экологические проблемы пу-
тём переноса «грязных» производств в развивающиеся 
страны, что не способствует решению экологических 
проблем, как в этих странах, так и в глобальном мас-
штабе. 

Существует ещё один недостаток практикующих 
моделей экологической модернизации — это так назы-
ваемая политика «двойных стандартов». Так некото-
рые учёные, акцентируя особое внимание на истоще-
нии природных ресурсов, настаивают на том, чтобы 
развивающиеся страны экономили ресурсы и бросали 
все силы на экологическую деятельность, но при этом 
они считают, что развитые страны могут и дальше 
поддерживать высокий уровень потребления природ-
ных ресурсов. Это свидетельствует о том, что в боль-
шинстве реализуемых моделей экологической модер-
низации  прослеживается антропоцентричность миро-
воззрения и неизменность приоритета экономических 
интересов. Вместе с тем, для предотвращения даль-
нейшей деградации глобальной экосистемы необхо-
димо новое экоцентричное мировоззрение и высокий 
уровень экологического сознания. Поэтому, опти-
мальная модель модернизации общественного разви-
тия с учётом экологических требований должна за-
ключаться не только в замене оборудования и внедре-
нии новых технологий, но и в глубоких институцио-
нальных, социальных и культурных трансформациях, 
направленных на формирование у людей нового мен-
талитета, нового уровня экологического сознания.  

Современная экологическая ситуация в Украине 
требует глубоких общественных преобразований, от-
вечающих современным экологическим реалиям. Од-
них только технологических инноваций недостаточно. 
Необходимо пересмотреть роль социальных институ-
тов, мировоззренческие принципы, социальные цен-
ности и установки. Существует целый ряд факторов, 
ухудшающих экологическую ситуацию в стране и уси-
ливающих экологические риски: 

1. Потребительский менталитет, низкий уровень 
экологического сознания и культуры, приоритет эко-
номических интересов, отсутствие полного и четкого 
осознания экологической опасности в структурах за-
конодательной и исполнительной власти. Как резуль-
тат этого - игнорирование экологического фактора в 
проектах социального и экономического развития как 
национального,  так и регионального уровней.  Так, в 
2012 г. Украина среди 132 стран, участвовавших в меж-
дународном рейтинге экологических достижений, 
определённом специалистами Йельского университета 
(США) по 25 показателям, которые характеризуют 
действенность государственной экополитики заняла 
102 позицию [10]. 

2. Природоёмкая структура экономики, высокий 
уровень ресурсо- и энергопотребления, отсутствие ре-
альных, осуществляемых и контролируемых на госу-
дарственном уровне  программ энергосбережения. 
Средний показатель энергоёмкости в расчёте на еди-
ницу производимой продукции в Украине  в 3 раза 
превышает уровень ФРГ и Японии и в 2 раза — США. 

Удельный вес возобновляемых энергоресурсов в Евро-
союзе составляет 14%, а в Украине — 0,8%. В Евросо-
юзе планируют к 2020г. увеличить удельный вес воз-
обновляемых энергоресурсов до 20%, в Китае — до 
15%, а в Украине к 2030г. — лишь до 7%. 

3. Износ оборудования (до 80-90%) в базовых от-
раслях промышленности, транспорта, ЖКХ, в том 
числе очисного. В условиях продолжающейся эксплу-
атации такого оборудования резко увеличивается ве-
роятность экологических рисков. В нашей стране рас-
ходы на природоохранную деятельность составляют 
менее 1% валового национального продукта (ВНП), а 
сумма ущерба от загрязнения окружающей среды на 
порядок выше и составляет приблизительно 8-9% 
ВНП [11]. 

4. Отсутствие системного подхода к реализации 
Стратегии государственной экологической политики и 
экологически сбалансированной долгосрочной эконо-
мической стратеги устойчивого развития, а также низ-
кая действенность нормативно- правовой базы, огра-
ниченность финансовых ресурсов и непрозрачная си-
стема контроля их распределения и использования, 
низкая эффективность механизмов экономической 
мотивации  к реализации экологически направленных 
проектов.  

Вышеизложенное позволяет нам выделить прио-
ритетные задачи  модернизации общественного разви-
тия в Украине с учётом экологических факторов: 

1. Прежде всего, необходимо разработать регио-
нально адаптированную дорожную карту экологиче-
ских трансформаций общественного развития, с чётко 
определёнными стратегией, дальними и близкими це-
лями, механизмом реализации, действующими ли-
цами и их задачами, индикаторами, региональными 
приоритетами. 

2. Усовершенствовать законодательную базу и со-
здать эффективную систему мотивации — администра-
тивные, правовые, экономические рычаги должны 
сделать экологически направленные проекты эконо-
мически выгодными.  

3. Осуществить экологически направленную ре-
структуризацию экономики (как на национальном, 
так и на региональном уровнях) путём уменьшения 
доли «грязных» производств за счёт стимулирования 
развития перерабатывающих наукоёмких отраслей, 
сферы услуг, туризма, а также инвестиционной под-
держки технико-технологической реконструкции 
предприятий. 

4. Обеспечить экономически выгодные условия 
для повсеместного внедрения природоохранных тех-
нологий (ресурсо- и энергосберегающих, малоотход-
ных, утилизации отходов) на производствах  и повы-
шения экологической ответственности бизнеса. Это 
можно обеспечить путём увеличения штрафных санк-
ций (размер штрафов за экологические нарушения 
должен быть соизмерим с эколого-экономическими 
убытками), а также предоставления льгот в налогооб-
ложении (например, сумма прибыли, с которой изы-
мается налог, уменьшается на величину, соответству-
ющую природоохранным затратам) и широкого при-
менения системы льготного кредитования (предостав-
ление низкопроцентных или беспроцентных кредитов 
на реализацию природоохранных мероприятий) [12].  

5. Стимулировать административными и эконо-
мическими методами разработку на предприятиях и  
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в бизнес-структурах систему экологического менедж-
мента и сертификации, учитывая, что сегодня эколо-
гическая ответственность признана в цивилизованном 
мире одним из главных факторов развития и конку-
рентоспособности бизнеса.  

6. Разработать и реализовать долгосрочную госу-
дарственную программу непрерывного экологиче-
ского образования и воспитания, что будет способ-
ствовать  формированию экологического сознания и 
развитию экологической культуры — как внешнего 
проявления отношений человека к окружающей среде. 

Реализация этих задач позволит обеспечить сни-
жение экологических рисков, а также осуществить по-
степенный переход к принципиально новой модели  
общественного развития, базирующейся на глубоком 
понимании экологических проблем и личной эколо-
гической ответственности каждого гражданина 
страны.   
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  
З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

 
Фінансування ринку праці в період існуючої 

кризи і воєнних дій вимагає здійснення заходів, спря-
мованих на створення умов для запобігання можли-
вому безробіттю шляхом розширення сфер прикла-
дання праці за рахунок створення нових робочих місць 
з урахуванням особливостей соціально-економічного 
розвитку регіонів України на перспективу, розвитку 
малого і середнього бізнесу та провадження інновацій-
ної моделі розвитку економіки за рахунок залучення 
нових обсягів інвестицій.  

В сучасних умовах основним фактором, що хара-
ктеризується інноваційність економіки України, вва-
жається показник інноваційної активності. Аналіз 
статзвітності показав, що інноваційна діяльність в Ук-
раїні знаходиться у стані хронічної кризи (табл. 1): 

• спостерігається зниження інноваційної актив-
ності підприємств та падіння питомої ваги реалізова-
ної інноваційної продукції в обсязі промисловості (з 
4,8% в 2009 р. до 3,3% в 2013 р.); 

• скорочується кількість промислових підпри-
ємств, що використовують нові технологічні процеси 
(у 2012 році проти 2011 року з 2510 до 2188 одиниць, 
або на 12,8%, в 2013 р. проти 2012 року зменшилась 
до 1576 одиниць, або на 28%. Особливо скоротилась 
за цей період впровадження програмних технологіч-
них процесів у промисловості у п’яти регіонах, а саме: 
у Запорізькій — на 78%, Тернопільській — на 70%, 
Івано-Франківській — на 50%, Житомирській облас-
тях — на 37%, та у м. Києві — на 23% тощо; 

• підприємства не зацікавлені активно викори-
стовувати нові знання для підвищення власної конку-
рентоспроможності. Частка витрат на придбання ма-
шин, обладнання та програмного забезпечення у зага-
льному обсязі витрат на інноваційну діяльність в 
2013 р. скоротилась до 58,0% проти 73,2% в 2011 р. За 
2012-2013 рр. частка витрат на придбання інших зов-
нішніх знань (нових технологій) залишається досить 
низькою (0,9%), що майже в 4 рази менше ніж в 
2008 р. (3,5%);
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Таблиця 1 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах України за 2000-2013 роки* 

Рік 

Питома вага 
підприємств, 
що займалися 
інноваці-
ями,% 

Питома вага 
підприємств, 
що впроваджу-
вали іннова-

ції,% 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в об-
сязі промисло-

вості,% 

Впроваджено 
нових техноло-
гічних процесів

у тому числі 
маловідходних, 
ресурсозбе-рі-
гаючих і безвід-

ходних 

Освоєно ви-
робництво 
інновацій-
ної продук-
ції, найме-
нувань 

з них нових 
видів техніки

про-це-
сів 

% 
оди-
ниць 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2000 18,0 14,8 6,8 1403 430 30,6 15323 631 41,2

2005 11,9 8,2 6,5 1808 690 38,2 3152 657 20,8

2007 14,2 11,5 6,7 1419 634 44,7 2526 881 34,9

2008 13,0 10,8 5,9 1647 680 41,3 2446 758 31,0

2009 12,8 10,7 4,8 1893 753 39,8 2685 641 23,9

2010 13,8 11,5 3,8 2043 479 23,4 2408 663 27,5

2011 16,2 12,8 3,8 2510 517 20,6 3238 897 27,7

2012 17,4 13,6 3,3 2188 554 25,3 3403 942 27,7

2013 16,8 13,6 3,3 1576 502 31,9 3138 809 25,8
 

*Джерело: офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. — Режим дос-
тупу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 

• частка обсягу виконання наукових і науково-
технічних робіт у ВВП починаючи з 2005 р. має тен-
денцію всього 0,80 проти 0,90 у 2010 р.; 

• відсутня належна увага інноваційній діяльно-
сті промислових підприємств: з 2008 р. питома вага 
державного бюджету постійно скорочувалась з 2,1% до 
0,3% в 2013 р. Важливого значення набуває детальне 
вивчення можливостей використання інновацій як за-
собу економічного розвитку, забезпечення державного 
регулювання і підтримки інноваційних процесів. 

З метою аналізу існуючих та перспективних тен-
денцій впливу інноваційно-інвестиційної діяльності 

на створення робочих місць на підприємствах Мініс-
терством соціальної політики України разом з науко-
вцями було проведено опитування 184 підприємств  
різних форм власності та видів економічної діяльності. 
Анкетуванням було охоплено 23 області та місто Київ. 

З 184 підприємств, які брали участь у анкету-
ванні, більшість — 133, або 72,3% становили приватні 
підприємства, державні склали 21,2% (39 підпри-
ємств), комунальні і колективні — 6,5% (12 підпри-
ємств). 

1. Як показав аналіз, більше половини робочих 
місць (60,4-60,1%) у 2011—2012 рр. створювалось без 
залучення інвестицій (табл. 2);  

 
Таблиця 2 

Динаміка створення робочих місць на підприємствах з урахуванням залучення інвестицій* 
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ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА, в т.ч. за формою власності
державна+комун.+колект 4,8 95,3 16,9 83,1 19,4 80,6 9,5 90,5 15,6 84,4

приватна 54,7 45,3 55,5 44,5 42,6 57,4 58,2 41,8 59,1 40,9

разом 43,9 56,1 47,4 52,6 37,2 62,8 47,4 52,6 46,5 53,5

СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА, в т.ч. за формою власності
державна та комунальна 46,3 53,8 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

приватна 40,0 60,0 37,2 62,8 39,6 60,4 28,7 71,3 44,0 56,0

разом 41,0 59,0 33,2 66,8 32,2 67,8 24,4 75,6 38,3 61,7
МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА, в т.ч. за формою власності

державна та комунальна 0,0 100,0 33,3 66,7 33,3 66,7 50,0 50,0 100,0 0,0

приватна 30,8 69,2 33,3 66,7 42,5 57,5 40,0 60,0 45,5 54,5

разом 26,7 73,3 33,3 66,7 40,9 59,1 41,2 58,8 50,0 50,0
ВСЬОГО, в т.ч. за формою власності

державна+комун+кол. 15,9 84,1 16,8 83,2 15,3 84,7 12,6 87,4 18,5 81,5

приватна 44,8 55,2 44,7 55,3 41,5 58,5 43,8 56,2 50,6 49,4

 РАЗОМ 39,6 60,4 39,9 60,1 36,1 63,9 38,3 61,7 44,2 55,8

*Джерело: за даними вибіркових обстежень підприємств. 
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2. Для великих державних та комунальних підп-
риємств активність створення робочих місць із залу-
ченням інвестицій досить низька, а середні державні 
та комунальні підприємства не прогнозують вкла-
дання інвестицій у створення робочих місць.  

Найактивніше інвестиції у створення робочих місць 
вкладали великі приватні підприємства харчової проми-
словості, машинобудування, металургії, торгівлі, енерго- 
та водопостачання і будівництва, а також іншої профе-
сійної, наукової та технічної діяльності та виробництво 
гумових та пластмасових виробів, які надалі прогнозують 
зростання їх частки. 

3. Щодо створення робочих місць підприємст-
вами з урахуванням різних форм фінансування, то за 
даними опитування в середньому найбільше робочих 
місць створюється за рахунок власних коштів підпри-
ємств. На 01.01.2011 р. цей показник складав 71,3% і 
до 2014 р. прогнозовано його зростання до 77,7%. Такі 
ж показники у 2011р. спостерігалися в середньому для 
малих, середніх і великих підприємств. 

Найбільше робочих місць за рахунок власних ко-
штів створювали державні та комунальні за формами 
власності та великі за кількістю працюючих підприєм-
ства (за 2011—2013 рр. від 85,7% до 89%), повністю за 
власний рахунок — середні державні та комунальні 
підприємства (за 2012—2013 рр., такі ж прогнозні по-
казники на 2014 та 2015 роки). 

Щодо підприємств приватної форми власності 
для великих підприємств частка робочих місць, ство-
рених за власний рахунок у 2011 р. майже на 11% ни-
жча ніж для середніх (відповідно 66,3% та 77,2%). 
Проте і для великих, і для середніх приватних підпри-
ємств прогнозується її зростання до 2014 р. 

На другому місці — робочі місця, створені за ко-
шти іноземних інвесторів. На 01.01.2011р. цей показ-
ник складав 13,3%, до 2014 року прогнозується змен-
шення його частки на 2% (11,3%). Найбільше вклада-
ють іноземні інвестиції у створення робочих місць ве-
ликі приватні підприємства. Практично не залучають 
і не планують залучати іноземні інвестиції до ство-
рення робочих місць малі і середні державні та кому-
нальні підприємства. 

Процес створення робочих місць підприємствами 
відслідковувався за видами інноваційної діяльності, які  
були поділені на 4 групи: 

• продуктову (розширення масштабів виробни-
цтва нових товарів або послуг, які орієнтуються на по-
пит, що формується);  

• технологічну (впровадження нових технологі-
чних процесів); 

• ринкову (впровадженням нового методу про-
дажу); 

• організаційну (вдосконалення організаційних 
структур управління підприємством). 

Щодо розподілу робочих місць, створених за різ-
ними напрямами інноваційної діяльності, то найпо-
ширенішим напрямом є продуктова інновація. Так, 
майже 23% обстежених підприємств у 2011 р. створили 
57% робочих місць за рахунок продуктової інновації. 

Таким чином щодо створення робочих місць підпри-
ємствами за видами інноваційної діяльності можна ска-
зати наступне: 

1) найактивніше робочі місця створюються за ра-
хунок впровадження продуктових інновацій великими 
та середніми приватними підприємствами харчової, 
легкої (до 2013р. надалі збільшуються технологічні 

інновації), фармацевтичної промисловості (до 2015 р. 
прогнозується зростання частки), виробництва гумо-
вих та пластмасових виробів (майже 100%). Проте до 
2015 р. прогнозується зменшення їх частки;  

2) збільшується частка великих і середніх при- 
ватних підприємств, що впроваджують технологічні 
інновації. Також зростає питома вага робочих місць 
створених за рахунок технологічних інновацій (майже 
кожне третє робоче місце), зокрема у таких видах еко-
номічної діяльності, як сільське господарство, добувна 
та харчова промисловість, металургія, енерго- і водо-
постачання, машинобудування, професійна, наукова 
та технічна діяльність;  

3) низький рівень впровадження технологічних 
інновацій та, відповідно створення за їх рахунок робо-
чих місць, малими і середніми державними та комуна-
льними підприємствами, які в основному створюють 
робочі місця за рахунок організаційних інновацій у 
сільському господарстві, харчовій та деревообробній 
промисловості, машинобудуванні, енерго- і водопо-
стачанні, торгівлі; 

4) значна частина підприємств впроваджує декі-
лька напрямів інновацій одночасно. Так, близько по-
ловини підприємств паралельно з продуктовою інно-
вацією впроваджують технологічну, ринкову або орга-
нізаційну. Зокрема це підприємства сільського госпо-
дарства, харчової, фармацевтичної промисловості, ма-
шинобудування, енерго- і водопостачання, торгівлі. 

Для виявлення рівня інноваційної активності під-
приємств їм було запропоновано відповісти на насту-
пні питання: 

1) які чинники перешкоджають впровадженню 
інновацій на підприємстві; 

2) куди доцільно вкладати інвестиції підприємст-
вами (рейтингова оцінка);  

За даними опитування основними чинниками, 
що перешкоджають впровадженню інновацій на віт-
чизняних підприємствах є: 

1) обмеженість фінансування; 
2) відсутність ринку збуту продукції; 
3) низький рівень розвитку інноваційної інфрастру-

ктури. 
1. На обмеженість фінансування, як на головний 

фактор гальмування розвитку інноваційної діяльності, 
вказали 76,6% опитаних підприємств (138) — це може 
бути як нестача власних коштів і відсутність коштів у 
замовників, так і недостатня фінансова підтримка дер-
жави.  

Однак за видами економічної діяльності ступінь 
важливості цього чинника дещо відрізняється. Так, 
близько 83% підприємств відмітили цей фактор як го-
ловний в таких галузях, як добувна промисловість, ви-
робництво гумових і пластмасових виробів, іншої не-
металевої та мінеральної продукції, металургійне ви-
робництво, транспорт, складське господарство, по-
штова та кур’єрська діяльність. 

Для підприємств машинобудування та сільського 
господарства це також є важливим фактором — відпо-
відно 78% та 73% 

Для таких видів економічної діяльності, як будів-
ництво, енергопостачання та водопостачання; каналі-
зація, поводження з відходами, цей фактор найбільш 
визначальний — відповідно 90% і 100%  опитаних під-
приємств. 
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Проте, для підприємств таких галузей, як вироб-
ництво хімічних речовин і хімічної продукції та виро-
бництво основних фармацевтичних продуктів і фарма-
цевтичних препаратів цей чинник не є головним — 
відповідно 40% та 25%. 

2. На відсутність ринку збуту продукції вказало 
25,5% опитаних респондентів (47 підприємств). Зок-
рема близько третини підприємств машинобудування 
(38%), легкої промисловості (33%) та сільського гос-
подарства (30%). За даними анкетування для підпри-
ємств хімічної промисловості відсутність ринків збуту 
випускаємої ними продукції навіть важливіша за фі-
нансування — 60% респондентів. 

3. Гальмує впровадження інновацій низький рівень 
розвитку інноваційної інфраструктури, на який вказали 
22,3% опитаних (41 підприємство). Більший за серед-
ній цей показник у машинобудуванні (38%), легкій 
промисловості, виробництві гумових і пластмасових 
виробів, транспорті, складському господарстві, по-
штовій та кур’єрській діяльності (33%), будівництві 
(30%), виробництві основних фармацевтичних проду-
ктів і фармацевтичних препаратів (25%). 

Окрім вищезазначених, опитаними підприємст-
вами було виділено ще декілька чинників, що переш-
коджають впровадженню інновацій, таких як висока 
собівартість випускаємої продукції, низький рівень нау-
ково-технічної підтримки, низька конкурентоспромож-
ність випускаємої продукції, низький рівень кваліфікації 
персоналу, високий економічний ризик, недосконалість 
законодавчої бази, відсутність можливостей для коопе-
рації з іншими підприємствами і науковими організаці-
ями, нестача інформації про нові технології. 

Підприємствам було запропоновано оцінити пе-
рспективи вкладання інвестицій за такими напрям-
ками (рейтинг: 1 — найбільш перспективний напря-
мок, 5 — найменш перспективний):  

1) технічна реконструкція та модернізація вироб-
ництва; 

2) впровадження інноваційних технологій; 
3) перепрофілювання виробництва; 
4) підвищення рівня кваліфікації персоналу. 
Переважна більшість підприємств, що відповіли 

на це питання, перспективними напрямками вкла-
дання інвестицій вважає технічну реконструкцію та 
модернізацію виробництва (63,6%) і впровадження 
інноваційних технологій (44%). 

Однак за видами економічної діяльності ступінь 
важливості кожного з напрямків відрізняється. 

1. За даними анкетування, технічна реконструкція 
та модернізація виробництва є переважаючим напрям-
ком для вкладання інвестицій (рейтингова оцінка 1, 2) 
більше 80% підприємств металургії, транспорту, буді-
вництва, виробництва гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції. Нижчий за 
середній рівень — серед підприємств оптової та розд-
рібної торгівлі (42%), добувної промисловості (50%), 
сільського господарства (55%). 

2. На другому місці — впровадження інноваційних 
технологій — 44% анкетованих. 

На цьому напрямку найбільше увагу акцентують 
підприємства легкої промисловості (61%), сільського 
господарства (52%), виробництва гумових і пластмасо-
вих виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 
професійної, наукової та технічної діяльності та фар-
мацевтичної галузі (50%). 

3. Щодо перепрофілювання виробництва, то лише 
8,7% опитаних підприємств, що відповіли на питання 
анкети, розглядають цей напрямок як перспективний 
для вкладання інвестицій. Вищий за середній цей по-
казник у таких галузях, як металургія, а також легка і 
деревообробна промисловість, проте він складає 
всього від 10 до 20% опитаних підприємств. 

Таким чином щодо напрямків вкладання інвестицій 
підприємствами можна сказати наступне: 

1) значна частина підприємств вбачає перспек-
тиви свого розвитку в сучасних умовах у вкладанні ін-
вестицій у технічну реконструкцію та модернізацію 
виробництва та впровадженні інноваційних техноло-
гій; 

2) інвестиційна діяльність на більшості підпри-
ємств України обмежується аварійними і поточними 
ремонтами та імпортом окремих одиниць обладнання. 

З метою впровадження інноваційно-інвестицій-
ної моделі розвитку, як одного із найважливіших сис-
темних факторів підвищення рівня конкурентоспро-
можності національної економіки та національної без-
пеки, надаються рекомендації за результатами вибір-
кових обстежень підприємств в регіонах України. 

За даними анкетування регіонами були виділені 
наступні чинники впливу інноваційної діяльності (за рі-
внем значущості) на створення робочих місць: 

1. Збільшення оборотних коштів для вкладання 
в інноваційні проекти. 

2. Розвиненість інноваційної інфраструктури 
(збільшення технопарків, інноваційно-технологічних 
центрів). 

3. Державна підтримка впровадження інновацій 
та високих технологій. 

4. Визначення пріоритетних галузей за регіо-
нами для сприяння інноваційній діяльності. 

5. Інформованість підприємств щодо впрова-
дження інноваційних проектів. 

6. Активізація залучення МСП до інноваційної 
діяльності. 

1). Найвагомішим чинником на думку регіонів є 
збільшення оборотних коштів для вкладання в іннова-
ційні проекти, що підкреслили 17 регіонів. 

Інноваційний розвиток регіонів і підприємств не-
можливий без здійснення інвестицій та потребує про-
ведення ефективної інвестиційної політики. Іннова-
ційна діяльність промислових підприємств передбачає 
використання власних, позикових та залучених кош-
тів. У широкому трактуванні інвестиції являють собою 
вкладення капіталу, який було отримано як прибуток, 
з метою його подальшого зростання. 

Оскільки найчастіше інвестування відбувається за 
рахунок власних оборотних коштів підприємств, які 
вилучаються з основної діяльності, їх брак або обме-
женість розглядається регіонами як головний чинник, 
що гальмує інноваційний розвиток. 

2). Розвиток інноваційної інфраструктури, яка 
включає технопарки; інноваційно-технологічні цен-
три; бізнес-інкубатори; інжинірингові та консалтин-
гові підприємства; промислові кластери; організації з 
підготовки і перепідготовки кадрів в області техноло-
гічного менеджменту (нова категорія фахівців з коме-
рціалізації результатів НДДКР). Про робочі місця, 
створені за рахунок технопарків і виконання іннова-
ційних проектів — повідомили 12 регіонів. 
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Сьогодні у світовому господарстві функціонують 
понад 2 тис. технопарків і бізнес інкубаторів. Найбі-
льше їх сконцентровано у США, Китаї, РФ, Великій 
Британії, ФРН, Японії та Франції. 

Технопарки функціонують по-різному. Напри-
клад у США проводиться чітка державна інноваційна 
політика щодо зменшення загального бюджетного фі-
нансування університетів, а  також виділення більше 
коштів на конкретні програми спільної діяльності уні-
верситетів та технопарків  

Світовий досвід становлення технологічного ри-
нку в США, Японії, Швеції, Тайвані і ін. доводить, що 
програми стійкого розвитку і створення техноекополі-
сів і технопаркових структур як інноваційних центрів є 
основним елементом державної політики в розвине-
них країнах. Економічний розвиток на зразок техно-
екополісів і технопарків перетворює периферійні об-
ласті з відносно відсталою економікою у високорозви-
нуті регіони, забезпечені високими технологіями в рі-
зних сферах промислового і сільськогосподарського 
виробництва, транспорту, зв’язку. При цьому вирішу-
ються регіональні задачі соціального розвитку, такі як, 
створення додаткових робочих місць, підготовка влас-
них фахівців, створення інфраструктури і інші [1]. 

Існуюча в Україні інноваційна інфраструктура не 
охоплює усі ланки інноваційного процесу, вона є фу-
нкціонально неповною та недостатньо розвинутою. На 
думку регіонів існує необхідність розвитку венчурних 
фондів та центрів трансферу технологій. 

В процесах посилення конкурентоспроможності 
та прискорення інноваційної діяльності вирішальну 
роль відіграє формування кластерів (12 регіонів).  

3). Державне сприяння впровадженню інновацій 
та високих технологій (про це повідомили 10 регіонів). 

На рівні держави існує достатньо розвинута сис-
тема управління інноваційною діяльністю. Запропоно-
вані різні державні програми підтримки інноваційної 
діяльності, але механізми інноваційної системи не ре-
алізуються. Існуюча система не спроможна забезпе-
чити ефективний контроль над розподілом, викорис-
танням і поверненням наданих підприємствам креди-
тів. Для вирішення цих проблем регіони пропонують 
створити систему інноваційного розвитку промисло-
вості. 

В умовах ринкової економіки держава не може 
безпосередньо впливати на діяльність  галузей та під-
приємств державного сектору. Сутність політики дер-
жави повинна полягати у спонуканні до розвитку ви-
соких технологій, розробленні і впровадженні іннова-
ційних програм на рівні безпосередніх виробників, 
створенні умов, за яких підприємства не залежно від 
форм власності не тільки не зможуть відмовитися від 
інноваційної діяльності, але й усвідомлять її необхід-
ність, високу результативність, нові можливості і пра-
гнутимуть інноваційного розвитку. 

4). Визначення пріоритетних галузей економіки в 
регіонах для сприяння інноваційній діяльності (про 
що повідомили 6 регіонів). 

Пріоритетні для сприяння інноваційній діяльно-
сті галузі мають визначатися на етапах розроблення 
регіональних програм економічного, соціального, ін-
вестиційного та інноваційного розвитку з обов’язко-
вим врахуванням регіональних особливостей, в тому 
числі ресурсних, з метою підвищення ефективності 
використання внутрішніх факторів розвитку регіонів 
для підвищення рівня їх конкурентоспроможності.  

5). Підвищення інформованості підприємств 
щодо впровадження інноваційних проектів. На думку 
регіонів, постає необхідність створення  інформацій-
ної бази інновацій, яку доцільно мати і з якої можна 
вибрати інноваційний продукт (технологію) для підп-
риємства будь якої форми власності та видів економі-
чної діяльності. 

6). Активізація залучення МСП до інноваційної 
діяльності.  

Для стимулювання бізнесу інвестувати в модерні-
зацію створення високопродуктивних робочих місць 
необхідно зменшити масштаби монополій. Одним з 
основних інструментів демонополізації є створення 
сприятливих умов для розвитку малого і середнього 
бізнесу (МСП). 

Одним із перспективних напрямів створення но-
вого конкурентного середовища є розвиток малого і 
середнього бізнесу. Саме цей бізнес сприяє активізації 
інноваційних процесів, мобілізації науково-технічних 
ресурсів, розвитку наукомістких галузей, створенню 
високопродуктивних робочих місць, скороченню без-
робіття. Саме малий і середній бізнес, оперативно ре-
агуючи на зміну ринкової кон’юнктури, надає ринко-
вій економіці необхідної гнучкості та мобілізує значні 
фінансові та виробничі ресурси, а також ресурси ро-
бочої сили. В економіці розвинених країн на малий і 
середній бізнес припадає 90% усіх підприємств а та-
кож 20-60% ВВП. У 2010 році інноваційною діяльні-
стю у промисловості в США, Франції та Німеччині 
займалися 70-80% від загальної кількості підприємств, 
а в Японії — 95% [2]. 

Перспективними щодо інноваційного розвитку 
МСП для України можна вважати наступні заходи:  

• розробка державної політики щодо підтримки 
інноваційного розвитку МСП як окремого повноцін-
ного напрямку загальної Стратегії інноваційного роз-
витку держави на середньострокову та довгострокову 
перспективу (нормативно-правове регулювання, спри-
ятлива кредитна та податкова політика, кадрове забез-
печення, зменшення можливих підприємницьких ри-
зиків);   

• використання інноваційної діяльності МСП, 
як одного з інструментів сприяння розвитку регіона-
льної економіки, зокрема за рахунок надання більш 
широких повноважень регіонам в питаннях форм під-
тримки діяльності МСП; 

• активізація участі МСП у відбудові інновацій-
ної соціально орієнтованої моделі розвитку економіки 
має відбуватися на правах рівноправного партнерства; 

• розвиток інноваційної інфраструктури підтри-
мки МСП; 

• розширення практики створення малих та се-
редніх інноваційних підприємств на базі наукових і 
освітніх організацій та різних форм їх взаємодії з ве-
ликими підприємствами; 

• МСП в процесі інноваційної діяльності мо-
жуть виступати як розробники різних видів інновацій 
так і в якості їх користувачів, і в тому, і іншому випа-
дку має надаватися державна підтримка; 

• інноваційна діяльність МСП має бути орієн-
тована на конкурентноздатність продукції, технологій, 
послуг. 

Для активізації інноваційної діяльності та розви-
тку системи високопродуктивних робочих місць доці-
льно використовувати наступні механізми:
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1) створити сучасні чіткі нормативно-правові та 
організаційно-економічні механізми мотивації іннова-
ційного розвитку підприємств, зокрема стимулювання 
підприємств до вкладання інвестицій у технічну реко-
нструкцію та модернізацію виробництва та впрова-
дження інноваційних технологій;  

2) впроваджувати сприятливу податкову та креди-
тну політику з метою активізації залучення до іннова-
ційної діяльності малих та середніх підприємств, зок-
рема спрощення системи отримання кредиту у фінан-
сових установах, зниження податкового навантаження 
на інноваційну складову розвитку, забезпечення мож-
ливості доступу до довгострокових і відносно дешевих 
фінансових ресурсів, грантів ЄС, удосконалення сис-
теми оподаткування з метою легалізації заробітної 
плати; 

5) оптимізувати існуючі джерела фінансування 
інноваційної діяльності, зокрема визначати загальний 
обсяг фінансових ресурсів з урахуванням ризиків; в 
процесі пошуку інших можливих джерел фінансу-
вання визначати критерії ефективності їх викорис-
тання; проводити аналіз і оцінку джерел за прийня-
тими критеріями; сформувати оптимальну структуру 
та механізм фінансування інновацій;   

6) активізувати залучення до підтримки іннова-
ційної діяльності ті джерела фінансування, які пози-
тивно впливають на динаміку обсягів реалізації інно-
ваційної продукції — це власні кошти, кредити, інозе-
мні інвестицій, збільшення обсягу державної фінансо-
вої підтримки, а також  доцільно включити додаткову 
емісію акцій, депозити та заощадження населення. 
Альтернативними джерелами фінансування інновацій-
ної діяльності є позикові ресурси, які можуть бути 
представлені банківським та державним кредитуван-
ням, емісією корпоративних облігацій та лізингом; 

8) підтримка розвитку збутової діяльності та логі-
стики, збільшення фінансування маркетингової діяль-
ності і розширення ринків збуту для товаровиробників 
шляхом формування зон вільної торгівлі з іншими 
країнами може стати суттєвим чинником, що мотивує 

підприємства до створення нових високотехнологіч-
них робочих місць;  

10) створювати нові високопродуктивні робочі 
місця в першу чергу доцільно в пріоритетних і конку-
рентоспроможних галузях економіки: інформаційні 
технології, суднобудування, авіабудування, машинобу-
дування, приладобудування, металургія. 

На сьогодні процеси, що відбуваються у соціа-
льно-економічному та політичному житті країни в 
тому числі напруженість на сході України створюють 
умови для погіршення ситуації у сфері інноваційно-
інвестиційної діяльності.   

Виникає ряд проблем пов’язаних з розривом 
зв’язку з Росією і як наслідок падіння обсягів вироб-
ництва серед інноваційних підприємств. 

За таких умов актуалізується необхідність держа-
вної підтримки та адекватного реагування держави на 
процеси, які відбуваються в інноваційно-інвестицій-
ній діяльності, зокрема розробки механізмів реалізації 
ключових напрямів антикризового регулювання: про-
ведення ефективної конкретної політики впрова-
дження державних цільових програм та інвестиційної 
проектів, підвищенню інвестиційної політики, розви-
ток пріоритетних галузей, національної економіки на 
інноваційно-інвестиційній основі, розширення засто-
сування праці.    
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ  

РЕГИОНАХ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
 
Вступление. Одним из наиболее важных направ-

лений модернизации национальной экономики явля-
ется формирование более гибкой модели финансовой 
системы, способной адекватно отвечать на вызовы 
кризисных явлений в промышленных регионах. Стаг-
национные процессы в экономике усугубляются вы-
соким уровнем дефицита наличной денежной массы. 
Это обостряет ситуацию с выплатами заработной 
платы, приводит к росту задолженности перед контр-
агентами предприятий, увеличивает длительность про-
изводственного цикла из-за несвоевременной по-

ставки сырья, материалов и комплектующих вслед-
ствие неплатежей поставщикам и подрядчикам. В 
условиях нехватки наличных денежных средств осо-
бенно остро стоит вопрос о поисках альтернативных 
финансовых инструментов, которые могли бы стиму-
лировать процессы структурной трансформации соци-
ально-экономической системы и служить удовлетво-
рению первоочередных нужд населения на местном 
уровне. Одним из путей решения возникших проблем 
может стать введение дополнительных денежных си-
стем в промышленных регионах страны. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Раз-
работкой вопроса введения дополнительных денеж-
ных систем на отдельных территориях занимались 
многие ученые — Б. Лиетард [1;2;3], А. Генкин [4;5], 
М. Кеннеди [6], Д. Бланк [7], К. Геллери [8], Г. Семко 
[9] и др. 

Цель научной статьи. Целью данной работы явля-
ется анализ зарубежного опыта использования допол-
нительных денежных систем и результатов их приме-
нения и выработка предложений по возможности его 
использования в промышленных регионах. 

Изложение основного материала. Первоочередная 
задача, которая должна стоять перед новыми денеж-
ными знаками заключается в необходимости обеспе-
чения населения промышленных регионов средствами 
для проведения обменных операций. Деньги, в усло-
виях нынешнего состояния промышленного сектора, 
должны, в первую очередь, служить обеспечению то-
варооборота между контрагентами, способствуя сти-
мулированию производства, находящегося во многих 
случаях в состоянии застоя. Решению проблемы вы-
сокого дефицита денежной массы в регионе может 
способствовать внедрение дополнительной денежной 
системы, с использованием дополнительной валюты 
на принципах «свободных денег». 

Дополнительная валюта (complementary curren-
cy) — это валюта, которая по соглашению определён-
ного круга лиц может дополнять или заменять нацио-
нальную валютную систему [10]. Дополнительные де-
нежные системы (complementary monetary systems) об-
ращаются самостоятельно или в комбинации с наци-
ональными валютами. География их обращения может 
носить как национальный характер (тогда их назы-
вают «параллельными валютами», parallel currencies), 
так и региональный («локальные валюты», local 
currencies) или сетевой («валюты сообществ», 
community currencies) [11]. Как правило, дополнитель-
ные денежные системы внедряются как альтернатив-
ный денежный инструмент для удовлетворения теку-
щих потребностей населения в условиях экономиче-
ского кризиса. Дополнительные валюты позволяют 
местным сообществам создавать материальное богат-
ство на местах, развивать местную экономику.  

Путь, которым идут местные власти, иногда под-
рывает местную экономику, поскольку основную 
часть средств они вкладывают в привлечение крупных 
компаний. В итоге местный малый бизнес умирает, а 
крупные и средние компании выводят заработанные 
средства за пределы местной экономики. 

Кроме того, существенно усиливается эффект 
«бум-кризисов» экономических циклов самим населе-
нием, что также во многом обусловлено самой приро-
дой национальных денежных систем денег. Это явле-
ние объясняет теория временного предпочтения денег, 
которая описывает рациональный компромисс между 
потреблением сегодня и сохранением на будущее: ко-
гда кто-либо ожидает высокую степень неопределен-
ности в будущем, он большую часть своего богатства 
сохраняет как накопление, и, соответственно, меньше 
средств доступно для немедленного потребления. В 
результате, при первых признаках рецессии, все у кого 
есть деньги логично сохраняют больше и потребляют 
меньше, тем самым усиливая рецессию для всех 
остальных. Так, в своей работе «Естественный эконо-
мический порядок» Сильвио Гезелль отмечал, что од-

ним из наиболее негативных проявления существую-
щих принципов функционирования денег, является 
то, что они «исчезают из обращения всякий раз, как 
возникает повышенная в них потребность, и затапли-
вают рынок в моменты, когда их количество и без того 
избыточно» [12]. 

Критика существующих национальных денежных 
систем существовала с момента их основания и про-
должается по сегодняшний день. В частности, один из 
«архитекторов евро», бельгийский екс-банкир Бернард 
Лиетар утверждает, что национальные валюты явля-
ются недостаточными для обеспечения мировых биз-
нес-потребностей, ссылаясь на то, что за последние 20 
лет в 87 странах произошли серьёзные валютные кри-
зисы. По его мнению, введение дополнительных де-
нежных систем могло бы решить вопрос дефицита де-
нежной массы, поскольку причиной ощущаемой не-
хватки денег является сам механизм функционирова-
ния денежных систем, в которых заложен принцип 
поддержания дефицита денег банковской системой 
для сохранения их относительной стоимости [3]. Та-
ким образом, нехватка денежной массы в кризисные 
времена является только неизбежным следствием не-
совершенства устройства современных национальных 
денежных систем. 

Одной из основных причин несовершенства 
национальных денежных систем является то, что в со-
временных условиях деньги превратились в «идеаль-
ный товар». В отличии от «обычного товара» деньги 
имеют ряд преимуществ как средство накопления, так 
как помимо отсутствия износа, издержек содержания 
они имеют очень важную особенность в форме их про-
центной природы. Другими словами, в современной 
их форме деньги способны приумножать сами себя без 
особых усилий владельца. Вследствие этого, вместо 
того чтобы выполнять свою первоочередную функцию 
как средства обмена, они оказываются незаинтересо-
ванными в обслуживании рынка традиционных това-
ров и услуг и изымаются из обращения будь то в виде 
срочных депозитов, ценных бумаг, свопов, фью-
черсов, опционов. Как результат: около 97% финансо-
вых операций осуществляются в сфере спекулятивной 
экономики [11]. 

Таким образом, между двумя из трех основных 
функций денег существует неявное противоречие: ко-
гда кто-то накапливает деньги, он тем самым изымает 
их из оборота и препятствует выполнению функции 
средства обмена. Именно по этой причине деньги, в 
современной их форме, подвергались критике со сто-
роны ряда экономистов.  

Для решения существующего противоречия ар-
гентинский предприниматель Сильвио Гезель в начале 
ХХ века разработал другую экономическую концеп-
цию денег, в соответствии с которой они должны об-
легчать обмен обычных товаров, а не служить сред-
ством самоудовлетворения. Эта концепция «свобод-
ных денег», которые не только лишены их процентной 
природы, но и, как обычный товар, теряют в стоимо-
сти спустя определенное время, благодаря инстру-
менту встроенного «демериджа», т.е. обложения про-
центом. Другими словами, чтобы препятствовать ис-
пользованию денег в качестве «хранителя богатства», 
встраивается «усилительный» механизм. Так, напри-
мер, когда кто-то зарабатывает сумму эквивалентом 
1000 грн, то ей обеспечивается покупательная способ-
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ность в 1100 грн, если деньги будут использованы се-
годня. Завтра эти деньги будут стоить уже только 1090 
грн, послезавтра — 1080 грн. На десятый день их по-
купательная способность будет уже равна 1000 грн и 
900 грн на двадцатый день и т.д.  

Несмотря на то, что предложение было револю-
ционно для нового времени,  «теряющие в стоимости» 
деньги имеют более чем тысячелетнюю историю. 

Так, в работе «Душа денег» Бернард Лиетар упо-
минает о существовавших еще в Древнем Египте та-
кого средства обмена как «остраки», которые пред-
ставляли собой расписки за депозиты, сделанные фер-
мерами на местных складах [13]. Ключевая особен-
ность этой системы заключалась в том, что существо-
вала повременная плата за данные расписки. Напри-
мер, если кто-либо хотел «отоварить» «острака» на де-
сять мешков пшеницы через шесть месяцев, он бы по-
лучил только девять мешков. Плата за хранение отра-
жала затраты на охрану склада и количество пшеницы, 
потерянное из-за грызунов. Так же Маргрит Кеннеди 
в книге «Деньги без процентов и инфляции» пишет о 
том, что изучая различные существовавшие формы де-
нег, лишенные кредитной основы, она обнаружила их 
широкое распространение в Средневековой Европе с 
Х по XIII век [6].  

Необходимо отметить, что столь принятое для 
нас явление, как проценты за кредиты и вклады, 
начало активно развиваться лишь в последнее столе-
тие. Церковь, имевшая огромное влияние, в том 
числе, и на экономические процессы, активно осуж-
дала «грех ростовщичества». Её позиция резко изме-
нилась ближе к концу XIX века, когда церковь, кото-
рая в течении веков была крупнейшим землевладель-
цем в Западной Европе, обнаружила в своих руках фи-
нансовые активы вместо земли [1].  

Долгое время после публикации труда Гезелля 
«Естественный экономический порядок» теория «сво-
бодных денег» оставалась незамеченной в академиче-
ских кругах, хоть и приобрела себе сторонников среди 
наиболее авторитетных ученых своего времени. 

Так, в частности, известный английский эконо-
мист Джон Мейнард Кейнс в своем труде «Общая тео-
рия занятости процента и денег», в главе 17, посвя-
щенный анализу практической реализации предложе-
ний «несправедливо забытого» Гезелля пишет: «... на 
верном пути стоят те реформаторы, которые ищут вы-
ход в создании для денег искусственных издержек со-
держания, например, посредством  требования,  чтобы  
для  сохранения  в  качестве  денег  законные  пла-
тежные  средства периодически штемпелевались за 
установленную плату, или в других аналогичных спо-
собах. Практическая ценность их предложения заслу-
живает рассмотрения» [13]. 

Так же активным сторонником концепции «сво-
бодных денег» был известный экономист, профессор 
Йельского университета Ирвинг Фишер. Он выражал 
восхищения прозорливости Гезелля и посвятил реше-
нию практических вопросов реализации концепции 
предпринимателя книгу «Марочные сертификаты» 
[14]. 

Эти разработки практически сразу начали реали-
зовываться на уровне местных общин. 

Первые опыты реализации теории «свободных 
денег» на практике были проведены в Германии в 1931 
году. Владелец угольной шахты Макс Хебекер возро-

дил из пепла баварский поселок Шваненкирхен  бла-
годаря использованию местной валюты под названием 
вара (wдra).  

«Уже через несколько месяцев после возобновле-
ния работы шахты, Шваненкирхен было не узнать — 
рабочие и владельцы торговых лавок полностью пога-
сили все свои задолженности, а новый дух свободы и 
жизни буквально витал над городом. Новость о про-
цветании поселка в самый разгар экономической де-
прессии, поразившей Германию, мгновенно распро-
странилась по округе. Репортеры со всей страны пи-
сали о «чуде Шваненкирхена», и даже в Соединенных 
Штатах можно было прочитать об эксперименте в фи-
нансовых разделах всех крупных газет» [15].  

Вторым практическим применением концепции 
Гезелля был эксперимент в 1932 году в австрийском 
городке Вёргль с населением 3000 человек. В резуль-
тате эксперимента в городе был построен мост, улуч-
шено состояние дорог, увеличились капиталовложе-
ния в общественные службы. Именно в это время, ко-
гда многие страны Европы вынуждены были бороться 
с растущей безработицей, уровень безработицы в 
Вёргле снизился за год на 25% [6]. 

Следует отметить, что когда более 300 общин в 
Австрии заинтересовались моделью местных «свобод-
ных денег», Национальный банк Австрии усмотрел в 
этом угрозу своей монополии и запретил их печатание.  

Та же судьба постигла как «вару», которая была 
запрещена Министерство финансов Германии указом 
Брюнинга от 30 октября 1931, так и эксперименты со 
«свободными деньгами» в США. По расчетам Ирвинга 
Фишера, оборачиваемость свободных денег в сотнях 
американских городов в годы Великой Депрессии как 
минимум в 12 раз превышала оборачиваемость обыч-
ных долларов [14]. Однако распространившееся в 
США движение  в рамках “Stampscrip Movient” (“Дви-
жения за деньги-марки”) было задушено изданием 
распоряжения президента Рузьвельта о временном 
прекращении работы банков и запрещении дальней-
шего выпуска вспомогательной валюты 4 марта 1933 
года , а также Указом № 6102 от 5 апреля 1933 года, 
запрещающим гражданам и организациям иметь золо-
тые сбережения. 

В книге Зура «Capitalism at its best» имеется ин-
формация о попытке реализации концепции Гезелля 
в рамках движения "Stampscriр Movement": «Мини-
стерство труда, министерство внутренних дел и мини-
стерство экономики в Вашингтоне занимались этими 
вопросами, и, хотя никто из них не был против, они 
не в состоянии были дать необходимое разрешение. 
Наконец Дин Ачесон, ставший впоследствии государ-
ственным секретарем, спросил советника правитель-
ства по экономике профессора Рассела Спрага, пре-
подававшего в Гарвардском университете, его мнение 
по данному вопросу. Профессор Спраг заявил, что в 
принципе он не имеет ничего против выпуска денег-
марок в целях создания новых рабочих мест. Однако 
он заметил, что данное предложение выходит далеко 
за эти рамки: это явилось бы мероприятием по пол-
ному изменению структуры американской денежной 
системы. Поэтому он не имеет полномочий давать со-
гласие на проведение таких глобальных изменений. 
Таким образом, движение "За деньги-марки", являв-
шееся проектом модели, которая, вероятно, действи-
тельно привела бы к реформе денег, сошло на нет» 
[16].  
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Идеи Гезелля не канули в Лету. С начала 70-х го-
дов ХХ в. они снова обрели вторую жизнь в различных 
проектах, существующих сейчас в самых разнообраз-
ных формах. Чаще всего проекты по созданию допол-
нительных валют имеют перед собой определенные 
цели. К примеру, Тайм-Доллары (Time Dollar), были 
применены в США  Эдгаром   Кэном  с целью стиму-
лирования  заботы о пожилых людях. Американская 
система местных денег MUSE (Mutual Unit for 
Sustainable Education — Взаимная Единица Жизнеспо-
собного Образования) использовалась для стимулиро-
вания образовательных процессов. Нидерландская си-
стема Care Miles, носит общенациональный характер 
и помогает родителям решать проблему сиделок для 
их маленьких детей. Нидерландская модель местных 
денег NU, запущенная в 2002 году применяется для 
поощрения экологически ответственного поведения 
потребителей и производителей. Американская ло-
кальная валюта Kilowatt Cards используется для сти-
муляции эффективного энергопотребления. Бразиль-
ская система Fomento, используемая с 2002 года, — для 
обеспечения синергии при финансировании социаль-
ных проектов. Помимо этого существует множество 
других валют (типа британских Totnes Pounds и Lewes 
Pounds) ориентированных на обеспечение «экономи-
ческой локализации» и развитие территорий [17]. 
Формы наиболее распространенных дополнительных 
денежных систем в разных странах представлен в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные формы дополнительных  
денежных систем по странам 

Страны Основные формы 
дополнительных  
денежных систем 

США  и Канада Системы местных валют (CCS), 
Локальные системы торгового об-
мена (LETS), Тайм-доллары 

Великобрита-
ния 

Локальные системы торгового об-
мена, Тайм-доллары 

Австралия и 
Новая Зеландия 

Локальные системы торгового об-
мена, Бартерные системы 

Францияё 
Бельгия 

Системы местного обмена (SEL)

Норвегия Локальные системы торгового об-
мена 

Япония Локальные системы торгового об-
мена, Эко-деньги, обеспеченные 
электроэнергией, круги обмена 

Швейцария Хозяйственные кооперативы WIR
Германия Кольца обмена, Сети обмена
Сенегал Система  общинного обмена До-

оле 
Бразилия Бартерные клубы 
Аргентина Глобальная бартерная сеть 
Мексика Система Тиангис Тлалок 
Сальвадор Система обмена предприятий
Чили Система многостороннего бартера
Ливан Бартерный клуб 

 
В настоящее время в мире насчитывается более 

трех тысяч существующих дополнительных денежных 
систем и их количество продолжает расти [18]. Пере-
числить  существующие на данный момент различные 
дополнительные валюты в объемах этой статьи не 

представляется возможным. Поэтому представляет 
интерес рассмотрение наиболее известных их них. 

Широко распространенной в мире на сегодняш-
ний день является система LETS. Впервые она была 
создана в Канаде в 1982 году Майклом Линтоном в 
городке под названием Кортни. 

Идея создания LETS возникла в критической для 
многих жителей Кортни ситуации, вызванной закры-
тием местного добывающего предприятия. Люди оста-
лись без денег и возможности их заработать. Замысел 
Линтона состоял в том, чтобы создать альтернативную 
систему занятости и экономического обмена между 
жителями. Она была нацелена на решение проблемы 
дефицита валюты на территориях с высокой безрабо-
тицей.  

Вскоре локальные обменные системы типа LETS 
появились во множестве стран: США, Австралии и 
Новой Зеландии (там их поддержали местные прави-
тельства), в Великобритании, Франции и Японии. По-
добные системы в германоязычных странах (Герма-
ния, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн) известны 
под названием Таушринг (нем. Tauschring) — «кольцо 
обмена» или Tauschkreis — «круг обмена», во франко-
язычных регионах Европы — под названием SEL (фр. 
Systиme d'Йchange Local). В ряде стран Латинской 
Америки они используются под именем Trueque — по 
названию древней традиции торговли многих корен-
ных общин. 

Механизмы работы LETS весьма просты. Си-
стема LETS ведет учет обменов по дебету и кредиту, 
оценивая их по «расчетной денежной единице», уста-
новленной сообществом; учет ведется только по этим 
единицам, но во время сделки участниками может 
быть оговорена дополнительная оплата в долларах, в 
частности там, где возникают денежные расходы (бен-
зин, закупка материалов, оплата в интернет-магазинах 
при совместных покупках и т.п.). 

На остаток по счетам, по кредиту или по дебету, 
не производится начисления процентов, а в некото-
рых системах, даже наоборот, по окончанию установ-
ленного периода (ежедневно или в конце месяца, 
квартала, года) производится списание части суммы 
кредитового остатка. Подобное удержание можно рас-
сматривать двояко — с одной стороны, как плату за 
пользование системой, а с другой стороны, как деме-
ридж — удержание процента налога Гезелля. Это сти-
мулирует участников не накапливать, а быстрее тра-
тить свою заработанную «валюту». 

Широкое распространение получил выпуск 
LETS-сообществами своих собственных бумажных ва-
лют: Штириона, Эко-Аспромонте и др. Во Франции, 
например, существует общенациональный проект по 
монетизации LETS, носящий название — SOL (явля-
ется сокращением от французского Solidaire — соли-
дарный), в Италии аналогичный проект — Arcipelago 
Scec. Как правило, валюта этих сообществ создана с 
использованием инструмента демериджа. Иногда воз-
можен прямой обмен «денег» LETS на национальную 
валюту. В этом случае возникает налогообложение, 
при обмене может взиматься налог Тобина.  

Ярким примером внедрения дополнительных де-
нежных систем являются так называемые итакские 
часы — система обращения альтернативных долларам 
бумажных денег, созданная в 1991 году гражданским 
активистом Полом Гловером в американском городе 
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Итака. Идея заключалась в создании локальной де-
нежной системы, способной в ситуации оттока капи-
тала из региона решить проблему дефицита нацио-
нальной валюты. Результат был достаточно впечатлю-
щим: через 10 лет после создания системы торговый 
оборот в итакских часах приравнивался к нескольким 
миллионам долларов [11].  

Стоит отметить, что успешному внедрению «ча-
сов» предшествовала попытка создания обменной си-
стемы LETS, которая просуществовала всего 10 меся-
цев, после чего Гловер задумал создание более по-
движной валюты, конвертируемой в доллары. В итоге 
появилась валюта, имеющая бумажный носитель, 
находящаяся в свободном обращении и не привязан-
ная к персональному счету участника (как это проис-
ходит в рамках LETS), но при этом естественным об-
разом защищенная от оттока за границы региона. 
Итакские часы послужили источником вдохновения 
для других гражданских активистов, создавших, вслед 
за Гловером, около сотни схожих дополнительных де-
нежных систем в различных регионах США.  

Широкое распространение дополнительные ва-
люты получили в Германии. Уже более чем в двадцати 
регионах Германии наравне с евро ходят своего рода 
талоны, которые имеют собственное название. За «ре-
гио», «роланды», «кимгауэры», «юстусы», «звёздные 
талеры» и другие локальные деньги можно поесть, 
расплатиться в магазине или на рынке. Их обменный 
курс равен курсу евро. Запускают в оборот региональ-
ную валюту местные банкиры, мелкие и средние пред-
приниматели, торговцы. Предпринимателям нужно 
всего лишь однажды условиться, что наряду с евро они 
будут принимать и местную валюту. 

Впервые альтернативные денежные знаки в со-
временной Германии появились в 2001 году в Бре-
мене, где новая валюта получила имя символа го-
рода — Роланда. Создателями ее стали представители 
малого и среднего бизнеса, после чего начинание бре-
менцев поддержали другие немецкие города.  

Сейчас наиболее эффективным среди региональ-
ных платежных средств является баварский кимгауэр. 
Он возник в 2003 году на базе образовательного про-
екта, запущенного Кристианом Геллери совместно с 
его учениками. Эта дополнительная денежная си-
стема, однако, быстро превзошла ожидания своего со-
здателя. За несколько лет она вышла за пределы 

школьного предприятия и превратилась в одну из 
наиболее успешных и известных в мире дополнитель-
ных денежных систем. Уже через 3 года после созда- 
ния, в 2006 году, ее оборот был равен 3,6 миллионов 
евро. К 2009 году в качестве средства оплаты товаров 
и услуг кимгауэр принимали около 600 местных ком-
мерческих организаций. Некоторые коммерческие 
банки региона уже открывают своим клиентам дебе-
товые карты в кимгауэрах [11]. 

Одним из методов поощрения жителей к обмену 
евро на кимгауэр является возможность выбрать не-
коммерческую организацию, которая получит сумму 
равную 3% от объема приобретенных человеком ким-
гауэров. Эти расходы на практике оплачиваются мест-
ным бизнесом — тогда, когда он обменивает кимгауэр 
обратно на евро. У представителей бизнеса есть 2 ва-
рианта, как использовать полученные от потребителей 
кимгауэры. Первый — потратить их, что освободит 
предпринимателя от выплаты стоимости обмена ким-
гауэра обратно в евро. Второй вариант — обменять 
кимгауэр на евро, при это выплатив стоимость обрат-
ного обмена равную 5% от суммы.  

Важной особенностью функционирования до-
полнительной денежной системы является также при-
менение к ней системы демериджа. Человек, не ис-
пользующий валюту, тормозящий ее обращение в ло-
кальной экономике, должен внести «плату за простой» 
кимгауэра. Отрицательный процент, применяемый к 
валюте, направлен на увеличение скорости ее обраще-
ния, то есть на увеличение количества обменов между 
участниками локальной экономики и, соответственно, 
увеличение уровня их благосостояния. Каждый квар-
тал человек, не пустивший в обращение местную ва-
люту, должен выплатить отрицательный процент рав-
ный 2% от номинала купюры (8% в год). На практике 
это означает, что для того, чтобы иметь возможность 
потратить «просроченную» купюру (на купюре указы-
вается момент ее запуска в обращение), человек дол-
жен оплатить в одном из офисов системы «марку» 
определенной стоимости, возвращающую валидность 
банкноте. В результате скорость обращения кимгауэра 
в регионе в три раза превышает скорость обращения 
евро.  

Схематично принцип обращения кимгауэра отоб-
ражен на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Оборот кимгауэра 
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Результаты исследования. Несмотря на то что вве-
дение дополнительных денежных систем в каждом 
конкретном случае имел ряд локальных особенностей, 
можно сделать общие выводы о результатах, к кото-
рым приводит функционирования дополнительных 
валют на основе принципа «свободных денег». Эти ре-
зультаты заключаются в следующем. 

1. Люди начинают инвестировать и вкладывать 
деньги максимально быстро, что увеличивает их эко-
номическую активность и служит основой для созда-
ния новых рабочих мест.  

2. Происходит снижения амплитуды циклов 
«бум-кризисов», так как предотвращается психологи-
ческий аспект кризисов, при котором каждый стре-
мится при первых признаках рецессии больше сохра-
нять и меньше потреблять. 

3. Увеличивается децентрализация принятых ре-
шений, вследствие активного вовлечения каждого по-
лучателя денег в их распространение, что стимулирует 
развитие местной экономики. 

4. Предотвращается отток капитал из местных 
экономик, что служит важной предпосылкой борьбы 
со стагнационными процессами в промышленных ре-
гионах в условиях кризиса национальной экономики. 

5. Введение местной валюты, которую невыгодно 
хранить, приведет к структурным изменения в уровне 
сбережений и инвестиций населения. Как отмечал 
Кейнс в работе «Общая теория процента и денег», ва-
люта с инструментом демерижда приводит к замеще-
нию ее как средства накопления другими активами. 
Как только будут удовлетворены базовые потребности, 
логичным в новых условиях станет использование де-
нег в виде инвестирования в то, что снизит затраты в 
будущем и инвестиции в то, что сохранит или увели-
чит свою ценность. 

Новые формы ликвидных сбережений были бы 
немедленно предложены наиболее гибкими финансо-
выми институциями, что приведет к оттоку денежных 
капиталов из кредитно-финансовых институтов на не-
организованный рынок ссудного капитала, делая лег-
ким доступ к инвестиционному капиталу. Соответ-
ственно, основным способом финансирования биз-
неса станет привлечение дешевого частного инвести-
ционного капитала.  

Важно отметить что нет необходимости заинтере-
совывать налоговыми скидками или обучать людей 
для того что бы они так поступали. Введение  валюты 
с отрицательным процентом позволит перепрограм-
мировать её «невидимую руку» финансовой заинтере-
сованностью индивида чтобы подвигнуть его на такие 
действия.  

6. Дополнительная денежная система позитивно 
влияет также и на социальное оздоровление общества. 
Включение «ускорителя» в денежную систему приво-
дит к увеличению частоты взаимодействий и, стало 
быть, распространяет его позитивное влияние, так как 
каждый участник локальной денежной системы стано-
вится мотивированным агентом влияния.  

Несмотря на то, что до сих пор продолжаются 
споры относительно того являются ли локальные ва-
люты лишь краткосрочной мерой (на что указывает 
тот факт, что возвращение современных локальных 
валют совпадает с долгосрочной кривой экономиче-
ских циклов т.н. Волны Кондратьева) практически в 
каждом случае, когда дополнительные валюты не 
наталкивались на непонимание со стороны властей, 

они проявляли себя как крайне эффективный способ 
решения важных социально-экономических узловых 
проблем. 

Выводы. Таким образом, обобщая существующий 
зарубежный опыт использования дополнительных де-
нежных систем на основе принципа «свободных де-
нег» можно сделать вывод, что в ряде случаев локаль-
ная валюта являлась эффективным методом борьбы с 
дефицитом денежной массы на местном уровне. Ее 
использование в промышленных регионах может спо-
собствовать решению ряда проблем: преодолению без-
работицы, предотвращению оттока капитала, повыше-
нию социального благосостояния, оздоровлению и 
укреплению духа сообщества. 

Поскольку анализ внедрения локальных валют на 
местном уровне дает возможность выявить перспек-
тивы функционирования дополнительной денежной 
системы на принципах «свободных денег», то объекты 
будущих исследований будут охватывать направление 
развития финансовой и банковской систем страны в 
условиях распространения местных валют.  
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АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОВИХ І ТЕХНОПАРКАХ  

ЯК ВИКЛИК ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Постановка проблеми. Глобальні тенденції розви-

тку інноваційної діяльності націлені на формування 
наукових та технологічних парків у країнах.  У процесі 
створення нових наукових та технологічних парків в 
Україні  вищі навчальні заклади, наукові організації та 
підприємства стикаються з низькою труднощів, які 
мають як об’єктивний,так і суб’єктивний характер.  
Світова практика має значний досвід створення інно-
ваційної інфраструктури а окремими її елементів, до 
яких відносять: виробничо-технологічний, фінансо-
вий, кадровий та інформаційний складники. Особливу 
роль у розвитку інноваційної інфраструктури регіонів 
відводиться формуванню науко- технопарків.  

Питання покращення інвестиційної привабливо-
сті наукових та технопарків є особливо актуальне в пе-
ріод економічної і політичної кризи України,  відтво-
рення держави на новому політичному та економіч-
ному рівні, підвищення її конкурентоздатності. Для 
економічного розвитку країни необхідні після трива-
лого періоду фінансової кризи дієві кроки та суттєві  
поштовхи  в напряму інноваційного розвитку, в основі 
якого має бути  підтримка дієвих конкурентоздатних 
проектів, у перспективі як експортоорієнтованих, так 
і націленими на імпортозаміщення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, 
пов’язані дослідженням інвестиційної та інноваційної 
політики, викладені в працях таких провідних вчених, 
як — І.Бланк, Дж. Кейнс, Д. Йорґенсон, У. Шарп, 
Е.Мельвіль, К.Макконелла, С. Брю, Б. Карлоф, С 
Ченрь,  В. Геєць, О.Амоша, Ю. Макогон, Н. Мешко, 
І.Сазонець, С. Юрій, Є Савельєв, Н. Навроцька, О. 
Царенко. 

Так, О. І. Амоша досліджував питання інвести-
ційної реструктуризації підприємств та розробкою 
економічного  механізму активізації інновацій на ос-
нові венчурного інвестування. Учений стверджує, що 
організаційний напрям розвитку системи венчурного 
інвестування передбачає створення державних, регіо-
нальних і галузевих венчурних інвестиційних інститу-
тів, формування регіональної бази даних щодо кілько-
сті та ефективності усіх використаних інновацій. Еко-
номічний напрям розвитку системи венчурного інвес-
тування полягає у створенні мережі венчурних фондів, 
розробці рекомендацій щодо визначення ефективності 
вкладеного венчурного капіталу[1, с.8]. 

Так, В. М. Геєць, аналізуючи довгострокові умови 
та фактори розвитку економіки України, дійшов ви-
сновку, що з огляду на обмеженість інвестиційних ре-
сурсів в Україні  в найближче десятиліття доцільно 
проводити не стільки політику активізації інвестицій-
ної діяльності, скільки  зміну її структури, а крім  
того, здійснювати за можливості  технологічні про-
риви [2]. 

В.І. Ляшенко, у свою чергу, поштовх для еконо-
мічного розвитку країни бачить у  створенні найбільш  
конкурентоздатних умов для інвестицій: податкових 
пільг (за досвідом Ірландії, інфраструктури та  ін. Для 
активізації підприємницької діяльності науковець 
пропонує формувати регуляторний режим як баланс 
стимулів та обмежень, який включає множину інтере- 
сів, політик, стратегій, стимулів, обмежень, алгоритми 
операцій [3]. 

Визначення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Науковці у своїх  дослідженнях приді-
ляли суттєву увагу  аналізу досвіду інших країн, про-
блемам економічного розвитку, натомість питанню 
активізації інноваційної діяльності,зокрема в науко-  
технопарків України, не приділялось достатньої уваги. 

Формулювання мети. Мета дослідження полягає у 
визначенні світових тенденцій формування інновацій-
ної політики, розробці рекомендацій щодо активізації 
інноваційної діяльності шляхом  створення  наукових 
та технопарків в Україні. 

Виклад основного матеріалу. За визначенням Асо-
ціації Наукових Парків Великобританії (The United 
Kingdom Science Park Association) науковий парк — це 
організація, заснована на праві приватної власності, 
головною метою якої є підтримка start-up компаній та 
інкубація інноваційних швидкозростаючих технологі-
чних бізнесів за допомогою: формування інфраструк-
тури і служб підтримки, що здійснюють співробітниц-
тво з агентствами економічного розвитку; підтримки 
офіційних і робочих зв’язків з університетом або про-
відним науково-дослідним центром; активного управ-
ління трансфером технологій і знань для розвитку бі-
знесу малих і середніх підприємств, розташованих на 
території  парку[7].  

До країн і територій, визнаних світовими ліде-
рами інноваційної діяльності, за винятком 27 країн 
ЄС, належать: Aргентина, Австралія, Бразилія, Ка-
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нада, Китай, ГонКонг, Індія, Ізраїль, Японія, Нова Зе-
ландія, Республіка Корея, Мексика, Росія, Сингапур, 
ПАР та США. Країною, яка найбільше витрачає на ін-
формаційні та телекомунікативні технології, є Синга-
пур (біля 0,08% ВВП). За обсягом власних витрат на 
НДДКР виокремлюють Ісландію, яка у 2006 р.  за-
йняла перше місце у світі [8].  

За оцінкою експертів ЄС, загальна картина Укра-
їни є доволі змішана і дещо суперечлива: з одного 
боку, добре навчена робоча сила, значна кількість ви-
пускників науково-технічних вищих навчальних за-
кладів, задовільні інноваційні витрати, незважаючи на 
брак державної підтримки, а з іншого - вражаюче ни-
зькі рівні продажу товарів на ринку, що не сприяє ви-
сокотехнологічному експорту (див. рисунок 1).  

Аналіз функціонування наукових парків у сучас-
них умовах потребує уточнення сутності різновидів 
паркових утворень: промислової зони, промислової 
площадки, промислового (індустріального) парку та 
наукового парку. Слід зазначити, що суттєвою відмін-
ністю наукових парків від класичних промислових па-
рків є наявність великих дослідницьких і науково-
освітніх центрів, а також орієнтація на проведення 
НДДКР і малосерійний випуск інноваційної продук-
ції. В національному інституційному середовищі Ук-
раїни  існує таке визначення наукового парку  «…юри-
дична особа,  що створюється з  ініціативи вищого на-
вчального  закладу  та/або  наукової  установи  шляхом 
об'єднання внесків засновників для  організації,   ко-
ординації, контролю процесу розроблення і вико-
нання проектів наукового парку»[10].  

 

 
 

Рис. 1. Місце країн за науково-інноваційними показниками, [9]: 
UA — Україна, RS —Росія, TR — Туреччина, BG — Болгарія, RO — Румунія, PL — Польща,  

HU — Угорщина, PT — Португалія, EU — середнє значення для країн ЄС, IS — Іспанія,  
FR — Франція, DE — Німеччина, FI — Фінляндія,SE — Швеція 

  
Згідно зі статтею 3 Закону України «Про наукові 

парки» науковий парк створюється з метою розвитку  
науково-технічної та  інноваційної  діяльності  у  ви-
щому навчальному закладі та/або науковій  установі,  
ефективного  та  раціонального використання наяв-
ного  наукового  потенціалу,  матеріально-технічної 
бази для комерціалізації результатів наукових дослі-
джень і їх  впровадження на вітчизняному та закор-
донному ринках [10].  У власне  визначенні та  меті  
формування наукового парку в національному законо-
давстві  не достатньо чітко розставлені акценти щодо 
підтримки start-up компаній, інкубації інноваційних 
швидкозростаючих технологічних бізнесів. При цьому 
не сформульовані інструменти підтримки, інфрастру-
ктури і служб підтримки. 

До інституційного середовища наукових парків в 
Україні відносять:  Господарський кодекс України, 
Цивільний кодекс України, закони України «Про на-
укові парки», «Про вищу освіту», «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяль-
ність», «Про інвестиційну діяльність», «Про пріорите-

тні напрями розвитку науки і техніки», «Про пріори-
тетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 
«Про державне регулювання діяльності у сфері транс-
феру технологій» та інші. Існуюче інституційне сере-
довище містить всі правові підстави для формування 
науко- технопарків, але в існуючих нормативних актах 
відсутній алгоритм формування науко-технопарків та 
стимули до їх створення, містять певні правові колізії, 
що не дозволяє активізувати процес інноваційної дія-
льності. 

У кожному конкретному випадку у процесі ство-
рення наукового парку необхідно базову модель адап-
тувати до умов регіону, організації, задач, фінансової і 
правової системи. Місцеві фактори щонайбільше 
впливають на організаційну структуру наукового парку 
і його життєздатність. 

За період з 2010 р. по 2014 р. в Україні створено 
такі наукові парки: науковий парк «Київський універ-
ситет ім. Т.Шевченка», науковий парк Київського на-
ціонального економічного університету,науковий парк 
«Аерокосмічні інноваційні технології». науковий парк 
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«Енергоефективні технології», науковий парк «АГРО-
ЕКО»,науковий парк «Київська політехніка», Корпо-
рація «Науковий парк “Інноваційно-інвестиційний 
кластер Тернопілля”». 

Базовим для формування наукових парків  в Ук-
раїні є Закон України «Про наукові парки», який на-
був чинності у  2010 р. Цей закон регулює правові, 
економічні, організаційні відносини, пов’язані зі ство-
ренням та функціонуванням наукових парків, і спря-
мований на інтенсифікацію процесів розроблення, 
впровадження, виробництва інноваційних продуктів 
та інноваційної продукції на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках. А втім він містить недоліки та супереч-
ливі положення, які потребують серйозного доопра-
цювання з метою невідкладного їх виправлення. За та-
ких умов засновники наукового парку  зможуть уник-
нути певних  труднощів в організації діяльності щодо 
його створення. Наразі залишаються невизначеними 
питання щодо правового статусу засновників науко-
вого парку; умов переходу майнових прав на технології 
та об’єкти права інтелектуальної власності, створені із 
залученням бюджетних коштів, щодо наукового парку 
та його засновників; надання ліцензій на викорис-
тання таких технологій та об’єктів права інтелектуаль-
ної власності іншим комерційним структурами.  А 
проте наявні  правові колізії не стримують та не обме-
жують діяльність щодо створення наукових парків. 
Тобто існують усі правові підстави для його створення 
і водночас  відсутні стимули для цього. 

Для активізації інноваційної та ризикової підпри-
ємницької діяльності в наукових парках доцільно 
створювати систему пільг як на державному, так і на 
макрорівні (науковий парк). На державному рівні до-
цільно надавити організаціям, кі займаються іннова-
ційною діяльністю пільги щодо інвестицій із Держбю-
джету шляхом купівлі акцій наукового парку (але для 
цього необхідно змінювати суттєво національне зако-
нодавство), формування фонду венчурного інвесту-
вання та виділення  коштів для  перспективних кон-
курентоздатних проектів, надання пільг щодо сплати 
податку на прибуток та спрямування його на розвиток 
наукової діяльності, створення системи пільгових кре-
дитів.  

На рівні підприємства, а саме наукового  парку, 
доцільно запровадити систему розподілу прибутку, 
спираючись на досвід Туреччини:  5% - менеджерам-
організаторам, 25% - вищому навчальному закладі, а 
70% - науковцям, які розробляють ідеї та здійснюють  
їх супровід, шукають інвесторів, налагоджують вироб-
ництво перших зразків. 

Крім зазначених  суперечливих питань за період 
з 2004 р  (у цей рік пільги на податок на прибуток та 
ПДВ були вилучені  з національного законодавства 
щодо створення та роботи наукових парків) по 2014р. 
накопичилось ряд суб’єктиних та об’єктивних переш-
код на шляху активізації інноваційної діяльності в на-
уко- та технологічних парках. 

До головних об’єктивних труднощів слід віднести 
національне інституційне середовище формування та 
функціонування наукових і  технологічних парків, яке, 
з одного боку,  не заперечує їх формування, але з ін-
шого - не  створює ніяких стимулів, додаткових бону-
сів для їх засновників. Відсутнє і консалтингове супро-
водження процесу їх формування, у країні не існує 
будь-якої організації,  здатної відповісти, яким пови-
нен бути механізм формування цих парків, які пільги, 

на яких інвесторів можна розраховувати або за які ко-
шти його формувати. Зрозуміло, що венчурне інвесту-
вання є найбільш ризикове із всіх видів,  а приватне 
інвестування тісно корелює з державним. Тому для ін-
весторів необхідні певні державні гарантії, наприклад, 
у вигляді інвестицій у розвиток наукових парків.   

Основним вирішальним суб’єктивним фактором 
в процесі формування та розвитку наукового парку є  
відсутність ринкової орієнтації та стимулів у науковців 
до підприємницької діяльності. Для здійснення діяль-
ності щодо формування та розвитку інноваційної дія-
льності в наукових парках необхідні глибокі теорети-
чні та практичні знання менеджменту, підприємни-
цькі якості, знання державного регулювання. При 
цьому менеджмент в науковому парку має бути орієн-
тований  на політичний та економічний стан країн. 

Фахівці, які формують наукові або технопарки  
потребують додаткової підготовки. Але у процесі їх на-
вчання може виникнути проблема  відсутності мобіль-
ності в опануванні нової сфери діяльності, що харак-
терна для  фахівців країн пострадянського простору, 
які за своєю ментальністю не готові до певних трудно-
щів, пов’язаних з конкуренцією, відсутністю швидкого 
результату, бюрократією під час оформлення докуме-
нтів, пошуку інвесторів.  

Одним із важливих напрямів активізації іннова-
ційної діяльності є залучення наукового потенціалу 
країни та трансформація їх прикладної діяльності в 
площині науко- та технопарків. Модернізація підпри-
ємств  України та активізація інноваційної діяльності 
наразі потребує певної державної підтримки, а також 
координації діяльності державних органів виконавчої 
влади щодо створення наукових та технопарків. До 
того ж необхідною умовою є і фінансова підтримка, 
яка може здійснюватися за рахунок створення венчу-
рного фонду інноваційного розвитку на державному 
або на регіональному рівні, формування  якого може 
здійснюватися за рахунок додаткового податку на під-
приємців, наприклад  0,5% від прибутку,  шляхом на-
копичення інвестицій та додаткових внесків підприє-
мців та держави (за рахунок місцевого та державного 
бюджету). Формування, поповнення та дія  такого фо-
нду повинна бути прописана та закріплена законодав-
чою нормою. 

Принципове значення для успішного функціону-
вання наукових парків має не стільки власне метод їх 
організації (є приклади успіху державних парків у кра-
їнах Північно-Східної Азії, муніципальних — у країнах 
Західної Європи, кооперативних — в Японії та Туреч-
чині, приватних — у США), скільки відповідність його 
конкретним вимогам економічного розвитку країни. 
Усі  органи державного управління мають три альтер-
нативні варіанти політики формування особливих еко-
номічних зон: сприяти загальному поліпшенню в пи-
таннях ділового клімату в країні для самоутворення 
зон «знизу» за ініціативи і за рахунок приватного ка-
піталу; створювати державні зони «зверху» за державні 
кошти  відповідно до спеціальних урядових  програм; 
застосовувати пільги та стимули для підтримки ініціа-
тиви «знизу», яка виходить від приватного бізнесу та 
місцевих співтовариств [17,с.24]. За сучасного стану 
розвитку економіки країни (а це — депресивний  стан)  
політика уряду країни має  бути спрямоване на акти-
візацію зверху збоку влади, тобто на державні про-
грами та підтримку будь-якої  ініціативи знизу (вузів, 
приватного бізнесу). 
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З  часом активність  інноваційної діяльності  з 
часом та без належної державної підтримки поступово 
згасала. Невизначеним, крім того, залишається  пи-
тання форми власності  наукового або технопарку та 
розподілу прибутку чи покриття збитків. Науковці не 
можуть зорієнтуватися, яким  шляхом здійснювати 
інноваційну та підприємницьку діяльність в межах на-
укового або технопарку. Можливими формами влас-
ності є приватне акціонерне товариство, товариство з 
обмеженою відповідальністю. Виникають питання 
щодо можливості отримання державної допомоги чи 
створення  державного підприємства або допомоги з 
місцевого бюджету та можливість  створення комуна-
льного підприємства. Але у випадку формування дер-
жавного та комунального підприємства, діяльність 
яких регулюється на ринкових підставах, виникає за-
лежність від державних органів влади, які можуть 
стримувати, координувати діяльність науко- технопа-
рків відповідно до своїх інтересів. 

За таких умов уряду України необхідно визначити 
пріоритети інноваційної політики, необхідні  точки 
зростання та в цій площині формувати стратегію роз-
витку наукових та технопарків. При цьому необхідно 
визначити етапи формування наукових та технопарків 
та нормативно їх закріпити постановою Кабінету Мі-
ністрів або окремо їх прописати в Програмі науково-
технічного та інноваційного розвитку країни, тобто 
сформулювати алгоритм дій науковців та підприємців 
щодо створення та розвитку наукового парку.  

До основних етапів формування наукових парків  
відповідно до існуючого інституційного середовища 
можна віднести: 

1. Визначення кола засновників наукового парку. 
2. Визначення напрямів діяльності наукового па-

рку, для цього здійснити  аналіз наукових розробок та 
ідей засновників, визначити конкурентоздатні розро-
бки. Важливою умовою є те, що інвестор купує готовий 
бізнес-проект, який є конкурентоздатний або на внут-
рішньому, або на зовнішньому ринку. 

3. Здійснення інвентаризації фінансових ресурсів 
засновникам,  а саме перевірити наявність наукового 
потенціалу, відповідних земельних ділянок, примі-
щень, лабораторій, інфраструктури для формування 
парку. Крім того визначити наявність високо- компе-
тентних фахівців для  реалізації інвестиційних проек-
тів наукового парку.  

4. Формування інфраструктури за рахунок засно-
вників наукового парку, інвесторів та ін.; отримання 

державної підтримки в межах існуючого законодавства 
(Держінформнауки та ін.).  

5. Залучення внесків (фінансових, консалтинго-
вих та ін.) засновників у розвиток наукового парку. 

6. Розгляд можливостей отримання додаткових 
пільг і підтримки діяльності наукового парку на міс-
цевому та державному рівнях.  

7. Розробка статуту  наукового парку. 
8. Подання до  обласної державної адміністрації  

документи: проекти установчих документів наукового 
парку; перелік пріоритетних напрямів діяльності нау-
кового парку; дані про  наукові результати,  реалізація 
яких  забезпечить розвиток наукового парку;відомості 
про  засновників наукового парку, наявну та потен-
ційну виробничу, інженерну, транспортну і соціальну 
інфраструктури, що будуть використовуватися в діяль-
ності наукового парку.  

9. Формування  вищого органу управління науко-
вого парку. Для цього створити положення про нього. 
Вищим органом управління наукового парку є зага-
льні збори засновників наукового  парку,  функції 
яких визначаються статутом наукового парку. 

Вищий орган управління наукового парку: за-
тверджує статут наукового парку та вносить зміни до 
нього; утворює виконавчий орган наукового парку; 
вирішує фінансові та  інші питання відповідно до ста-
туту наукового парку.  

10. Здійснення спільного пошуку інвесторів. 
11. Реєстрація наукового парку в Міністерстві 

економічного розвитку та торгівлі і МОН. 
12. Розроблення маркетингової  стратегію просу-

вання продукції з орієнтацією на потенційних клієн-
тів. 

13. Реалізація спільної стратегії  щодо просування 
продукції та наукових розробок. 

Політична та економічна криза в Україні, правові 
колізії в національному законодавстві, відсутність 
конкурентоздатних преференцій та пільг з боку дер-
жави сповільнює залучення іноземних інвестицій. Для 
усунення  перепон  стосовно залучення іноземних ін-
весторів  доцільно скористатися досвідом інших країн  
з формування науко- технологічних парків. Так, до ос-
новних переваг спеціальних інвестиційних зон в Туре-
ччині слід (можна) віднести  зменшення податкового 
тягаря для підприємців, а для держави - залучення  до-
даткових іноземних інвестицій (див. таблицю 1). 

 
Таблиця 1 

Переваги спеціальних інвестиційних зон (досвід Туреччини) 

Види податків Технопарки Промислові зони Вільні економічні зони

Податок на прибу-
ток 

Звільнення від податку на 
прибуток і податків на ко-
рпорації до 31 грудня 2023 
р. 

- Звільнення від податку на 
прибуток корпорацій для 
промислових компаній 

Податок на додану 
вартість 

Прибуток від продажу з те-
хнопарків, звільняється від 
податку на додану вартість 
до 31 грудня 2023 р. 

Відсутність податку на 
додану вартість на купі-
влю землі 

Звільнення від сплати пода-
тку на додану вартість і спеці-
ального податку на спожи-
вання 

Податок на заробі-
тну плату 

До 31 грудня 2023 р. зар-
плата працівників технопа-
рків звільняється від опо-
даткування. 

- Звільнення від сплати подат-
ків на зарплату  працівників 
(для компаній, які експорту-
ють не менше 85% вартості 
товарів на умовах FOB). 

* Складено за джерелом [19]. 
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На відміну від Туреччини, акцент у якій спрямо-
вано на спеціальні інвестиційні зони, у Польщі успі-
шно розвиваються спеціальні економічні зони. Спеці-
альні економічні зони в Польщі були створені: 

1) як інструмент реструктуризації старих промис-
лових округів — Катовицька, Валбжихська (гірничодо-
бувна і важка промисловість), Легницька (диверсифі-
кація економічної структури регіону, відхід від моно-
культури міднорудної промисловості), Лодзинська 
(легка промисловість), Тарнобжезька (диверсифікація 
економічної структури регіону, відхід від монокуль-
тури сіркодобувної промисловості), Мелецька (транс-
портна інфраструктура), Стараховицька (реструктури-
зація Старопольського промислового округу), Жарно-
вецька  (освоєння невикористаних старих промисло-
вих територій); 

2) як інструмент активізації регіонів з низьким рі-
внем економічного розвитку — Сувальська, Варміно - 
Мазурська, Слупська; 

3) як спосіб використання науково-дослідного 
потенціалу — технологічний  парк (Краківська); 

4) як інструмент обмеження високого рівня стру-
ктурного безробіття —Ченстоховська, Кам’zногурська, 
Тчевська; 

5) як спосіб використання прикордонного стано-
вища — Костшінсько-Слубицька, частково Сувальська 
[20].  

При цьому доцільно зазначити, що із прибутків, 
отриманих юридичними і фізичними особами від гос-
подарської діяльності на території вільної економічної 
зони у Польщі, можна не стягувати прибутковий по-
даток юридичних осіб та прибутковий податок фізич-
них осіб згідно з правилами про прибутковий податок 
юридичних осіб  або згідно з положенням про прибу-
тковий податок фізичних осіб. 

Регіональні механізми підтримки інноваційних 
МСП є невід’ємною частиною інноваційної політики 
держав-членів ЄС. Підтримка інноваційної діяльності 
МСП у регіонах може надаватись на багатьох управ-
лінських рівнях. Така підтримка може надаватися у ве-
ликих містах, адміністративно-територіальних цент-
рах, в мережах регіональних уповноважених установ, 
органів чи технологічних центрів або подібних органі-
зацій. Крім того, така підтримка є доступна як на на-
ціональному рівні, так і на рівні ЄС. У цілому, регіо-
нальні аспекти інноваційної політики останнім часом 
набули ще більшого значення.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Ре-
гіональний механізм підтримки інновацій за досвідом 
ЄС необхідно адаптувати до умов конкретних терито-
ріальних центрів  та впровадити  в систему державного 
регулювання України. В інституційному середовищі 
України щодо формування наукових парків є певні 
правові колізії, водночас існують усі підстави для його 
створення. Проблемним є підтримка ініціативи 
«знизу», надання консультативної допомоги,  визна-
чення напрямів економічного зростання. Етапи фор-
мування наукового або технологічного парку необхі-
дно закріпити на законодавчому рівні  або в програмі 
науково-технічного та інноваційного розвитку країни,  
постанові Кабінету міністрів України, у наказах відпо-
відних міністерств, що уможливить визначення конк-
ретних кроків для  організаторів наукового парку. 
Крім того  для активізації інноваційної діяльності не-
обхідно створити систему державної підтримки, яка 

може бути виражена в інформаційній підтримці, піль-
гових кредитах, прискоренні оформлення та доступу 
до інформації про можливість отримати допомогу на 
певних етапах формування наукового або технопарку.  
Менеджерам-організаторам наукового парку необхі-
дно забезпечити можливість отримати поглиблені 
знання з менеджменту, маркетингу, кризис-менедж-
менту, методики  здійснення підприємницької діяль-
ності.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ІННОВАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку 

системи господарювання в Україні характеризується 
докорінними економічними перетвореннями, спрямо-
ваними на посилення економічних методів управ-
ління, створення умов для функціонування ринкових 
відносин. Ці перетворення — об’єктивний процес та 
необхідна умова постійного соціально-економічного 
розвитку суспільства. Цільова спрямованість переходу 
економіки України та її регіонів до системи ринкових 
відносин полягає у: досягненні нового економічного 
зростання, яке орієнтовано на кінцеві результати за-
доволення суспільних потреб; забезпеченні органіч-
ного поєднання інтересів суспільства, колективу, ко-
жного робітника; перетворенні науково-технічного 
прогресу в головний чинник економічного зростання 
і вирішення задач збалансованості економіки; ство-
ренні умов щодо реалізації пріоритету споживача в го-
сподарських відносинах; ефективному впровадженні 
проти витратного механізму, перш за все у низовому 
ланцюгу суспільного виробництва. 

Одночасно, перетворення, що відбуваються, ста-
влять перед усіма складовими господарського регіона-
льно-галузевого комплексу країни низку проблем тех-
ніко-технологічного, інноваційно-маркетингового, 
організаційного та економічного характеру, від рі-
шення яких залежить успіх реформування економіки 
та, як наслідок, досягнення національного добробуту 
та процвітання, які є метою цих перетворень. Однією 
з таких проблем є ефективне використання маркетин-
гового управління конкурентоспроможністю підпри-
ємств базових галузей промисловості для вирішення 
задач стабілізації та піднесення економіки регіонів та 
і в цілому країни. 

Також, у сучасних умовах становлення ринкових 
відносин в Україні гостро стає питання підвищення 
конкурентоспроможності підприємств на ринку та їх 
своєчасної адаптації до змін конкурентного маркетин-
гового середовища. Перед промисловими підприємст-
вами різних галузей господарського комплексу Укра-
їни стоїть проблема формування стійких конкурент-
них переваг на основі найбільш повної взаємозв’язки 
стратегічних можливостей підприємств з внутрішнім 
потенціалом та невикористаними резервами з метою 
максимальної синергізації ефективності роботи про-
мислових підприємств на конкурентному ринку. 

Неоднозначність теоретичних і методологічних 
засад визначення рівня можливостей потенціалу про-
мислових підприємств базових галузей промисловості 
(наприклад, металургійної галузі у промислових регіо-
нах України) та недостатня обґрунтованість напрямів 
ефективності стратегічного маркетингового управ-
ління конкурентоспроможністю підприємств зумо-
вили вибір даного дослідження та його актуальність. 

Аналіз останніх досліджень. У теперішній час у 
світовій науці виділяють п’ять поглядів на маркетин-
гову стратегію досягнення лідерства на ринку: страте-
гія конкурентної боротьби за М. Портером [1]; конку-
ренція за майбутнє Г. Хамела і К.К. Прахалада [2]; 
конкурентні дисципліни М. Трейсі і Ф. Вірсеми [3]; 
екосистема Дж.Ф. Мура [4]; провила гри в бізнес А.М. 
Брандербургера і В.М. Нейлбаффа [5]. Крім того, не-
обхідно виділити наукові праці вітчизняних вчених, а 
саме: В.І. Захарченка і М.М. Меркулова [6], В.М. Оси-
пова [7], Л.В. Балабанової і В.В. Холод [8], Н.В. Куде-
нко [9], Т.Б. Харченко [10], Б.В. Буркинського і В.М. 
Осипова [11], А.Є. Воронкової [12], С.І. Савчука [13], 
Н.М. Чуприни [14] та ін. 
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Метою статті є дослідження проблеми стратегіч-
ного управління підприємством інноваційно-маркети-
нгової орієнтації в умовах сучасного промислового ці-
льового ринку. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічне управ-
ління промисловим підприємством — це сукупність 
програм, принципів, методів і прийомів, за допомогою 
яких керівництво підприємства планує його розвиток 
в середньострокову або довгострокову перспективу. 
Спочатку запропонуємо спрощену схему стратегічного 
управління на промисловому підприємстві (рис.1).  

В сучасній теорії менеджменту стратегія — це де-
тальний всебічний план, призначений для того, щоб 
забезпечити здійснення місії організації і досягнення 
її цілей. Це визначення дане М. Альбертом, М.Х. 
Месконом і А.М. Хедоурі [15]. Мета стратегії в умовах 
промислового підприємства полягає в тому, щоб домо-
гтися довгострокових конкурентних переваг. Подібне визна-
чення дають провідні вчені А.А. Томпсон, А.Дж. Стрікленд і 
К. Баумен [16]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Загальна структура стратегічного управління на промисловому підприємстві 
 

Огляд наукової літератури дозволяє зробити  
висновок про складність явища в констатувати,  
що серед авторів (наприклад, В. Карлоф, А. Чандлер, 
Г. Міцберг, І. Ансофф, О. Віханський, А. Градов,  
В. Захарченко, Є. Бельтюков та ін.) існують певні різ-
ночитання в трактованому ними понятті «стратегія», 
які в більшості випадків є не принциповими. Відмін-
ності в трактуваннях досліджуваної категорії викли-
кані швидше бажанням того чи іншого автора конкре-
тизувати поняття «стратегія» в контексті використання 
промисловими підприємствами. Численні доповнення 
не спотворюють, а навпаки, наповнюють його зміс-
том. На наш погляд, у зв’язку з цим можна стверджу-
вати, що «стратегія» - це сукупність довгострокових 
цілей та управлінських рішень щодо розподілу ресур-
сів, спрямованих на досягнення і утримання конкрет-
них переваг шляхом капіталізації сильних і закриття 
слабких сторін, що розробляються в умовах нестабіль-
ності зовнішнього середовища. Основу стратегії, осо-
бливо в умовах промислових підприємств, становлять 
управлінські рішення з розподілу ресурсів між видами 
діяльності, підвищенню конкурентоспроможності під-
приємств, становлять управлінські рішення з розпо-
ділу ресурсів між видами діяльності, підвищенню кон-
курентоспроможності підприємств в цілому. Ці рі-
шення відображають суть товарної та ринкової полі-
тики підприємства. 

В основі економічного механізму стратегічного 
управління промисловим підприємством маркетинго-
вої орієнтації лежить ринковий механізм конкуренції 
і ціноутворення, механізми відтворення основних фо-
ндів і механізми стратегічного розвитку інноваційно-
маркетингового напрямку промислового підприємства 
(рис. 2). 

Формування ринкового організаційного механі-
зму стратегічного управління промисловим підприєм-
ством інноваційно-маркетингової орієнтації може 
здійснюватися за рахунок: 

вдосконалення існуючих і проектування нових 
організаційних структур управління (наприклад, про-
ектів реінжинірингу бізнес-процесів), що відповідають 
ринковим вимогам і стратегічним цілям підприємства 
або в рамках процесу адаптації до стратегічних змін на 
товарних ринках; 

реструктуризація підприємства (в тому числі у ра-
мках процесу трансформації промислового регіона-
льно-галузевого комплексу) відповідно до змін потреб 
суспільства, поділу видів діяльності підприємства на 
профільні та непрофільні; 

формування вертикально-інтегрованих організа-
ційних структур управління (в тому числі, в рамках 
процесу кластеризації) відповідно до встановлених ці-
лей підприємства в умовах промислового регіонально-
галузевого комплексу, в тому числі створення корпо-
ративних норм з планування та інформаційного забез-
печення [7]. 

Структура та склад організаційного механізму 
стратегічного управління промисловим підприємством 
інноваційно-маркетингового орієнтації представлена 
на рис. 3, який включає механізми організації управ-
ління (поточного, операційного та стратегічного), 
структурні механізми (структура діяльності підприєм-
ства, продукції та ринків), механізми корпоративного 
планування, інформаційні механізми та механізми ор-
ганізаційно-технічного, інноваційно-маркетингового 
та нормативного характеру. 

Виходячи з викладеного випливає, що головна 
вимога до стратегії щоб вона була ефективною. Осно-

Аналіз середовища  середовища

Визначення місії та цілей Вибір стратегії 

Виконання стратегії

Оцінка і контроль виконання
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вні характеристики, що враховуються в якості крите-
ріїв ефективності стратегії промислового підприємс-
тва: ментальна правильність обраної або розроблюва-
ної стратегії, гнучка адекватність, невизначеність як 
стратегічна можливість. 

У складних динамічних умовах функціонування 
сучасних промислових підприємств базових галузей 
промисловості країни, особливо в рамках процесу тра-
нсформації регіонально-галузевих комплексів, різко 
підвищилося значення стратегічної поведінки, яка 
 

дозволить підприємствам вижити у конкурентній бо-
ротьбі в довгостроковій перспективі. Однією з основ-
них проблем, від якої залежить доходність промисло-
вих підприємств, є підвищення рівня конкурентоспро-
можності промислової продукції підприємств і підп-
риємств в цілому, тобто конкурентоспроможності біз-
несу. Цей показник виступає головною умовою успі-
шної конкуренції промислових підприємств різних га-
лузей на ринку, особливо на світовому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура і склад економічного механізму стратегічного управління підприємством  
інноваційно-маркетингової орієнтації. 

 
На погляд Л.В. Балабанової, В. Холод, приско-

рення змін у конкурентному маркетинговому середо-
вищі, наростаюча диференціація потреб і зміна позиції 
споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтер-
націоналізація бізнесу, поява нових, часто дійсно не-
сподіваних можливостей для здійснення бізнесу, роз-
виток інформаційних мереж, що робить можливим 
миттєве розповсюдження і отримання інформації, ши-
рока доступність сучасних технологій, зміна ролі тру-
дових ресурсів, а також низка інших факторів приз-
вели до суттєвого підвищення значення стратегічного 
управління конкурентоспроможністю, особливо до 

інноваційно-маркетингового напрямку розвитку підп-
риємств та галузей промислового комплексу країни [8, 
с.10]. На рис. 4 представлені рівні конкурентоспромо-
жності та їх детермінанти (витяг із рис. 1.3 джерела [8, 
с.22]). 

Проблема досягнення конкурентних переваг про-
мисловими підприємствами багато в чому залежить від 
ефективного застосування, стратегічного маркетингу, 
який являє собою базову концепцію інноваційно-ма-
ркетингової орієнтації діяльності підприємств на спо-
живача, оскільки це найкращий засіб досягнення стра-
тегічних конкурентних цілей підприємств. Стратегіч-
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ний маркетинг є складовою маркетингового менедж-
менту та стратегічного управління, отже робота сучас-
них промислових підприємств (особливо у рамках 
промислового регіонально-галузевого комплексу) по-
винна базуватися на стратегічному маркетинговому 
менеджменті. 

Створення ефективно діючої, орієнтованої на пе-
рспективу інноваційно-маркетингової системи є необ-
хідною умовою, яка забезпечує ефективну присутність 
на ринку. Функціонування такої системи пов’язано із 
необхідністю постійно здійснювати моніторинг ринку,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура і склад організаційного механізму стратегічного управління промисловим  
підприємством інноваційно-маркетингової орієнтації 

 
виявляти потреби замовників, розробляти оптимальні 
засоби реалізації можливостей виробника продукції. 
Як бачимо, стратегія маркетингу — це система заходів 
в області виробництва та збуту продукції, що мають 
довгострокову цільову спрямованість та визначають 
конкретні методи виробничо-збутової діяльності. На-
приклад, орієнтація підприємств металургійної галузі 
України на зовнішні ринки підвищує вимоги до фахі-
вців маркетингових служб та організації маркетингової 
діяльності в галузі. Тому, на погляд В.М. Осипова, в 
останні роки, у зв’язку з розвитком у нашій країні ри-
нкових відносин значно зросла зацікавленість підпри-
ємств металургійної галузі до маркетингу як концепції 
управління, здійснюється переорієнтація підприємств 
до використання маркетингу як філософії та сукупно-
сті практичних заходів в нових умовах [7, с.100]. Од-
нією з найважливіших функцій маркетингової служби 
будь-якого підприємства є вивчення ринків збуту та 
визначення найбільш привабливих з них, з точки зору 
цілей та можливостей підприємства. 

Для підприємств чорної металургії, діяльність 
яких зорієнтована переважно на зовнішні ринки збуту, 
ця функція має виключне значення. Важливість пи-
тання обумовила велику кількість досліджень та опуб-
лікованих робіт з проблем промислового маркетингу, 
в яких значне місце приділяється питанням аналізу та 
вибору ринку. Слід визначити, що переважна кількість 
таких робіт, у першу чергу загального економічного 
спрямування (наприклад, дослідження Г.А. Амстронга 
і Ф. Котлера [17], Р.А. Фатхутдинова [18], Л.В. Бала-
банової [19], Дж. О’Шонесси [20]) носить загально ме-
тодичний характер та обмежується розгляданням пе-
реліку чинників (критеріїв), які визначають привабли-
вість ринку взагалі, та які слід враховувати у процесі 
його аналізу і вибору. Не зважаючи на те, що у біль-
шості випадків кількість та склад чинників, які визна-
чають привабливість ринку, у різних авторів, як пра-
вило, відрізняється; можна виділити групу чинників, 
яка присутня у більшості з них. До таких чинників мо-
жна віднести наступні: місткість ринку; прибутковість 
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(рентабельність) роботи на ринку; інтенсивність (рі-
вень) конкуренції на ринку; наявність бар'єрів прони-
кнення на ринок; динаміка ринку (очікувані темпи 
зростання або падіння збуту); рівень стабільності (ри-
зикованості) ринку. 

Ринок є настільки складною економічною систе-
мою, що побудова якогось єдиного універсального 
комплексу показників, а тим більш єдиної інтеграль-
ної оцінки, які можуть охарактеризувати його стан, 
навряд можливо та й доцільно. Застосування якихось 
показників кількісної оцінки стану ринку на підставі 

використання формалізованих методів, на нашу ду-
мку, повинна бути лише допоміжним інструментом 
для всебічного та глибокого якісного аналізу з вико-
ристанням у кожному випадку специфічної для кож-
ного ринку, що вивчається, системи одиничних  по-
казників. При цьому методика побудови та застосу-
вання таких формалізованих методів повинна бути ві-
дносно простою та зрозумілою для практичних праці-
вників маркетингових служб, що виконують маркети-
нгове дослідження ринку, а отримані за їх допомогою 
результати (оцінки) повинні адекватно відображати 
дійсність та мати однозначне тлумачення.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Рівні конкурентоспроможності в умовах промислових підприємств та їх детермінанти 
 
Що місця, ролі та значення рівня конкуренто-

спроможності у процесі аналізу, оцінки та вибору ри-
нків (в рамках діяльності промислових підприємств 
базових галузей), то ми вже висловлювали думку про 
те, що ототожнювання понять «рівень конкуренто-
спроможності конкретної продукції на конкретному 
ринку» та «рівень привабливості конкретного ринку 
для конкретної продукції» є дуже дискусійним, а за-
стосування таким чином поняття «привабливість» є 
занадто вузьким. Не можна погодитися також із вихі-
дною передумовою, у відповідності до якої ранжу-
вання ринків за ступенем їх привабливості здійсню-
ється на основі інтегральної оцінки рівня конкуренто-
спроможності. Найважливіша роль визначення рівня 
конкурентоспроможності промислової продукції  
 
та/або виробника належить саме вибору ринків збуту 

продукції, а також встановлених чинників, які заважа-
ють виходу продукції на конкретні ринки, з метою ус-
унення перешкод, що маються. 

На нашу думку, аналіз промислових ринків, як 
таких, та їх ранжування за ступенем привабливості для 
конкретної продукції або виробника повинні здійсню-
ватися з позиції головних цілей та задач виробника 
продукції, а вибір ринків збуту продукції з цього, вже 
ранжируваного переліку ринків — на основі відповід-
ності продукції або виробника вимогам конкретного 
ринку,яка визначається рівнем конкурентоспромож-
ності цієї продукції. Такий підхід дозволить також ви-
значити найбільш перспективні, привабливі ринки, 
вимогам яких не відповідає ця продукція, або її виро-
бник, та розробляти заходи щодо приведення продук-
ції та умов її виробництва й реалізації у відповідності 
до цих вимог. 
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З метою врахування умов функціонування про-
мислового ринку, що змінюються, на певному етапі 
розвитку ринку виник природний механізм забезпе-
чення рівноваги між виробництвом та споживанням — 
маркетинг, маркетингове управління. Розвиваючись 
одночасно з ринком, промисловий маркетинг перет-
ворився у досконалу систему управління господарсь-
кою діяльністю промислового підприємства, найбільш 
адаптовану до умов і особливостей ринку. Сьогодні, 
маркетинговий підхід до організації бізнесу, до еконо-
мічного управління, заснований на досягненнях мар-
кетингу, як науки про ринок, широко використову-
ється практично у всіх галузях промислового компле-
ксу країни. В сучасних умовах формується новий тип 
маркетингу, в основу якого покладено концептуальне 
положення про те, що промислове підприємство може 
досягнути своїх цілей тільки тоді, коли воно прави-
льно визначить потреби та попит споживачів промис-
лової продукції та зможе їх задовольнити більш ефек-
тивно, ніж конкуренти. Слід також не тільки присто-
совуватися до вимог ринку, але й вміти формувати по-
пит і стимулювати споживання. Тобто, маркетинг по-
винен бути спрямованим на виявлення, вивчення, 
стимулювання та задоволення попиту, що потребує іс-
тотної зміни принципів діяльності промислового під-
приємства. 

Такий маркетинг, в умовах базових галузей про-
мисловості (паливно-енергетичний комплекс, гір-
ничо-металургійний комплекс, машинобудування, бу-
дівництва, хімічна галузь), на відміну від традицій-
ного, орієнтованого тальки на збут і тому пасивного, 
стали називати динамічним. Його основною задачею 
є координація зв’язків (на основі мережевих відно-
шень) та відношень у механізмі взаємодії промисло-
вого виробництва і споживання удосконалення техно-
логії управління промисловим підприємством ринко-
вої інноваційно-маркетингової орієнтації. Він дозво-
ляє підпорядкувати діяльність підприємства у відпо-
відності до вимог ринку, внаслідок чого рішення щодо 
виробництва та реалізації промислової продукції по-
винні прийматися тільки на підставі вивчення ринку. 
Не зважаючи на численні нові напрямки та аспекти 
маркетингу, що з’явилися (стратегічний маркетинг, 
соціально-орієнтований маркетинг, міжнародний ма-
ркетинг, маркетинг-менеджмент тощо) динамічний 
маркетинг зберігається й широко застосовується сьо-
годні. 

Разом з тим, слід визначити, що маркетинг не є 
деякою універсальною концепцією. Напрямки та ме-
тоди її реалізації вимагають адаптації то типу органі-
зації, підприємства, галузі, регіонально-галузевого 
комплексу, умов та можливостей її застосування. 

Слід відзначити, що міжнародна маркетингова ді-
яльність не передбачає використання якихось нових 
функцій маркетингу. Усі фундаментальні принципи, 
напрямки та вимоги маркетингу щодо роботи на вну-
трішньому ринку залишаються також актуальними у 
роботі підприємства за кордоном. Разом з тим, у між-
народному маркетингу відокремлюється аспект, який 
вимагає орієнтації на особливості іноземного спожи-
вача, особливості соціокультурного оточення закор-
донного ринку (умов збуту, ділових звичаїв, націона-
льних традицій і та ін.), та як наслідок — обумовлює 
специфіку розробки стратегії та тактики ринкової по-
ведінки на конкретному ринку тієї чи іншої країни, 
урахування специфічних для даної країни версій ком-
плексу маркетингу. 

В цих умовах, маркетингова діяльність підпри-
ємств металургійної галузі набуває особливих рис, які 
обумовлені особливостями функціонування зовнішніх 
ринків та умовами маркетингової діяльності на них. В 
загальному вигляді це наступні особливості: 

− специфіка попиту окремих ринків, більш ви-
сокі, а іноді особливі вимоги до продукції, сервісу, ре-
клами, а також рівень конкурентної боротьби на них 
потребують більш значних та цілеспрямованих зусиль, 
більш послідовного додержання принципів, методів, 
прийомів та процедур маркетингу, ніж це потрібно на 
внутрішньому ринку; 

− вивчення закордонних ринків, їх можливостей 
та вимог є більш складним і трудомісткім, ніж дослі-
дження внутрішнього ринку. Це обумовлено як наяв-
ністю значної кількості зовнішніх ринків, що мають 
свої особливості, так і складністю щодо отримання та 
інтерпретації ринкової інформації; 

− ефективна діяльність на зовнішніх ринках ви-
магає творчого досить гнучкого використання різно-
манітних маркетингових процедур з урахуванням 
кон’юнктурних коливань і прогнозу розвитку закор-
донних ринків, притаманних їм комерційної практики 
та торгових звичаїв, особливостей зовнішнього марке-
тингового оточення; 

− вихід на зовнішні ринки потребує в процесі 
маркетингових досліджень урахування ризиків країни, 
оскільки можливі війни, революції або гострі соціальні 
конфлікти здатні привести до руйнування виробничих 
приміщень, обладнання, пошкодженню товарних за-
пасів, а зміна політичної влади здатна викликати кон-
фіскацію майна. 

До цього слід додати, що переважна частка про-
дукції металургійної галузі, яка навіть за оптимістич-
ними прогнозами внутрішнього споживання, ще зна-
чний час буде зорієнтована на зовнішні ринки, вима-
гає виконання та реалізацію маркетингових дослі-
джень, спрямованих на досягнення та збереження дов-
гострокових сталих позицій на зовнішніх ринках. В 
цих умовах, успіх бізнесу у цієї сфері може принести 
використання положень однієї з сучасних концепцій 
маркетингу — «маркетингу взаємовідносин», яка наці-
лює підприємство на побудову партнерських відносин 
із усіма учасниками ринкової діяльності, розрахованих 
на тривалу перспективу. Ця концепція особливо важ-
лива та ефективна для, так званої «адресної продук-
ції», яка призначається для споживання відносно ву-
зьким колом споживачів. До такої продукції, як ві-
домо, відноситься продукція металургійних підпри-
ємств. 

Концепція маркетингу взаємовідносин базується 
на врахуванні характерної риси сучасної економіки — 
співробітництві та кооперації між виробниками, пос-
тачальниками та споживачами продукції. Основна ідея 
цієї концепції, її суть, полягає в необхідності органі-
зації діяльності суб’єктів ринку на принципах взаємної 
вигоди, що досягається узгодженням їх дій, як рівно-
правних партнерів. 

В сучасних умовах поширення новітніх техноло-
гій, знань та введення єдиних світових стандартів ви-
робники не в змозі домогтися довгострокової переваги 
над конкурентами, тому єдиний спосіб привабити та 
втримати споживача — індивідуалізація стосунків, до-
віра, чистота та якість комунікацій, додержання норм 
відносин і розумінні важливості спільної мети. 
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Важливо відзначити, що концепція маркетингу 
взаємовідносин передбачає, що відносини між вироб-
никами, постачальниками та споживачами продукції 
далеко виходять за межі безпосередньо акту купівлі-
продажу. Взаємодія між ними може й повинна охоп-
лювати обмін інформацією про потреби, можливості, 
виробничі стратегії тощо. Реалізація концепції марке-
тингу взаємовідносин вимагає також, щоб вивчення 
конкретного товарного ринку, його сегментація та ро-
зробка комплексу маркетингових заходів розповсю-
джувалися на особливості поведінки підприємства не 
тільки в торгівлі та сервісі, але й на його інвестиційну 
діяльність. До таких заходів можна віднести створення 
торгових будинків, спільних підприємств і т. ін. 

У роботі Л.С. Кобиляцького [21] сформульовано 
наступні основні передумови створення моделі марке-
тингу взаємовідносин, які, на нашу думку, повинні за-
стосовуватися при організації маркетингової діяльно-
сті підприємств металургійної галузі: 

− підприємство вступає з партнерами в безпере-
рвні, оновлюючі зв’язки, які реалізують процес об-
міну. Це дозволяє спільно акумулювати та використо-
вувати ресурси, пов’язувати діяльність партнерів у 
єдиний комплекс; 

− виробничі та збутові можливості кожного уча-
сника розвиваються через зв’язки у системі взаємовід-
носин, які підтримуються й іншими учасниками; 

− діяльність кожного з учасників можна вмон-
тувати в єдину мережу маркетингу, яка набуває рис 
цілісності. Стратегічна ідея полягає в тому, щоб з’ясу-
вати, які види діяльності повинен виконати конкрет-
ний учасник, а які — слід делегувати іншим членам 
цієї мережі. 

Тут окрім економічної складової таких взаємовід-
носин, як буде розглянуто у подальшому на прикладі 
критеріїв вибору цільових ринків, важливу роль виграє 
елемент присутності на ринку, що у подальшому до-
зволить розширити цю присутність і забезпечити еко-
номічну ефективність збуту продукції на ринку. 

Як бачимо, розглянуті вище особливості марке-
тингової діяльності суттєва впливають на склад та 
структуру задач, що вирішуються у процесі виконання 
маркетингових досліджень. 

Міжнародні маркетингові дослідження викону-
ються за наступною схемою: 

− попередні маркетингові дослідження ринків 
тих країн, які можуть викликати інтерес щодо збуту 
продукції; 

− вибір конкретного цільового ринку; 
− розробка стратегії виходу підприємства на ри-

нок; 

− визначення комерційної пропозиції, яка 
включає перелік товарів та цін, пристосованих до умов 
як сприятливої, так і несприятливої кон’юнктури; 

− розробка товарної, цінової, збутової та кому-
нікативної політики підприємства; 

− підбір персоналу, який буде займатися реалі-
зацією експортної продукції. 

Загальні питання щодо змісту та напрямків мар-
кетингової діяльності, організації та методів вико-
нання маркетингових досліджень досить докладно ро-
зглянуто в існуючій літературі з цієї проблеми. Тому, 
відзначимо лише деякі, на наш погляд, важливі особ-
ливості організації та здійснення маркетингових дос-
ліджень на підприємствах металургійної галузі. 

У наведеній вище схемі найбільш відповідаль-
ними є перші два етапи, які в значній мірі визначають 

ефективність усієї маркетингової діяльності — ви-
вчення та вибір ринку. Метою вивчення та вибору ри-
нку є підтвердження можливості збуту продукції підп-
риємства на даному ринку. На даний час, при вирі-
шенні цієї задачі найбільш актуальними для підпри-
ємств галузі є наступні напрямки маркетингових дос-
ліджень:  

− вивчення зовнішнього підприємницького ото-
чення; 

− вивчення конкурентів та визначення конку-
рентоспроможності окремих продуктів, а також кон-
курентоспроможності підприємства у цілому. 

Вивчення зовнішнього оточення включає дослі-
дження урядової політики та регулювання, економіч-
них, політичних та соціальних чинників, які в значної 
мірі визначають еволюцію ринку та впливають на фо-
рмування поточної політики підприємства щодо ви-
значення привабливості конкретного ринку. Найбіль-
ший інтерес викликає вивчення наступних чинників, 
що характеризують стан зовнішнього підприємниць-
кого оточення: політичних, економічних, правових, 
соціально-демографічних, культурних, науково-техні-
чних, екологічних. Оскільки ці чинники надзвичайно 
динамічні і не залежать від діяльності підприємства, 
для забезпечення ефективної присутності на конкрет-
ному ринку його маркетингова служба повинна безпе-
рервно відслідковувати їх зміни й планувати заходи, 
які забезпечують усунення або зменшення несприят-
ливих наслідків такої зміни. 

На результати роботи щодо вирішення задачі ви-
вчення та подальшого вибору ринку значний вплив 
оказує стан конкуренції на цьому ринку, а також кон-
курентні позиції підприємства та конкурентоспромо-
жність його продукції у зрівнянні з іншими підприєм-
ствами, які знаходяться на ринку або прагнуть зайняти 
на ньому певні позиції. Тут важливим є порівняння 
пропозицій підприємства (товар, ціна, якість, просу-
нення та розповсюдження) з пропозиціями конкурен-
тів з метою ідентифікації їх відносно сильних та слаб-
ких сторін, наприклад з точки зору використання то-
вару, технічних характеристик, часу постачання тощо. 
Тому, в складні проблеми, без вирішення яких немо-
жливе рішення цієї задачі, є проблема отримання та 
використання об’єктивної інформації щодо існуючого 
рівня конкурентоспроможності відповідної продукції. 
У свою чергу, рішення цієї проблеми можливе тільки 
за умов наявності досконалих методів оцінки конку-
рентоспроможності продукції. 

Конкурентоспроможність підприємства — це його 
потенційна та реальна спроможність проектувати, ви-
готовляти та збувати, в умовах, в яких йому доводиться 
діяти, продукцію, яка за своїми ціновими та неціно-
вими характеристиками в комплексі більш приваблива 
для споживачів ніж продукція конкурентів. 

Рівень конкурентоспроможності підприємства 
визначається сукупністю виробничо-фінансових, інте-
лектуальних та трудових можливостей підприємства, 
які забезпечують йому сталі, конкурентні позиції на 
ринку. Ці можливості визначаються: виробничим, фі-
нансовим, комунікаційним, інноваційним, маркетин-
говим, управлінським, трудовим та мотиваційним по-
тенціалом підприємства. Існуючі методи оцінки кон-
курентоспроможності підприємства базуються на ви-
користанні вказаного вище потенціалу підприємства. 

Стосовно впливу конкурентоспроможності підп-
риємства на конкурентоспроможність продукції мова 
йде про можливість підприємства забезпечити ком- 
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плекс сервісних функцій у відповідності з вимогами та 
вигодами споживачів. 

Стосовно металургійної продукції, до таких фун-
кцій, в першу чергу, слід віднести: умови відванта-
ження, термін виконання замовлення, умови сплати, 
мінімальний обсяг замовлення, термін прийняття пре-
тензій, тощо. 

Не вдаючись до деталей, відносно конкурентного 
складу, слід констатувати, що для оцінки рівня конку-
рентоспроможності продукції слід застосовувати зна-
чно ширше ніж зараз коло чинників та у межах однієї 
системи розглядати різні за своєю природою показ-
ники. Оскільки, відрив оцінки конкурентоспроможно-
сті конкретної продукції від конкретного ринку та 
його вимог, а також можливостей їх задоволення зни-
жує об’єктивність одержаних таким чином оцінок, а 
іноді призводить навіть до помилкових висновків та 
прийняття на їх підставі помилкових рішень. 

Тобто, методика оцінки конкурентоспроможності 
продукції взагалі та металопродукції особисто, по-
винна забезпечувати механізм урахування усіх найва-
жливіших чинників, при дотриманні умов відносної 
простоти практичних розрахунків, наочності, свідомо-
сті та однозначності тлумачення отриманих результа-
тів. 

Це, у свою чергу, призводить до того, що, незва-
жаючи на велику кількість чинників та показників, 
методика оцінки рівня конкурентоспроможності про-
дукції, на нашу думку, повинна передбачати визна-
чення інтегрального показника, який може бути вико-
ристано для прийняття управлінських рішень. 

Динамізм зміни чинників, що впливають на кон-
курентоспроможність продукції галузі, залежність їх 
складу від конкретного ринку, а також постійна зміна 
вагомості впливу на конкурентоспроможність продук-
ції потребує створення відповідного механізму, який 
би відповідним чином враховував ці зміни. Для цього, 
на нашу думку, на даний час необхідно посилити та 
активізувати дослідження у напрямку розробки ком-
плексної організаційно-управлінської моделі конку-
рентоспроможності продукції. Така модель повинна: 
системно реагувати на зміну зовнішнього та внутріш-
нього оточення; забезпечувати формування механіз-
мів, які дозволяють контролювати та підтримувати 
конкурентоспроможність на усіх фазах та етапах жит-
тєвого циклу продукції та на усіх рівнях управління. 

Висновки. За результатами дослідження обґрунто-
вано, що концептуальною основою стратегічного уп-
равління конкурентоспроможністю промислових під-
приємств базових галузей (наприклад, металургійної) 
є стратегічне динамічне бачення, що може змінитися 
в очікуванні зміни стратегічної парадигми промисло-
вих підприємств (особливо в рамках інноваційно-ма-
ркетингової стратегії). 

Роль стратегічного маркетингу (сучасної складо-
вої — динамічного маркетингу в умовах базових галу-
зей промисловості) в системі стратегічного управління 
конкурентоспроможністю полягає в простеженні ево-
люції цільового ринку, виявленні існуючих або потен-
ційних привабливих ринків (сегментів) на основі ана-
лізу потреб, які необхідно задовольнити, та виборі ма-
ркетингової стратегії розвитку (особливо в рамках 
інноваційно-маркетингової орієнтації) промислових 
підприємств, які націлять їх на привабливі економічні 
можливості, адаптовані до ресурсів підприємств, і за-
безпечать ефективне використання потенціалу для 
стратегічного розвитку і отримання прибутку. 

Аналіз показує, що внаслідок низки обставин у 
найближчій перспективі металургійна галузь (важлива 
складова регіонально-галузевого комплексу на рівні 
регіонів та і в цілому країни) в значній мірі буде зорі-
єнтована на зовнішні ринки, внаслідок чого її успішна 
робота й розвиток будуть залежить від кон’юнктури 
світового ринку металу та рівня конкуренції на цьому 
ринку. В цих умовах особливого значення набуває 
проблема встановлення, підтримки на необхідному рі-
вні та підвищення конкурентоспроможності продукції 
металургійної галузі, що повинно забезпечуватися 
комплексом заходів на рівні держави, галузі, регіону 
та окремих підприємств. Рішення цієї проблеми немо-
жливе без наявності в підприємствах галузі міцної та 
розвиненої маркетингової служби, здатної вирішувати 
різноманітні та складні задачі маркетингової діяльно-
сті (особливо у інноваційно-маркетинговому на-
пряму), які виникають у процесі промислового виро-
бництва та збуту продукції. При тому однією із важ-
ливіших задач цієї служби є оцінка рівня конкуренто-
спроможності продукції металургійних підприємств. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ — ГОЛОВНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Вступ. Формування сучасної економічної сфери 

активізувало дослідження нагальних питань антикри-
зового менеджменту суб’єктів господарювання. При 
цьому антикризову складову керування можна сфор-
мулювати як менеджмент, в якому окреслено сучасне 
бачення появи загрози кризи в поточній та перспек-
тивній діяльності суб’єкта господарювання, а також 
дослідження її причин, обґрунтування заходів щодо 
зниження негативного впливу наслідків кризи та за-
стосування її чинників для подальшого розвитку [1, с. 
58]. 

Ефективною складовою даної системи є наяв-
ність дієвого механізму визначення ймовірності кри-
зового стану, що дозволяє своєчасно прогнозувати 
ймовірність кризових явищ та приймати нагальні рі-
шення щодо їх усунення. 

В сучасних умовах світової фінансової та еконо-
мічної кризи приділяють пристальну увагу діагностиці 
ймовірності настання негативних подій. Адже резуль-
тати дослідження є головним джерелом повної та дос-
товірної інформації щодо потенційних можливостей 
суб’єкта господарювання і, як наслідок, є базою для 
формування рішень відносно подальшого розвитку [2, 
c.54]. 

Формування дієвого механізму антикризового 
менеджменту є головним завданням при обґрунту-
ванні конкурентоспроможності суб’єкта господарю-
вання. Дослідження підходів до діагностики фінансо-
вого стану суб’єкта господарювання дає змогу своєча-
сно запобігти ймовірності кризових явищ [3, c. 21]. 

Дослідженню питань антикризового менедж-
менту підприємств на сучасному етапі приділена зна-
чна увага в працях А.М. Ткаченко, О.П. Єлець, І.І. Ла-
щика, М.І. Бондар, І.А. Бланка, К.С. Салиги та інших. 

Кризовий розвиток суб'єктів господарювання 
може мати негативні наслідки не лише для самих під-
приємств та зацікавлених в ньому сторін, а також для 
галузі та економіки країни загалом. Тому впрова-
дження інноваційних підходів в управлінні суб’єкта 
господарювання є нагальним та актуальним. 

Постановка завдання. Метою написання статті є 
обґрунтування ролі антикризового управління для фо-
рмування конкурентних переваг підприємства. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах 
суб’єкти господарювання зіштовхнулися зі значним 
ступенем невизначеності розвитку подій і такими ж 
несподіваними впливами зовнішнього середовища на 
них. Раніше, внаслідок нерозвиненості наукового пе-
редбачення на появу кризи реагували тільки в разі її 
появи, або, що ще гірше, тільки тоді, коли кризова 
ситуація ставала реальністю та назрівала катастрофа. 
Безумовно, одна з головних причин виробничої та фі-
нансової неплатоспроможності вітчизняних підпри-
ємств, що не домоглися ліквідації кризи неплатежів, 
які призвели за останні роки до катастрофічного па-
діння реального валового внутрішнього продукту, по-
лягає у тому, що дотепер украй нерішуче застосову-
ється визнаний в усьому світі засіб цивілізованого вре-
гулювання відносин боржників і кредиторів, як банк-
рутство. У той же час в умовах ймовірності кризи пла-
тежів банкрутство суб’єкта господарювання стало до-
сить масовим явищем й охопило значну кількість сфер 
економіки [1, с. 59]. Економічна категорія «банкрутс-
тво» прийшло з лат. banka rotta, що приблизно перек-
ладається як «зламана лава» [4, c. 80]. З часом ця ка-
тегорія була використана в нормативно-правовому 
полі низки країн, відображаючи значення «неспромо-
жність». 
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Відповідно до чинного законодавства нашої кра-
їни, банкрутство є встановлена господарським судом 
неспроможність певного боржника щодо відновлення 
платоспроможності, а також визнання судом вимоги 
його кредиторів в площині ліквідаційної процедури 
[5]. 

В умовах сьогодення в науковій думці не вироб-
лено єдиного трактування терміну «діагностика кризо-
вого стану». Слушною є думка відомого українського 
вченого І. Бланка, який визначає категорію «діагнос-
тика банкрутства» як модель спрямованого фінансо-
вого аналізу, який націлено на встановлення факторів 
кризового розвитку суб’єкта господарювання, які мо-
жуть з часом призвести до банкрутства [6, c. 486]. 

Не дивлячись на те, що банкрутство суб’єкта го-
сподарювання є юридичним визнаним фактом, оскі-
льки саме арбітражний суд має повноваження встано-
вити факт банкрутства суб’єкта господарювання, оскі-
льки в його природі лежать зазвичай економічні при-
чини, до яких слід віднести: 

— суттєве розбалансування фінансової стійкості 
суб’єкта господарювання, що заважає ефективному 
функціонуванню підприємства; 

— серйозна розбалансованість обсягів фінансових 
потоків; 

— затяжне невиконання фінансових зобов’язань 
суб’єкта господарювання, через низьку платоспромо-
жність [1, с. 148-149]. 

Визначальним чинником встановлення факту 
ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання є 
його неспроможність своєчасно погасити власну забо-
ргованість. Саме тому доцільною є діагностика ймові-
рності банкрутства, яка має передбачає використання 
сукупності методів аналізу для своєчасного розпі-
знання симптомів фінансової кризи на підприємстві 
та оперативного реагування на початкових стадіях з 
метою зниження ймовірності повної фінансової не-
платоспроможності суб’єктів господарювання [9, с. 
34]. 

Сучасними науковцями запропонована велика кі-
лькість методик дослідження фінансового стану 
суб’єкта господарювання. Проте використати їх ре-
зультати для побудови прогнозу  можна далеко не зав-
жди. Базою для виокремлення певної методики ана-
лізу фінансового стану суб’єкта господарювання з-по-
між інших для побудови прогнозну мають стани ная-
вність таких характеристик:  

− отримання переліку та результатів попередніх 
заходів; 

− дані щодо повторення певних робіт, етапів та 
заходів; 

− глибина та кількість критеріїв, які досліджува-
лись; 

− якість проведеного горизонтального та верти-
кального аналізу; 

− глибина розкриття даних, які досліджуються; 
− аналіз джерел вхідної інформації; 
− ймовірні споживачі кінцевих даних. 
Будь-яка методика дослідження фінансового 

стану суб’єкта господарювання дозволяє виокремити 
певну фазу життєвого циклу на якому знаходиться фі-
нансовий стан, тобто з тим чи іншим ступенем дета-
лізації може допомогти у створенні прогнозу [8, c. 
204]. 

При виявленні несприятливих тенденцій у діяль-
ності суб’єкта господарювання виникає нагальна пот-
реба у проведенні більш глибокого аналізу щодо тен-
денцій подальшого розвитку та вироблення на основі 
нього певних шляхів, які допоможуть уникнути фінан-
сової кризи та її наслідків. Аналіз фінансової неспро-
можності та ймовірності банкрутства може бути про-
ведено шляхом використання різних інструментів та 
методів дослідження, вибір яких залежить перш за все 
від обраної мети та відмінних рис власне самого підп-
риємства. За кордоном для аналізу здебільшого засто-
совують математичні моделі, за основі яких будують 
певний апроксимований інтегральний (узагальнюю-
чий) показник, який власне й характеризує  фінан-
сово-господарський стан. З-поміж таких моделей най-
більше розповсюдження отримали такі моделі, як мо-
дель Альтмана, прогнозна модель Романа-Ліса, модель 
Спрінгейта, модель Таффлера тощо. 

Вищенаведені методики вирізняються такими 
суттєвими перевагами, як: 

- відносно невелика кількість вхідних вагомих по-
казників; 

- швидкість, з якою можна провести дослідження 
та його простота; 

- легкість отримання інформації, необхідної для 
аналізу; 

- прогнозування настання кризи на підприємстві 
чи навіть ймовірності банкрутства шляхом отримання 
даних про реальний фінансовий стан досліджуваного 
об’єкта. 

Проте наявні й певні слабкі сторони: 
- дані методики майже неможливо використову-

вати у нашій державі, оскільки вони розраховані на 
аналіз у стабільній економіці; 

- їх можна застосовувати лише до великих та се-
редніх підприємств, або ж для дослідження народно-
господарського комплексу в цілому; 

- у них застосовуються законодавчі норми геть 
відмінні від українських реалій; 

- складнощі також виникають через відмінності 
при побудові фінансової звітності; 

- експертний метод при виокремленні значущих 
показників також спричиняє появу специфічних об-
межень та певних недоліків; 

- неврахування впливу часу на економічний 
суб’єкт також негативно відбивається на достовірності 
результатів цих методик; 

- для аналізу використовуються лінійні залежно-
сті, що може сильно спотворити результати; 

- нормативи, які застосовуються у цих методиках 
як правило не відповідають українським реаліям [2, c. 
56]. 

З-поміж великої кількості моделей, які вироблені 
вітчизняною економічною думкою, найбільш вагомою 
є  універсальна модель Терещенка. Побудована на пі-
дставі аналізу діяльності 850 суб’єктів господарювання 
різних сфер та галузей економіки, вона містить  роз-
рахунок усього 6-ти показників  [2, c.55]. Найбільш 
значущими перевагами на користь її вибору є: 

− в методиці враховано вітчизняні особливості 
господарювання; 

− для аналізу потрібна досить невелика кількість 
показників; 

− легкість отримання достовірної інформації 
для проведення дослідження. 
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Проте модель Терещенка не позбавлена й певних 
недоліків: 

− досить великий інтервал невизначеності; 
− застосовуватись ця модель може лише для об-

меженого кола підприємств; 

− ґрунтовність вибору та присвоєння норматив-
них значень є дещо суб’єктивною; 

− бажано, щоб методика мала більшу точність. 
Крім вищенаведених методик, в нашій державі на 

сьогодні існують й нормативні методики. Зокрема ме-
тодика аналізу фінансового та господарського стану 
неплатоспроможності суб’єктів господарювання, по-
годжена з Агентством з питань запобігання банкрутс-
тву підприємств і організацій, та Методичні рекомен-
дації щодо виявлення ознак неплатоспроможності під-
приємств та ознак дій з приховування банкрутства, фі-
ктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, 
затверджені наказом Мінекономіки України [10].  

Очевидно, що розвиток суб’єкта господарювання 
зійснюється шляхом самофінансування, а за відсутно-
сті достатніх власних коштів — за шляхом отримання 
позичкових засобів. Тому першочерговою характерис-
тикою, яка має бути досліджена, є стан фінансової 
стійкості. 

Фінансова стійкість є найвагомішим чинником 
діяльності суб’єкта господарювання щодо змін у зов-
нішньому середовищі. Стійкість — це здатність сис-
теми до врівноваженого стану та подальшого розвитку 
шляхом вироблення вдалих рішень не зважаючи на 
зміни зовнішнього середовища.  

Суб’єкт господарювання може досягти фінансо-
вої стійкості, зокрема зростання капіталу, прибутку та 
платоспроможності, через використання певних ресу-
рсів та їх перерозподіл, а також шляхом планомірного 
розвитку  [11, с. 31]. 

Основою гарного фінансового стану суб’єкта го-
сподарювання покладено такі взаємозалежні фактори: 
існуючі активи (які призводять до  отримання прибу-
тків) та певний обсяг готівкових коштів, та ймовір-
ність зростання, а саме вірогідність певних інвестицій 
в основний капітал, які спричинять відчутне збіль-
шення прибутків та готівкових коштів у майбутньому 
періоді. 

Проте вірогідність настання кризи на підприємс-
тві існує завжди, незважаючи на його поточний фінан-
совий стан. Це виникає через те, що у господарському 
процесі завжди є велика кількість ризиків, окрім того, 
будь-яка система рухається по спіралі, піддається ди-
намічним поштовхам зовнішнє середовище, зміню-
ється кількість процесів на яке підприємство здатне 
впливати, трансформуються потреби та інтереси лю-
дини. Тому менеджмент соціальної економічної сис-
теми в апріорі має бути антикризовим. 

Вдалий антикризовий менеджмент управління 
характеризується перш за все людським чинником. 
Саме людська діяльність призводить до пошуку шляхів 
розв’язанння  певної небажаної ситуацій, сконцентро-
вує намагання на подоланні найвагоміших проблем, 
використовує досвід подолання кризових явищ, нагро-
маджений протягом усієї історії існування цивілізації, 
пристосовується до певних умов тощо. Слід також зва-
жати на те, що антикризовий менеджмент визнача-
ється накопиченими знаннями щодо циклічності роз-
витку соціальних та економічних процесів. Усе це дає 
змогу спрогнозувати кризові події та приготуватись до 

них. Проте найнебезпечнішими є некеровані непрог-
нозовані кризи. Окрім того, важливу роль для завчас-
ного виявлення кризи має система завчасного дослі-
дження [1, с. 121-122]. 

Фінансова стійкість суб’єкта господарювання від-
биває наявність стабільного перевищення отриманих 
доходів над понесеними збитками, вона забезпечує ві-
льний обіг грошових коштів, сприяє виробництву та 
реалізації продукції підприємства тощо. 

Загальноприйнято, що в категорії «фінансова 
стійкість» визначають фактори (причину) та показ-
ники (результат). Фактори є рушіями, причинами, 
умовами, що визначають певний показник. Крім того 
є зовнішні  (ті, на які суб’єкт господарювання не може 
змінити, але які впливають на його діяльність) та вну-
трішні фактори (ті, на які підприємство може впли-
нути). Зміна як зовнішніх, так і внутрішніх факторів 
впливає на фінансову стійкість. З-поміж усього розма-
їття цих факторів слід перш за все згадати такі: обсяг 
та структура статутного капіталу; активність інвести-
ційних процесів та якість інвестиційного портфелю; 
рівень та умови формування тарифної ставки; гнуч-
кість самої компанії до змін; структура суб’єкта госпо-
дарювання; витрати (їх склад та структура); інфляційні 
процеси в економіці; вплив фактору часу та тривалість 
звітного періоду; формування стратегії підприємства 
щодо обсягів нерозподіленого прибутку; обрана полі-
тика управління та маркетингу; зміни в кон’юнктурі 
ринку [7, с. 128]. 

Усталений фінансовий стан суб’єкта господарю-
вання проявляється у налагодженому виробничому 
ритмі достатньо якісної та відносно дешевої продукції, 
що має стабільний попит, у формуванні стійких пози-
цій на ринку, у достатньому для злагодженої роботи 
матеріальному та технічному забезпеченню виробниц-
тва та відтворювальних процесів, у впровадженні но-
вацій, у створенні міцних зв’язків з контрагентами, в 
усталеності  кругообігу капіталу, у високій ефективно-
сті фінансово-господарських операцій, у виваженому 
рівні ризику. Всі ці фактори впливають на діяльність 
суб’єкта господарювання та зумовлюють формування 
його стійкості (фінансової, цінової, загальної, внутрі-
шньої, зовнішньої тощо).  

Зовнішня оболонка фінансової стійкості суб’єкта 
господарювання пов’язана із усталеністю ринкового 
середовища. Стабільності у ній можна досягти шляхом 
використання фіскальних важелів регулювання макро-
економічного середовища.  Внутрішня складова фі-
нансової стійкості суб’єкта господарювання відбиває 
такий стан ресурсного потенціалу, матеріальної, речо-
вої та вартісної структури капіталу та таку динаміку, 
за якої результати реальної та фінансової діяльності є 
високими та стабільними. Саме поєднання дії зовніш-
ніх та внутрішніх чинників забезпечує цілісність інди-
відуального та суспільного відтворення [9, с. 7-8]. 

З огляду на довгострокову перспективу фінансова 
стійкість суб’єкта господарювання є певною мірою за-
лежить від інвесторів та кредиторів. Тому основними 
джерелами коштів суб’єкта господарювання буде з од-
ного боку власний, а з іншого — позичковий капітал. 

Фінансова стійкість характеризує відтворюваль-
ний процес на підприємстві. Тобто розкриває соціа-
льно-економічні відносини як певний фінансовий ме-
ханізм для створення розвитку у соціальній та еконо-
мічній сферах. Фінансова стабілізація, як економічна 
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категорія з огляду на вищесказане, у процесі відтво-
рення розкриває напрямок дій щодо отримання фі-
нансової стійкості суб’єкта господарювання як певної 
проміжної ланки його усталеного розвитку. 

Фінансова стійкість це не тільки ліквідність, при-
бутковість та  достатність капіталу. Її характеризує 
вдале поєднання окреслених показників, а також ная-
вність певних якісних параметрів (стан управління, 
кваліфікація управлінського апарату та персоналу 
суб’єкта господарювання. 

Досягнення фінансової стійкості є нагальним за-
вданням будь-якого підприємства, що зумовлено вла-
стивостями ринкової економіки, де кожен окремий 
суб’єкт господарювання постійно  піддається негатив-
ному впливу внутрішніх та зовнішніх факторів, які 
зрештою можуть спричинити появу фінансової кризи, 
або ж навіть банкрутства. Саме тому на- 
гальним завданням сьогодення є оволодіння інструме-
нтами антикризового фінансового менеджменту 
суб’єкта господарювання. 

Антикризове фінансове управління ставить за 
мету пошук та впровадження певних заходів, націле-
них на нейтралізацію найбільш небезпечних дій у еко-
номічній мережі, що можуть спричинити кризу, захо-
дів щодо якнайшвидшого поновлення платоспромож-
ності та рівня бажаної фінансової стабільності підпри-
ємства, що зрештою призведуть до подолання кризо-
вих явищ фінансового стану. 

Виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, 
що антикризовий фінансовий менеджмент — це про-
цес управління, де через вплив певних (спланованих 
чи випадкових) чинників певним чином налагоджено 
прогнозування настання кризи, дослідження її симп-
томів, пошук шляхів щодо зниження несприятливих 
наслідків кризи та використання отриманих даних для 
подальшого впевненого розвитку суб’єкта господарю-
вання. 

Загалом система антикризового менеджменту має 
бути побудовано на таких засадах, як: 

1) готовність суб’єкта господарювання до можли-
вого погіршення фінансової рівноваги. 

2) своєчасне виявлення явищ за ступенем небез-
печності для фінансової діяльності підприємства. 

3) ранжування показників кризових явищ за рів-
нем їх небезпеки для підприємства. 

4) швидкість реакції на певні кризові явища у 
практиці господарювання підприємства. 

5) виваженість рішень відповідно до ступеню ре-
альної загрози для господарюючого суб’єкта. 

6) вживання усіх відповідних внутрішніх можли-
востей для виходу підприємства з кризи. 

7) застосування за потреби санації суб’єкта гос-
подарювання для недопущення його банкрутства [3, 4, 
7]. 

Вищенаведені принципи є базою антикризового 
менеджменту підприємства при ймовірності банкрутс-
тва. З огляду на цю мету суб’єкт господарювання має 
виробити певну політику антикризового менеджменту, 
що має бути частиною його загальної стратегії. 
Остання полягає у виокремленні методів діагностики 
ймовірності банкрутства та поєднанні можливих захо-
дів фінансового оздоровлення, які зрештою призве-
дуть до виходу з кризи. 

Висновки. Результати діагностики є основним 
джерелом отримання повної та достовірної інформації 

про реальні можливості підприємства і, відповідно, ос-
новою для прийняття рішень стосовно подальшої 
стратегії його розвитку. При використанні цих мето-
дик для дослідження кризи та загрози банкрутства на 
підприємства потрібно пам’ятати, що не одна з них не 
враховує вплив зовнішніх факторів при дослідженні 
показників. Окрім того, ці методики як правило міс-
тять завелику кількість показників, більша частина з 
яких дублюють один одного, тобто показують одні й ті 
самі аспекти діяльності. Саме тому при розробці даної 
методики систему оціночних показників необхідно 
сформувати так, щоб вони висвітлювали усі найсуттє-
віші сторони діяльності суб’єкта господарювання, не 
повторювали один одного та кількість досліджуваних 
даних була досить невеликою. 

Певні методики віддають вирішальне значення 
при дослідженні кризового стану та загрози банкрутс-
тва показникам рентабельності та прибутковості. Для 
українських підприємств застосування такого підходу 
є не зовсім вдалим оскільки певна інформація у фі-
нансовій звітності може бути виправлена. Особливо в 
частині таких показників, як прибуток та витрати. На-
магання суб’єктів господарювання приховати реальні 
прибутки від оподаткування призводить до спотво-
рення даних, що були побудовані на підставі фінансо-
вої звітності. Отже для побудови методики дослі-
дження кризи на підприємстві слід враховувати саме 
ті показники звітності, які найменше підлягають ма-
ніпуляціям. 

Адекватне оцінювання кризи можна зробити 
шляхом розробки методики поетапного аналізу, яка 
виявить джерела фінансової неспроможності та ви-
ключить наявність вищезгаданих недоліків. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
СЕРВІСНОГО ПІДХОДУ 

 
Вступ. Найважливішою умовою забезпечення ви-

сокого рівня операційної діяльності вищого навчаль-
ного закладу (ВНЗ) в умовах жорсткої конкуренції се-
ред вишів є комплексна та ефективна розбудова різ-
номанітних компонентів його складної інфраструк-
тури. Однак утримання і розвиток деяких з них (на-
приклад, інформаційно-телекомунікаційного (ІТ)) - 
дуже витратний процес, тому необхідно дотримува-
тися балансу між можливостями компоненту та витра-
тами на його підтримку, що особливо актуально для 
університетів недержавної форми власності. В умовах 
жорсткої конкуренції вишів ІТ-компонент інфрастру-
ктури ВНЗ потребує постійної модернізації та оптимі-
зації [1]. Мета оптимізації ІТ в ВНЗ - максимізувати 
віддачу від інвестицій, забезпечити високу якість об-
слуговування учасників навчального процесу і, як на-
слідок, конкурентні переваги. Необхідно враховувати 
також, що в сучасних умовах спостерігається конвер-
генція інформаційних середовищ вишів, зростає час-
тка спільної роботи учасників навчального процесу, 
що висуває підвищені вимоги до стабільності і досту-
пності ІТ-послуг. 

Аналіз сучасних тенденцій та підходів до управ-
ління ІТ та їх впливу на операційну діяльність 
суб’єктів господарювання та навчальних закладів зок-
рема, забезпечив можливість встановлення  проблем, 
які виникають в процесі еволюції ІТ. На підставі ре-
зультатів цього аналізу, авторами розроблено рекоме-
ндації щодо оптимізації ІТ на запропонованих мето-
дологіях та методах її реалізації [2-4] у ВНЗ. 

У процесі розвитку та впровадження ІТ у ВНЗ ви-
никають такі основні проблеми: 

− нестача коштів на придбання та обслугову-
вання нового обладнання; 

− необхідність відповідності певному рівню без-
пеки та режиму доступу; 

− недостатня кваліфікованість ІТ-персоналу; 
− вплив вікових особливостей персоналу на 

процеси навчання і переходу до використання нових 
технологій; 

− неконтрольоване зростання мережевих підк-
лючень; 

− тісний зв'язок ІТ-підрозділу з іншими підроз-
ділами і слабке документування ІТ-процесів. 

Крім того, як правило, виконується оптимізація 
існуючої ІТ-інфраструктури, а не побудова нової. Ча-
сто спостерігається ситуаційний підхід до вирішення 
завдань ІТ, плинність кадрів, відсутність наступності 
та документування. В результаті маємо енергоємні ІТ-
системи з надмірним інформаційним і апаратним за-
безпеченням. При цьому, впровадження чергових 
інновацій, таких, наприклад, як системи електронного 
навчання, автоматизації управління процесами нав-
чання та діловодства, наштовхується на нездоланні ар-
хітектурні перешкоди, в тому числі і організаційного 
характеру. 

Основною причиною такого стану справ є ігно-
рування/невикористання основоположних принципів 
і методів при переході від централізованої обчислюва-
льної архітектури до розподіленої сервіс-орієнтованої. 
У зв'язку зі зростаючою складністю ІТ-інфраструк-
тури, а також браком кваліфікованих кадрів, пропону-
ється розглядати аутсорсинг ІТ-процесів як часткове 
вирішення зазначених проблем. Крім того, актуаль-
ним завданням є створення моделей ІТ-процесів та їх 
оптимізація для уніфікації процесів планування, об-
слуговування та експлуатації ІТ-сервісів і ІТ-
інфраструктури. 

Розвиток ІТ- компоненту інфраструктури ВНЗ на 
основі ITSM 

Перспективним підходом до організації роботи 
ІТ-підрозділу ВНЗ та оцінки його діяльності є встано-
влення відносин виду «клієнт - постачальник послуг» 
між користувачами та ІТ-службою, тобто сервісний 
підхід до управління ІТ (IT Service Management - 
ITSM). 

ITSM - сучасний підхід до побудови інформацій-
них систем, які безпосередньо пов'язані з прикладної 
діяльністю. ВНЗ, який прагне не просто дати освіту, а 
навчити ефективному застосуванню ІТ-технологій в 
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різних професійних сферах, може і повинен ефекти-
вно використовувати ITSM. Прагнучи до найбільш по-
вної інтеграції з бізнес-завданнями, ITSM використо-
вує комплексний або інфраструктурний підхід, який 
сформульовано в ITIL (Information Technology 
Infrastructure Libarary) і будується на інфраструктурних 
моделях і рішеннях [5]. Освітній процес розглядається 
як постійно діюча послуга, а побудова освітньої інфра-
структури здійснюється методами процесного управ-
ління включаючи вибір, організацію та правила ро-
боти, управління процесами, надання послуг і оцінку 
якості. 

Освітні сервіси, що використовують інформа-
ційні технології, це особливий вид ІТ-послуг, які роз-
роблені в ITIL / ITSM. Як правило, виділяють такі 
освітні ІТ-сервіси: 

- сервіси організації навчального процесу, що до-
зволяють створити систему, що реалізує процедури ор-
ганізації та проведення навчального процесу, підгото-
вки та публікації навчальних матеріалів, а також пере-
вірку набутих знань; 

- сервіси підтримки комунікації та організації спі-
льної роботи, які забезпечують студентів, викладачів і 
співробітників зручними засобами спілкування один з 
одним в процесі навчання; 

- сервіси централізованого зберігання документів, 
їх систематизації, публікації та управління доступом; 

- сервіси управління завданнями співробітників, 
які призначені для оперативного доведення прийня-
того рішення до всіх виконавців з наступним контро-
лем дисципліни виконання поставлених завдань, що 
представляють собою засоби моніторингу динаміки 
виконання робіт, маршрутів документів, розкладів 
співробітників, їх звітів, планування заходів, операти-
вного реагування на виникаючі відхилення; 

- сервіси планування робочого часу; 
- сервіси створення і налаштування віртуального 

робочого простору, які надають кошти організації та 
індивідуалізації робочого простору кожного користу-
вача системи відповідно до його обов'язків і з ураху-
ванням особливостей сприйняття інформації. 

Так як бібліотека сервісів будується на базі про-
цесного підходу, то містить типові комплексні рі-
шення і може бути тиражованою. 

Провідні університети США, Європи, Росії, Ук-
раїни слідуючи принципам ITIL, переходять на освітні 
послуги, поєднуючи ІТ та процеси операційної діяль-
ності ВНЗ з використанням процесних моделей інфра-
структурної бібліотеки. Кількість сервісів постійно збі-
льшується, розвиваючи при цьому сучасний інструме-
нтарій електронної освіти. 

При реалізації сервісного підходу типова служба 
підтримки ІТ-інфраструктури складається, як пра-
вило, з 2-х складових: 

- Front Line або служба підтримки користувачів; 
- Back Office - це може бути один або декілька 

профільних IT-підрозділів (наприклад, відділ спеціалі-
зується на ремонті апаратного забезпечення, сектор 
програмного забезпечення тощо). 

Front Line - це перша лінія підтримки, завданням 
якої є прийом заявок від користувачів і їх обробка. Ця 
служба повинна володіти єдиною точкою входу. Про-
блема або вирішується на першій лінії (Front Line) не-
гайно, або вимагає передачі в Back Office до профіль-
ного фахівця з відповідного підрозділу, в компетенції 
якого є вирішення подібних проблем. На думку бага-
тьох фахівців хорошою практикою вважається сфор-
мувати у ВНЗ "інститут ключових користувачів" в ко-
жному великому підрозділі. Такі користувачі повинні  
 

правильним чином формулювати як свої запити, так і 
коригувати запити інших користувачів свого підроз-
ділу, брати активну участь в навчанні нових користу-
вачів ІТ-інфраструктури ВНЗ. 

Важливим фактором успішного впровадження 
сервісного підходу до ВНЗ є ефективне застосування 
комплексних методологічних моделей що охоплюють 
всі дії і процеси управління ІТ-послугами: плану-
вання, розробку, використання, обслуговування, виве-
дення з експлуатації (наприклад, Microsoft® 
Operations Framework) [6] або спеціалізованих програ-
мний систем, таких як: OTRS (Open-source Ticket 
Request System), "1С: ITIL - Управління інформацій-
ними технологіями підприємства", Hardware Inspector 
Service Desk (www.hwinspector.com/ru/). ІТ-підрозділи 
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі" мають позитивний п’ятирічний досвід 
експлуатації і впровадження рішення Hardware 
Inspector. Елементи сервісного підходу також реалізу-
ються в процесі створення гібридної хмарної інфра-
структури університету на основі рішень віртуалізації 
від Microsoft®. 

Використання методології управління сервісами за 
межами ІТ 

Незважаючи на те, що процеси управління серві-
сами здатні принести суттєву користь багатьом орга-
нізаціям, вони використовуються головним чином 
тільки в ІТ. Тим часом методологія управління серві-
сами дає можливість вийти за рамки ITSM (IT Service 
Management) і сформувати організаційну культуру, яка 
буде використовуватися всіма внутрішніми провайде-
рами сервісів в організації, що підтверджується чис-
ленними публікаціями та аналітичними звітами [7-10]. 

Розглянемо можливість та конкретні варіанти ре-
алізації методології управління сервісами на прикладі 
розбудови різноманітних компонентів інфраструктури 
ВНЗ, для реалізації стратегічної мети по досягненню 
високого рівня операційної роботи. В університеті як 
правило реалізується кілька стратегічних ініціатив, 
спрямованих на досягнення бажаного рівня операцій-
ної діяльності. Однією з ініціатив може бути консолі-
дація служби управління персоналом, фінансами і ви-
платами, які діяли в рамках численних підрозділів, в 
єдиний центр сервісів спільного використання (Shared 
Services Center, SSC). 

На початковій стадії консолідації не вдасться 
просто перепризначити процеси і перенести операції 
з окремих підрозділів — необхідно, насамперед, запро-
понувати співробітникам і студентам університету зро-
зумілий спосіб взаємодії з цим новим органом. В силу 
розподіленої природи університетського середовища 
зазвичай надається два способи доступу до сервісів - 
по телефону і самообслуговування на сайті. Зазвичай 
у таких випадках ІТ-служби створюють каталог он-
лайн-запитів, Додаткова перевага такого підходу поля-
гає в тому, що з його допомогою SSC отримує можли-
вість ефективно управляти виконанням запитів, а та-
кож забезпечувати реалізацію метрик для сервісів. 

В університеті реалізується бібліотека запитів, що 
охоплює служби управління персоналом, фінансами, 
служби забезпечення життєдіяльності кампусу і т.п. 
Також вибудовується кілька процесів управління сер-
вісами: управління інцидентами, управління пробле-
мами, управління змінами, управління знаннями та 
постійне вдосконалення сервісів на базі угод про рі-
вень сервісів і метрик. Всі ці ІТ-процеси перегляда-
ються і модифікуються для роботи в новому (напри-
клад, організаційному) середовищі. Інструмент, реалі-
зований для виконання запитів, повинен бути налаш- 
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тований для підтримки всіх цих процесів, що і проде-
монструє переваги використання ITIL або інших під-
ходів до ITSM в різних підрозділах університету. 

При цьому, реалізація інструментарію та його 
впровадження в практику багато в чому будуть відпо-
відати життєвому циклу ITIL [5]: 

− формулюється стратегія, місія і перспективи 
організації, після чого визначаються ініціативи, необ-
хідні для їх досягнення; 

− група реалізації проекту SSC здійснює форму-
вання процесів і сервісів, включаючи процес управ-
ління рівнем сервісів, що дозволяє вирішити ряд пи-
тань, з якими зазвичай стикаються ІТ-служби, в тому 
числі проблеми розподілу потужностей і забезпечення 
достатнього рівня безпеки (особливо це важливо для 
служби управління персоналом, так як вона багато 
працює з конфіденційною інформацією); 

− потім група SSC визначає інструментарій для 
підтримки цієї роботи і приступає до проектування і 
формування середовища. Ближче до призначеної дати 
запуску в промислову експлуатацію реалізується про-
цес навчання і передачі знань; 

− як тільки система буде введена в дію, почина-
ється робота з користувачами для виявлення сфер, в 
яких можливе поліпшення при входженні в цикл пос-
тійного вдосконалення сервісів. 

Через деякий період часу, можна приступати до 
аналізу інцидентів з метою з’ясування проблем, вирі-
шення яких надає можливість вибору варіанту поліп-
шення процесу та створити пакет метрик, який буде 
використовуватися в ході перегляду сервісів спільно з 
користувачами. 

Досвід впровадження та використання методоло-
гії управління сервісами за межами ІТ-інфраструктури 
університету (в тому числі і у вигляді SSC) є в таких 
високотехнологічних вишах як Каліфорнійский уні-
верситет в Девісі, Мічиганський та Міський універси-
тети в Дубліні, тощо. Використання вищезазначеними 
університетами таких сервісів слугує демонстрацією 
того як ІТ-служба, зорієнтована на реалізацію прин-
ципів ITSM, забезпечує досягнення високого рівня 
операційної роботи університету та може сприяти до-
сягненню більш суттєвого її результату якості. 

Висновки 
Комплексне впровадження сервісного підходу 

при вирішенні завдання підвищення рівня операцій-
ної діяльності університету дозволяє: 

− описати роботу різноманітних компонентів ін-
фраструктури у вигляді набору сервісів, цінність яких 
зрозуміла користувачам та керівництву університету, 

− організовувати інфраструктуру вишу відпо-
відно до потреб пріоритетних бізнес-процесів універ-
ситету; 

− управляти інфраструктурою в термінах серві-
сів (доступність сервісу, безперервність і рівень обслу-
говування); 

− робити роботу підрозділів університету більш 
прозорою для керівництва; 

− забезпечувати вимірність результатів інвести-
цій в окремі компоненти інфраструктури; 

− забезпечувати облік вартості та споживання 
послуг; 

− забезпечувати набуття практичних навичок 
для студентів у сфері сучасного сервіс-менеджменту. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. В умовах ринкової еконо-

міки узгодження системи стратегічного планування зі 
змінами зовнішнього середовища й активний вплив на 
формування зовнішніх умов мають  забезпечити ефек- 

тивне функціонування і розвиток промислових під- 
приємств. До головних завдань стратегічного плану-
вання при цьому відноситься вибір основних напрямів 
розвитку виробництва; розробка стратегії поведінки 



СТАЛІНСЬКА О. В. 
 

 
 

128 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

на ринку; розробка товарної стратегії підприємств; 
орієнтація на інновації. Для збереження стійкого по-
ложення на ринку підприємство повинно вкладати 
значні кошти в прогнозування кон'юнктури ринку, 
впровадження науково-технічних досягнень, удоско-
налювати організацію виробництва й методи управ-
ління. Така політика забезпечує надійну фінансову 
базу підприємства, дозволяє  мобілізувати засоби для 
нейтралізації можливих ризиків, пов'язаних з органі-
заційними, економічними та політичними коливан-
нями в суспільстві й на ринку, забезпечує конкурен-
тоздатність підприємства. Стратегічне управління, як 
важлива складова управління промисловими підпри-
ємствами, дозволяє підприємству пристосуватися до 
умов мінливого оточення, оптимально використову-
вати наявний потенціал, швидше досягати поставле-
них цілей. Система стратегічного планування має бути 
цілісною. Відсутність даної цілісності негативно впли-
ває на результати економічного розвитку підприємства 
в галузі. 

Разом з тим, аналіз свідчить, що на багатьох віт-
чизняних промислових підприємствах стратегічне пла-
нування здійснюється необґрунтовано, без дотри-
мання основних принципів, врахування динамічності 
оточення, без спрямування  на досягнення конкретних 
цілей ефективного функціонування та розвитку підп-
риємства. Тому питання організації стратегічного пла-
нування на промислових підприємствах залишаються 
актуальними і в подальших наукових дослідженнях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні 
роки вченими, що займаються проблемами стратегіч-
ного управління й розробкою стратегії поведінки під-
приємства в зовнішньому середовищі, створено цілі-
сну систему основних знань про стратегічний менедж-
мент і планування. Серед них найбільш суттєві дослі-
дження у сфері стратегічного планування висвітлено 
 в роботах вітчизняних учених  М. Білопольського,  
В. Гейця, Є. Данільової, В.Захарченко, Ю.Ліпєц,  
О. Мних, О.Ковтун та ін. Із зарубіжних фахівців у те-
орію й методологію стратегічного планування вагомий 
внесок зробили І. Ансофф, Дж. Акофф, Р. Бранден-
бург, Дж. Стейнер, Дж. Гелбрейт, У. Кінг та ін. Про-
блеми формування ефективного стратегічного розви-
тку промислових підприємств на основі використання 
інноваційних підходів знаходяться в центрі уваги дос-
лідників.  

Дослідження провідних учених є науковим підґру-
нтям для розробки пропозицій щодо підвищення рі-
вня стратегічного потенціалу, формування та впрова-
дження інноваційної стратегії модернізації діяльності 
підприємств. У зв’язку з цим необхідність пошуку но-
вих підходів до формування стратегії функціонування 
промислових підприємств є об’єктивною реальністю. 

Мета роботи — формування пропозицій щодо 
вдосконалення організації стратегічного планування 
на промисловому підприємстві на основі інноваційних 
підходів.  

Виклад основного матеріалу досліджень. Аналіз на-
укової літератури свідчить, що з точки зору економіч-
ної сфери діяльності під стратегією розуміють довго-
строкові плани керівництва підприємства, спрямовані 
на зміцнення позицій підприємства, задоволення спо-
живачів і досягнення перспективних цілей. Існує й ро-
зуміння економічної стратегії, як довгострокового на-
міру керівників підприємств щодо маркетингу, вироб-

ництва, фінансів, комерції, персоналу. Зміни визна-
чень «стратегія» відбуваються  разом із змінами зовні-
шнього середовища. 

Стратегічне планування діяльності підприємств 
дозволяє реалізувати поставлені цілі з урахуванням 
можливостей та перспектив розвитку, скоординувати 
діяльність усіх підрозділів підприємства в напрямку 
підвищення ефективності його функціонування, опти-
мізувати ресурсний потенціал підприємств. Загалом 
стратегічне планування являє собою комплекс дій та 
рішень керівництва підприємства, що спрямовані на 
досягнення поставлених цілей [4, с. 126]. 

Таким чином, у сучасних умовах інтенсивного 
розвитку економіки актуальним є організація стратегі-
чного планування на промисловому підприємстві, для 
чого необхідна розробка та впровадження комплексу 
організаційних, економічних та технічних заходів, що 
базуються на аналізі потенційних можливостей та за-
гроз діяльності підприємства, включатимуть інвести-
ційну складову і будуть чітко відображені у стратегіч-
ному плані свого розвитку. Найважливіше завдання 
стратегічного планування — забезпечення  підприємс-
тву можливостей досягнення необхідної переваги пе-
ред іншими конкурентами шляхом використання 
найефективніших засобів, що сприяють поставленим 
цілям. Тому стратегічне планування на промислових 
підприємствах має бути спрямовано на їх довгостро-
ковий розвиток, досягнення більш високих темпів 
економічного зростання на основі поетапного вдоско-
налення різних виробничо-технічних факторів та ор-
ганізаційно-управлінських структур з метою забезпе-
чення високої якості роботи персоналу і рівня життя 
своїх працівників. 

Стратегічне планування на мікрорівні,  як підтве-
рджує світова практика, є основою взаємодії безлічі 
внутрішніх і зовнішніх економічних процесів, факто-
рів і явищ [2, с. 110]. Стратегічний план задає перспе-
ктивні напрямки розвитку підприємства, визначає ос-
новні види діяльності організації, дозволяє пов'язувати 
в єдину систему маркетингову, проектну, виробничу і 
фінансову діяльність, а також дозволяє краще розуміти 
структуру потреб, процеси планування,  просування і 
збуту продукції, механізм формування ринкових цін; 
встановлює кожному підрозділу, в цілому  організації 
конкретні і чіткі цілі, які узгоджуються із загальною 
стратегією розвитку підприємства, забезпечує коорди-
націю зусиль усіх функціональних служб організації. 

Стратегічний підхід стимулює менеджерів підп-
риємства краще оцінювати свої сильні і слабкі сто-
рони з точки зору конкурентів, можливостей, обме-
жень і змін навколишнього середовища. У статті про-
цес стратегічного планування досліджено на прикладі 
ОВ «Карат» (м. Хмельницький, галузь: Виробництво 
килимів та килимових виробів),  яке приділяє значну 
увагу впровадженню інноваційних технологій у ви-
робництво килимових виробів з метою підвищення 
рівня конкурентоспроможності на ринку збуту. 
Компанія «Карат» є одним з найбільш успішних і на-
дійних підприємств, що займаються продажем кили-
мів та килимових покриттів на території України. 
Стратегічний підхід до бізнесу і гнучка система полі-
тики ціноутворення дозволяють ком- панії пропону-
вати найвигіднішу для клієнтів ціну. Кількість і якість 
килимів, пропонованих компанією, здатне забезпе-
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чити повний спектр запитів як за типом використову-
ваного у виготовленні матеріалу, так і по вартості го-
тового продукту. 

Як свідчить аналіз, витрати підприємства на 
дослідження та розробки скоротилися за 2011—2013 
рр. на 38,1% у результаті зменшення витрат на вну-
трішні НДР на 28,8% та на зовнішні НДР — на 
55,3%. За цей період витрати на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення, пов’яза-
ного з інноваціями, зросли на 51,1%, а їх питома 
вага у загальному обсязі витрат підприємства на 
інноваційну діяльність збільшилася на 13,6%. 

На підприємстві ТОВ «Карат» впроваджено на-
ступні інноваційні стратегії: 

ринкова, що визначає ринкову спрямованість 
інноваційного розвитку підприємства (ринкову спря-
мованість інновацій на підприємстві), — спрямування 
інновацій щодо новизни, географічного аспекту, мас-
штабу ринку, позицій на ринку, можливостей впливу 
підприємства на ринку; 

продуктова, що визначає продуктову спрямова-
ність інноваційного розвитку підприємства (продук-
тову спрямованість здійснення інновацій на підприєм-
стві), — стратегія вдосконалення традиційного проду-
кту, стратегія розробки та виготовлення нових видів 
продукції; 

процесова, що визначає процесову спрямованість 
інноваційного розвитку підприємства (спосіб здійс-
нення інноваційного розвитку підприємства), — стра-
тегія розробки новацій та їх упровадження на підпри-
ємстві; стратегія розробки новацій, їх упровадження 
на підприємстві з одночасного продажу права на їх ви-
користання іншим суб’єктам господарювання; страте-
гія розробки новацій підприємством та видачі ліцен-
цій іншим підприємствам на їх використання без вла-
сного використання; стратегія продажу патентів ін-
шим підприємствам на певні види інноваційної про-
дукції; 

конкурентна, що визначає спрямованість іннова-
ційного розвитку (забезпечення) конкурентоспромож-
ності підприємства, — інноваційна стратегія орієнтації 
на диференціацію; стратегія першочергової орієнтації 
на мінімізацію витрат на виготовлення продукції за 
рахунок впровадження певних технологічних іннова-
цій; інноваційна стратегія орієнтації на оптимізацію 
витрат; інноваційна стратегія орієнтації на інше спів-
відношення рівня собівартості, якості та асортименту 
продукції. 

Результати проведених власних досліджень діяль-
ності підприємства дозволили виявити особливості 
стратегічного планування (табл. 1).  

Щодо функціональних сфер, які розглядаються у 
стратегічних планах підприємства, на сьогодні доміну-
ють управлінські рішення у сферах фінансових та уп-
равління якістю, а інші недостатньо застосовуються 
(управління маркетингом чи персоналом). Крім того, 
використовується доволі обмежений набір інструмен-
тів стратегічного аналізу. Керівництво підприємства 
використовує SWOT-аналіз і анкетне опитування за-
доволеності споживачів. Використання методу «бенч-
маркінгу» має обмежений характер. Моніторинг реалі-
зації стратегії, націлений виключно на фінансову 
сферу, здійснюється  у пасивній формі для контролю 
і звітності. 

Послідовність розробки стратегічного плану під-
приємства: прогнози та сценарії розвитку зовнішніх та 

внутрішніх умов на основі SWOT-аналізу; аналіз зов-
нішніх та внутрішніх економічних умов функціону-
вання підприємства; прогноз реалізації виробленої 
продукції по кожній групі клієнтів; кошториси витрат 
на модернізацію підприємства; аналіз джерел фінансу-
вання та прогноз інвестиційних ресурсів; розробка 
прогнозного бюджету; зведені розрахунки стратегіч-
ного плану із зауваженням всіх учасників; розробка 
поточних планів на наступний рік; затвердження стра-
тегічного і поточного планів; розробка організаційних 
планів (планів-графіків). 

 
Таблиця 1 

Зміст стратегічного планування на підприємстві  
ТОВ «Карат» 

Параметри страте-
гічного планування

Характеристика параметрів

Модель Модель зацікавлених осіб

Формалізація 
стратегії 

Помірно сформалізовано місію, 
мету та план 

Розробник страте-
гії 

Керівництво підприємства за 
підтримки фахівців 

Участь зацікавле-
них, що не управ-
ляють 

Невелика, особи лише проінфо-
рмовані про стратегію 

Ключова орієнта-
ція стратегії 

Реорганізація, що зорієнтована 
на поступове зниження фінансо-
вої заборгованості, контроль за 
якістю 

Фінансова страте-
гія 

Використовується дуже обме-
жено 

Маркетингова 
стратегія 

Відсутня 

Стратегія управ-
ління персоналом

Відсутня 

Використовувані 
інструменти стра-
тегічного аналізу 

SWOT-аналіз, аналіз зовніш-
нього середовища та галузевий 
аналіз 

Дослідження задо-
воленості клієнтів

Систематичне опитування

Бенчмаркінг Відсутній 

Стратегічний кон-
тролінг 

Обмежений, винятково фінансо-
вий 

 
Аналіз дає змогу узагальнити висновки щодо 

сфери стратегічного планування на досліджуваному 
підприємстві. Отримані результати стануть підґрунтям 
для подальшого, глибшого і репрезентативнішого які-
сного дослідження у цій галузі діяльності. 

Методи стратегічного менеджменту на підприєм-
стві почали використовуватися тільки в останні роки. 
Рівень складності та використання, як і раніше, дуже 
обмежений. Стратегія на підприємстві зводиться до 
місії, стратегічних цілей і стратегічного плану. Страте-
гії на підприємстві у такій обмеженій формі, як пра-
вило, формалізовані і поєднані з планом реструктури-
зації, який розроблений керівництвом. 

У статті  представлено результати SWOT-аналізу 
діяльності ТОВ «Карат» з метою виявлення слабких та 
сильних сторін, визначення можливостей та загроз по-
дальшого функціонування (табл. 2). 

Друге питання полягає у тому, що стратегії уп-
равління підприємством часто розглядаються як осно-
вний офіційний документ, що дає змогу уникнути де-
яких питань для різних зацікавлених сторін. Часто у 
стратегії наведено лише теоретичні положення і, менш 



СТАЛІНСЬКА О. В. 
 

 
 

130 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

імовірно, запропоновано конкретні рішення з управ-
ління. Більшість керівників також дистанцюються від 
цієї стратегії, яку вони створюють, зазначаючи, що 
вона адаптована до потреб органів підпорядкування та 
інших зацікавлених сторін. 

Третя проблема полягає у звуженні стратегії до 
опису місії і цілей, а також фінансових питань та уп- 

равління якістю продукції. Недостатньо представлені 
в стратегії окремі частини маркетингу (наприклад, 
бренд-стратегії), управління людськими ресурсами 
(наприклад, системи стимулювання праці). Така ву-
зька перспектива обмежує використання багаточис-
ленних перевірених засобів стратегічного управління у 
різних функціональних  сферах. 

 
Таблиця 2 

Результати проведеного SWOT-аналізу діяльності ТОВ «Карат» 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Значна потужність підприємства Дебіторська заборгованість

Високий рівень якості продукції Дуже обмежене використання фінансової стратегії 
розвитку підприємства 

Значний професіоналізм персоналу Відсутність стратегії управління персоналом 

 Відсутність маркетингової стратегії 

 Обмежене використання інструментів стратегічного 
аналізу 

 Обмежене використання (лише фінансовий) страте-
гічного контролінгу 

 Відсутність застосування технології бенчмаркінгу

Можливості Загрози 

Розширення асортименту продукції  Недостатньо високий рівень заробітної плати загро-
жує скороченню працівників 

Застосування інструментарію стратегічного плану-
вання для глибокої реструктуризації та реорганіза-
ції, що сприятиме зниженню фінансової заборгова-
ності  

Подальше зростання рівня дебіторської заборгова-
ності 

Розбудова інфраструктури Обмежене використання сучасних стратегій розви-
тку призведе до скорочення обсягів продукції  

Модернізації виробництва Зниження ефективності діяльності підприємства

Застосування сучасних інформаційних технологій 
для підвищення ефективності управління якістю 
продукції 

 
Спостерігається також слабке використання ін-

струментів стратегічного аналізу і маркетингових дос-
ліджень, які могли б стати основою для вироблення 
стратегічної політики щодо розвитку підприємства. 
Керівники, як правило, не використовують інші ана-
літичні інструменти, окрім: SWOT-аналізу, аналізу ре-
сурсів і аналізу зовнішнього середовища. Викорис-
тання, наприклад, методів бенчмаркінгу, аналізу сек-
тору, стратегічних карт, системи збалансованих пока-
зників або дослідження ринку може значно збагатити 
і зробити ефективнішим процес стратегічного управ-
ління. 

На даний час підприємство розробляє доволі за-
гальні стратегії, які не повною мірою використовують 
широкий спектр методів стратегічного управління. 
Тому в подальшому дуже важливо готувати фахівців-
менеджерів у цьому секторі і вивчати передовий досвід 
з використання управлінських прийомів. 

З метою вдосконалення діяльності підприємства 
ТОВ «Карат» доцільним є формування та реалізація 
інноваційної стратегії, яка у значній мірі залежить від 
розвитку інноваційного середовища. Особливістю 
інноваційного середовища є його здатність генерувати 
синергію, тобто, додана вартість отримується не тільки 
з кумулятивного ефекту від діяльності суб’єктів, які 
функціонують у середовищі, а й з їх взаємодії між со-
бою. 

Головне завдання інноваційної діяльності промис-
лового підприємства на основі використання маркетин-

гових і логістичних інструментів пов’язано з  забезпечен-
ням їх конкурентоспроможності в інституціональному 
середовищі за допомогою управління потоковими про-
цесами. При формуванні інноваційної стратегії розви-
тку промислового підприємства має використовува-
тися науково обґрунтована концепція модернізації 
підприємства, яка враховує особливості інноваційної 
діяльності підприємства, його положення на ринку та 
вплив чинників зовнішнього середовища. 

Оскільки ключовим елементом концепції іннова-
ційного розвитку є ланцюг створення вартості як для 
споживача, так і для самого підприємства, активне за-
стосування маркетингових і логістичних підходів, які 
розширюють можливості створення споживчої цінно-
сті інновації, дозволяє отримувати конкурентні пере-
ваги та формувати сегмент лояльних споживачів інно-
ваційної продукції. 

Маркетингове забезпечення формування іннова-
ційної стратегії розвитку підприємства дозволяє нала-
годити необхідний рівень комунікації із споживачами 
продукції, виявляти їхні потреби ще на етапі ство-
рення інновації, що сприятиме виходу на ринок саме 
з тією інновацією, на яку існує або може бути сфор-
мований попит відповідного рівня якості та обслуго-
вування.  

Маркетингові дослідження ринків продукції або 
послуг дають можливість виявляти незадоволені пот-
реби споживачів і генерувати ідею інновації. Добір ві-
дповідних складових комплексу маркетингу сприя-
тиме адаптації розробленої інновації до потреб ринку.  
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Формування ринкового попиту на нововведення 
обумовлює необхідність застосування таких маркети-
нгових прийомів, як активна збутова діяльність підп-
риємств та просування нововведення на етапі виходу 
на ринок.  

Роль логістичного забезпечення формування 
інноваційного потенціалу підприємства полягає у за-
безпеченні логістичної придатності інновації, а саме: 
відповідності вимогам логістичного управління, забез-
печенні ефективності інноваційної діяльності підпри-
ємства на основі мінімізації витрат ресурсів і часу, фо-
рмуванні партнерських стосунків з постачальниками 

матеріальних ресурсів і споживачами на основі логіс-
тичних ланцюгів.  

Логістична концепція розширює корисні власти-
вості інновацій логістичною придатністю, що дозволяє 
значно скоротити витрати на придбання матеріальних 
ресурсів, опрацювання замовлень, обслуговування 
споживачів інноваційної продукції. 

Логістичний підхід дає змогу розробити чітку 
інноваційну стратегію розвитку підприємства, яка має 
відповідати головній меті їх функціонування, за осно-
вними етапами (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Формування інноваційної стратегії розвитку підприємства 
 
Логістичне забезпечення формування інновацій-

ної стратегії підприємства ТОВ «Карат» можливе при 
реалізації таких механізмів:  

зосередження значних ресурсів у стратегічно ва-
жливих видах інноваційної діяльності;  

реінжиніринг бізнес-процесів для логістичного 
забезпечення реалізації інноваційної стратегії;  

Впровадження логістичних підходів до форму-
вання та реалізації інноваційної стратегії функціону-
вання промислового підприємства сприятиме підви-
щенню динаміки обсягу реалізації інноваційної про-
дукції; скороченню частки собівартості за рахунок 
зниження витрат при впровадженні інноваційних тех-
нологій; оптимізації витрат на інноваційне забезпе-
чення; збільшення частки ринку та рівня задоволено-
сті споживачів; підвищення рівня мотивації працівни-
ків, що залучаються в інноваційну діяльність підпри-
ємства. 

Таким чином, в управлінні діяльністю промисло-
вого підприємства важливу роль відіграє стратегія, що 
дає змогу зосередитись на головних проблемах і від-
кинути другорядні; визначити й скоординувати дії з 
реалізації місії й основних цілей підприємства, шляхи 
його перетворення в новий стан (який бізнес припи-
нити, який продати, у який перейти, з яким об’єдна-
тися), способи використання необхідних для цього ре-
сурсів. Стратегія має забезпечити підприємству конку-
рентні переваги у сферах, де є найбільші шанси на ус-
піх; допомогти визначити види продукції, за допомо-
гою яких цього можна досягти; відшукати шляхи ней-
тралізації суперників. За допомогою стратегії відбува-
ється створення стратегічного потенціалу як сукупно-
сті матеріальних умов виробничої діяльності й профе-
сійних і творчих навичок персоналу. Стратегія являє 
собою фундамент практичної діяльності компанії, ко-
ординації її окремих напрямів, процесу адаптації до 
середовища.  

Визначення логістичної місії підприємства

Розроблення стратегій інноваційної діяльності підприємства 

Аналіз стратегій окремих видів діяльності

Розробка стратегій функціональних підсистем за допомогою логістичних ме-
тодів і принципів

Розробка концепції інноваційного розвитку підприємства
 

Здійснення стратегічного аналізу, який включає ідентифікацію логістичного 
оточення, внутрішній аналіз підприємства

Стратегічне планування

Ідентифікація та оцінка логістичних ризиків, 
управління логістичними ризиками

Інформаційне забезпечення  реалізації інноваційної стратегії 
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Стратегія розвитку, як важливий документ в про-
цесі формування соціально-економічного розвитку 
підприємства, базується на використанні наявних ре-
сурсів, внутрішнього та зовнішнього потенціалів. Ви-
користання цих потенціалів та можливостей повинно 
відбуватися системно та бути скерованим на відповідні 
пріоритети, напрями розвитку та цілі. 

Планування інноваційних заходів на промисло-
вому підприємстві може здійснюватися різними 
шляхами. Вибір найбільш ефективного з них у кож-
ному конкретному випадку залежить від характеру 
інновації, її технології, ринку кінцевої продукції, по-
тенціалу підприємства, економічного клімату й сту-
пеню компетентності керівництва. 

удосконалення інформаційної системи забезпе-
чення логістичних бізнес-процесів;  

бюджетування та економічна оцінка інноваційної 
стратегії;  

формування корпоративної культури відповідно 
до обраної інноваційної стратегії;  

ув’язування системи мотивації та стимулювання з 
досягненням стратегічних цілей;  

диверсифікація виду діяльності;  
адаптація структури управління підприємством з 

орієнтацією на логістичні бізнес-процеси; 
інтеграція промислового підприємства з іншими 

учасниками в індустріальні кластери. 
Доведено існування зв’язку між впровадженням 

технологічних інновацій на підприємствах та розміром 
логістичних витрат, а також необхідність участі мене-
джерів з логістики в розробці інновацій. Фахівці з ло-
гістики мають забезпечувати підприємство даними 
щодо логістичних витрат, які можуть виникати при 
дистрибуції кожного з альтернативних варіантів інно-
вації, а також витрат на матеріально-технічне забезпе-
чення впровадження цих інновацій та їх обслугову-
вання.  

Використання логістичних підходів і принципів 
на кожному з етапів розробки та створення інновацій 
дозволяє створювати логістично-придатні інновації з 
високою споживчою цінністю. 

В якості  основи оцінки ефективності інновацій 
пропонується підхід, який складаєтеся з того, що на 
ефективність галузі, підприємств, продуктів вплива-
ють такі групи чинників: параметри попиту, що харак-
теризують інноваційність продукту, визначають можли-
вості його реалізації, а також межі коливань ціни на 
нього; наявність конкурентного середовища, що сти-
мулює до постійного вдосконалення послуг, підви-
щення їх інноваційної орієнтації й ефективності; ін-
новаційні параметри чинників, що використовуються 
в процесі створення продуктів, матеріальні ресурси, 
технологічні й інформаційні інновації, витрати праці. 

Удосконалення стратегічного планування на про-
мислових підприємствах полягає у вирішенні таких за-
вдань: поглибленні теоретичних підходів до сутності і 
місця стратегічного планування в економічному роз-
витку підприємства; визначенні сучасного стану роз-
витку та ефективності діяльності підприємств; оцінки 
ефективності існуючого стратегічного планування; ро-
зкриття основних напрямів формування і розвитку 
стратегічного планування на підприємствах; розробки 
вдосконалених підходів до стратегічного планування 
на підприємствах.  

Удосконалення стратегічного планування на про-
мисловому підприємстві є одним із пріоритетних на-
прямів реформування системи управління підприємс-
твом. На даний час підприємства знаходяться у стаг-
нації, що зумовлює необхідність довгострокового пла-
нування діяльності з метою виходу із кризи і подаль-
шого розвитку.  

Вдосконалення стратегічного планування потре-
бує вирішення низки теоретично-методичних та прак-
тичних завдань. Вирішення цих завдань надасть змогу 
побудувати ефективну методику стратегічного плану-
вання і оцінки виконання плану на промислових під-
приємствах. 

Висновки. Стратегічне планування, як  процес ви-
значення головних цілей організації, ресурсів, необ-
хідних для їх досягнення, та політики, направленої на 
придбання та використання цих ресурсів, має на меті 
довгострокове забезпечення результативності підпри-
ємства і освоєння його нових можливостей. Для цього 
необхідне найбільш повне урахування змін в навколи-
шньому середовищі, які являють собою потенційні за-
грози і майбутні можливості для підприємства, перед-
бачення непідконтрольних сил, критичних тенденцій 
з боку оточення та обмеження їх можливого впливу на 
промислове підприємство. Стратегічне планування за 
цілями являє собою метод поєднання планування, ко-
нтролю і мотивації, який успішно застосовується ба-
гатьма підприємствами  для зменшення кількості кон-
фліктів і зниження негативної реакції людей на конт-
роль шляхом їх участі в цьому процесі. Метод плану-
вання  за цілями допомагає реалізовувати стратегію 
шляхом покращення зв'язку між цілями підлеглих, ці-
лями їх керівників і цілями в цілому підприємства.  
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СВІТОВІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ВИЗНАЧЕННІ  
ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. Світові глобалізаційні про-

цеси створення єдиної ринкової економіки та її інфра-
структури ставлять перед урядом багатьох країн задачі 
формування ефективної економічної політики дер-
жави, заснованої на використанні нової моделі держа-
вного регулювання, де держава створює умови і сти-
мули для розвитку бізнесу на засадах партнерства, 
тобто рівноправного діалогу між ними, і одночасно 
виконує свої традиційні обов’язки у процесі суспіль-
ного відтворення. Про ефективність і результативність 
використання державно-приватного партнерства 
(ДПП) у світовій практиці свідчить досвід більшості 
країн. Проте зведені статистичні дані реалізації прое-
ктів державно-приватного партнерства, які б узагаль-
нювали і давали можливість наочно простежити осно-
вні тенденції розвитку ДПП та з урахуванням міжна-
родного досвіду визначити підходи до пріоритетних 
сфер застосування державно-приватного партнерства 
у вітчизняній економіці, у світовій практиці відсутні.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науко-
вих колах з проблем державно-приватного партнерс-
тва проводяться науково-практичні конференції, кру-
глі столи. Зокрема, міжнародні конференції "Перспе-
ктиви розвитку законодавства про публічно-приватне 
партнерство у державах-членах СНД", (26 листопада 
2014 р., Санкт-Петербург, Росія) [1], "Публічно-при-
ватне партнерство в сфері водопостачання та водовід-
ведення: обмін досвідом між Європою, Центральною 
Азією, Середнім Сходом та Північною Африкою" (21 
- 22 жовтня 2014 р., Женева, Швейцарія) [2], "Прис-
корення ППП в Україні" (10-11 квітня 2014 р., м. Київ, 
Україна) [3], "Актуальні правові проблеми розвитку 
публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, 
земельних, екологічних та космічних відносин" (22 ли-
стопада 2013 р., Київ, Україна) [4], "Модернізація 
ЖКГ на засадах державно-приватного партнерства" 
(11 вересня 2012 р., Запоріжжя, Україна) [5], круглий 
стіл "Публічно-приватне партнерство у сфері науки та 
інновацій" в рамках міжнародного науково - техніч-
ного форуму "Наука. Інновації. Технології — 2013" (15 
жовтня 2013 р., Київ, Україна) [6] та інші. Дослі-
дження за тематичними напрямками розвитку держа-
вно-приватного партнерства свідчать про пошук пріо-
ритетних сфер застосування партнерської взаємодії 

держави та приватного сектору. У країнах з різним рі-
внем соціально-економічного розвитку, в яких вико-
ристовують державно-приватне партнерство, пріори-
тетні напрямки значно розрізняються. Емпіричною 
основою визначення пріоритетних сфер та можливос-
тей застосування державно-приватного партнерства у 
країнах, що розвиваються та країнах з перехідною еко-
номікою, у тому числі в Україні, може бути аналітичне 
дослідження світових і європейських тенденцій розви-
тку ДПП. 

Отже метою статті є визначення пріоритетних 
сфер застосування державно-приватного партнерства 
в Україні з урахуванням досвіду реалізації проектів 
ДПП у світовій та європейській практиці.  

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід реа-
лізації проектів на засадах державно-приватного парт-
нерства показує, що ДПП активно використовують у 
країнах Європейського Союзу (ЄС). Зарубіжними до-
слідницькими центрами наводяться різні оцінки щодо 
розвитку державно-приватного партнерства. Згідно з 
дослідженнями, проведеними Європейським інвести-
ційним банком (1990 — 2010 рр.) та Європейським екс-
пертним центром ДПП (2010 — 2014 рр.) у 1990-2014 
рр. нараховано 1764 угоди з загальним обсягом фінан-
сування понад 335 млрд  євро. Кількість угод і обсяг 
інвестицій у державно-приватне партнерство наведено 
на рис. 1. 

Як випливає із наведених даних, з 1994 р. по 
2007 р. у країнах Європейського Союзу спостерігалося 
поступове збільшення кількості угод та обсягу капіта-
ловкладень. Однак під впливом світової фінансово-
економічної кризи у 2008-2009 рр. відбулося значне 
скорочення обсягів фінансування. Так, у 2008 році об-
сяг інвестицій у проекти ДПП зменшився на 18%, а у 
2009 році — на 35%. Водночас у цей період існує не-
відповідність між збільшенням кількості угод та змен-
шенням обсягів інвестицій у державно-приватне пар-
тнерство. Тенденція до збільшення кількості угод по-
яснюється довготривалістю реалізації проектів, які 
були підписані до 2007 р. Період посткризового відно-
влення у 2010-2014 р. супроводжувався пожвавленням 
інвестиційних процесів в економіці й помірним зрос-
танням кількості угод. Середній розмір угоди у 2010 р. 
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склав 163 млн євро [7, с. 1], у 2011 р. — 213 млн євро 
[8, с. 1], у 2012 р. — 188 млн євро [9, с. 1], у 2013 р. — 
203 млн євро [10, с. 1], у 2014 р. — 229 млн євро [11, с. 
1], що на 12,8% вище показника за аналогічний період 
2013 р. 

Серед європейських країн, за період 1990-2009 
рр., згідно з дослідженнями Європейського інвести-
ційного банку [12, с. 8], найбільша частка ДПП реалі-
зовується у Великобританії — 61, 1% кількості та 52,5% 
обсягу інвестицій усіх проектів ЄС. Дещо менша час-
тка — у Іспанії (10,1% угод та 11,4% обсягу вкладень у 
ДПП), Португалії (3,1% угод та 7% обсягу вкладень у 
ДПП), Франції (5,4% угод та 5,3% обсягу вкладень у 
ДПП), Німеччині (4,9% угод та 4,1% обсягу вкладень 

у ДПП), Італії (2,4% угод та 3,3% обсягу вкладень у 
ДПП) [12].  

За оцінками Європейського експертного центру 
ДПП у 2010-2014 рр. [7-11] реалізовується 424 угоди 
ДПП з обсягом залучених інвестицій 82800 млн євро. 
Найбільша доля ДПП серед країн ЄС у цей період ре-
алізовується у Великобританії — 35,8% кількості та 
30,9% обсягу інвестицій усіх проектів ЄС, Франції — 
21% та 22,8%, Німеччині — 12,5% та 4,6%, Іспанії — 
7,5% та 8,8%, Італії — 3,3% та 8,4%, Нідерландах — 
3,7% та 5,5%, відповідно.  

Динаміку залучення коштів для фінансування 
проектів державно-приватного партнерства за секто-
рами економіки наведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Обсяги інвестицій в угоди ДПП за сферами застосування у 2010-2014 рр. 

 
Примітка: складено авторами на основі: http://www.eib.org/epec/library/index_old.htm#Market_Updates 

 
Секторальний розподіл проектів ДПП свідчить, 

що більшість інвестицій спрямовано на фінансування 
розвитку транспортної інфраструктури. Так, у 2010 р. 
загальний обсяг інвестицій у транспорт склав 50%, у 
2011 р. — 57%, у 2012 р. — 55%, у 2013 р. — 57%, у  
2014 р. — 63%. Значна частка коштів направлена на 
освіту (2010 р. — 20%, 2011 р. — 6%, 2012 р. — 13%, 
2013 р. — 8%, 2014 р.  — 4%), навколишнє середовище 
(2010 р. — 1%, 2011 р. — 8%, 2012 р. — 5%, 2013 р. — 
14%, 2014 р. — 10,2%), охорону здоров'я (2010 р. —  
16%, 2011 р. — 3%, 2012 р. — 5%, 2013 р. — 9%, 2014 р. 
— 11%), громадський порядок і безпеку (2010 р. — 3%, 
2011 р. — 13%, 2012 р. — 9%, 2013 р. — 5%, 2014 р. — 
3%). 

Скоротилася доля інвестиційних ресурсів у сфе-
рах надання суспільних послуг (з 6% у 2010 р. до 4% у 

2014 р.), телекомунікацій (з 4% у 2010 р. до 3% у  
2014 р.), житлово-комунального господарства (з 5% у 
2012 р. до 4% у 2014 р.), відпочинку і культури (з 5% у 
2012 р. до 1% у 2014 р.) 

Слід відмітити галузеві пріоритети розподілу угод 
державно-приватного партнерства за кількістю угод 
(рис. 3).  

У структурі розподілу кількості угод за сферою за-
стосування переважають частки освіти (2010 р. — 34%, 
2011 р. — 27%, 2012 р. — 27%, 2013 р. — 26%, 2014 р. — 
17%), транспорту (2010 р. — 21%, 2011 р. — 14%,  
2012 р. — 20%, 2013 р. — 20%, 2014 р. — 28%), охорони 
здоров'я (2010 р. — 17%, 2011 р. — 6%, 2012 р. — 12%, 
2013 р. — 15%, 2014 р. — 18%), навколишнього середо-
вища (2010 р. — 1%, 2011 р. — 8%, 2012 р. — 6%,  
2013 р. — 16%, 2014 р. — 8%), громадського порядку і 
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безпеки (2010 р. — 6%, 2011 р. — 14%, 2012 р. — 9%, 
2013 р. — 8%, 2014 р. — 5%). Незначною залишається 
частка у сферах житлово-комунального господарства 
(2012 р. — 9%, 2013 р. — 7%, 2014 р. — 7%), енергетики 
(2011 р. — 4%, 2012 р. — 2%), телекомунікацій (2010 р. 
— 5%, 2013 р. — 1%, 2014 р. — 4%), надання суспільних 
послуг (2010 р. — 16%, 2011 р. — 27%, 2012 р. — 3%, 
2013 р. — 3%, 2014 р.  — 9%). З кожним роком змен-
шується кількість угод державно-приватного партнер-
ства у сфері відпочинку і культури  (2012 р. — 12%, 
2013 р. — 4%, 2014 р. — 4%).  

Отже, у країнах Європейського Союзу пріоритет-
ними сферами державно-приватного партнерства у 
2010-2014 рр. є: за обсягом фінансування — транспор-
тна інфраструктура, за кількістю угод — освіта. Роль 
сфери освіти і науки у забезпеченні стійкого економі-
чного зростання і модернізації економіки у країнах з 
розвиненою економікою значно зростає. Сфери засто-
сування державно-приватного партнерство поступово 
розширюються — від реалізації інфраструктурних про-
ектів до сфери НДДКР та впровадження інновацій.  

 

 
Рис. 3. Кількість угод ДПП за сферами застосування у 2010-2014 рр. 

 
Примітка: складено авторами на основі: http://www.eib.org/epec/library/index_old.htm#Market_Updates  

 
Партнерські відносини між приватним і держав-

ними секторами, університетами, науково-дослідними 
інститутами та іншими організаціями є ключовою мо-
деллю взаємовідносин в інноваційній політиці. Держа-
вно-приватне партнерство у більшості країн розгляда-
ється як інструмент науково-технологічного та інно-
ваційного розвитку. Серед них потрібно виділити кра-
їни— члени ЄС, такі як Австрія, Бельгія, Швеція та 
Франція. 

У Австрії здійснюються програми зі створення 
Центрів компетенцій, де державно-приватне партнер-
ство є основним інструментом реалізації довгостроко-
вих відносин між компаніями та дослідними інститу-
тами у сфері інновацій. Популярними програмами є 
К-ind/K-net, СОМЕТ, Асоціація з досліджень Крісті-
ана Доплера. Програма К-ind/K-net спрямована на 
створення промислових центрів компетенції і мережі 
установ для проведення досліджень і передачі техно-
логій під управлінням промислових компаній і консо-
рціумів. Програма СОМЕТ (Центрів компетенції з до-
сконалих технологій), що стала найбільш впливовою в 
історії ДПП Австрії, передбачає можливість створення 

ДПП у формі великих і середніх та малих спільних 
підприємств та без інституціоналізації (без створення 
юридичної особи). Програма Асоціації з досліджень 
Крістіана Доплера підтримує створення тимчасових 
лабораторій в університетах, які працюють над орієн-
тацією на застосовність фундаментальних досліджень 
[13, с. 191-192].  

У Бельгії прикладом реалізації ДПП у сфері інно-
вацій є програма СТАРТ, що запущена у 2008 році в 
Валлонії, яка фінансується на одну третину з коштів, 
що є у розпорядженні університетів, на одну третину 
— з приватного сектору (підприємств, приватних осіб, 
фондів), на одну третину з регіонального бюджету 
Валлонії [13, с. 192]. 

У Швеції з метою підвищення продуктивності 
академічних досліджень та сприяння впровадженню 
інновацій у промисловість створена програма VINN 
Exellence для підтримки співтовариства між приват-
ним і державним секторами, університетами, науково-
дослідними інститутами та іншими організаціями, що 
займаються дослідженнями [13, с. 192-193].  
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У Франції прикладом державно-приватного пар-
тнерства є Агентство з інновацій OSEO (акціонерне 
товариство приватного права, яке складається з хол-
дингу та дочірніх компаній і 50% капіталу якого нале-
жить державі), що діє за трьома напрямками: OSEO 
інновацій, OSEO фінансування, OSEO гарантія. Ме-
тою Агентства є безоплатна цільова допомога для ма-
лих і середніх підприємств з  інноваційними техноло-
гіями у партнерстві з бізнес-янголами та приватними 
інвесторами, і банка розвитку середніх та малих підп-
риємств [13, c. 191].  

Крім програм зі створення Центрів компетенцій, 
створюються Європейські технологічні платформи на 
засадах державно-приватного партнерства для реаліза-
ції пріоритетів науково-технологічного та інновацій-
ного розвитку в різних сферах економіки і промисло-
вості, посилення науково-виробничих зв'язків, що до-
зволяють поєднувати науку, виробництво і державне 
управління. Однією із основних цілей діяльності Єв-
ропейських технологічних платформ є розробка еко-
номічно обґрунтованих програм наукових досліджень 
та швидке впровадження наукових результатів у прак-
тику [14, с. 3]. За своєю структурою Європейські тех-
нологічні платформи є взаємовигідним партнерством 
між приватними і державними організаціями. За 
останні роки створено 36 Європейських технологічних 
платформ, що охоплюють різноманітні галузі еконо-
міки [14, с. 4]. Зокрема, Європейські технологічні пла-
тформи успішно функціонують в енергетиці, інформа-
ційно-комунікаційних технологіях, біо-економіці, ви-
робництві і процесах [14, с. 6-13]. 

У Франції, Німеччині, Великобританії, Бельгії та 
скандинавських країнах на базі університетів та інших 
наукових організацій створюються інноваційні поліси, 
парки, центри. У країнах ЄС (Великобританія, Фран-
ція) створюються Start-up організації (бізнес-інкуба-
тори, венчурні механізми та інші державно-приватні 
фонди) для підтримки співтовариства між приватним 
і державним секторами, науково-дослідними інститу-
тами та іншими організаціями. 

Досвід розвинених країн (Австрії, Бельгії, Шве-
ції, Франції), показує, що розвиток вітчизняної наці-
ональної інноваційної системи доцільно здійснювати 
на основі партнерської взаємодії держави та суб'єктів 
приватного підприємництва. Найважливішим завдан-
ням державно-приватного партнерства в інновацій-
ному розвитку є активізація інноваційної діяльності і 
створення цілісної системи її фінансового забезпе-
чення, яка має ґрунтуватися на широкомасштабному 
залученні та максимально ефективному використанні 
фінансових ресурсів.  

У країнах з економікою, що розвивається, най-
більш системна інформація щодо проектів державно-
приватного партнерства представлена Світовим бан-
ком, згідно з якою спостерігається позитивна тенден-
ція до збільшення кількості проектів ДПП. За даними 
Світового банку у 1990-2013 рр. реалізовується 6146 
проектів державно-приватного партнерства з обсягом 
залучених інвестицій понад 2,1 трлн. дол. (рис. 4) [15].  

 

 
Рис. 4. Кількість угод і обсяг інвестицій у державно-приватне партнерство за регіонами у 1990-2013 рр. 
 
Примітка: складено авторами на основі http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreRankings.aspx. 
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Аргентині — 3,5% і 4,3%, відповідно. Найменше прое-
ктів державно-приватного партнерства реалізовується 
у регіоні Близького Сходу і Північної Африки — 2,5% 
угод і 4,45% залучених інвестицій у ДПП. До регіону 
"Європа та Центральна Азія" віднесено 22 країни, се-
ред них країни СНД, країни колишньої Югославії і 
Туреччина. Левова частка реалізації проектів держа-
вно-приватного партнерства у цьому регіоні припадає 

на Російську Федерацію (5,5% угод та 6,6% усіх світо-
вих інвестицій в проекти ДПП) та Туреччину (2,6% 
угод та 4,5% усіх світових інвестицій в проекти ДПП).  

Переважна частка у загальному обсязі фінансу-
вання спрямована на сфери телекомунікацій та енер-
гетики, а найменша частка — водопостачання і кана-
лізації (3,4%). Транспортна інфраструктура, за крите-
рієм вартості, становить 18,6% від загального обсягу 
фінансування (табл. 1).  

 
Таблиця 1  

Динаміка розвитку проектів державно-приватного партнерства за сферами застосування 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Латинська Аме-
рика та Карибсь-
кий басейн 

865 282,177 152 351,857 555 176,399 269 845,156 1841 845,156

Східна Азія і Тихо-
океанський регіон 

854 152,413 81 110,611 380 88,805 464 30,945 1779 382,774

Південна Азія 526 158,523 77 125,481 409 89,349 15 605 1027 373,958

Європа та Центра-
льна Азія 

437 127,142 293 190,096 73 28,640 46 3,916 849 349,793

Африка на південь 
від Сахари 

164 22,396 205 108,732 102 18,241 28 392 499 149,761

Близький Схід і 
Північна Африка 

44 24,528 48 62,346 34 7,124 25 3,964 151 97,962

Усього 2890 767,179 856 949,122 1153 408,558 847 74,545 6146 2199,404
Джерело: http://ppi.worldbank.org/. 

 
 
За кількісним критерієм проекти ДПП найбільш 

інтенсивно реалізуються у сфері енергетики — енерго-
збереження (реконструкція існуючих мереж переда-
вання електроенергії та підвищення рівня надійності 
постачання електроенергії) і енергоефективності (про-
ведення заходів із поліпшення енергоефективності 
підприємств), а також у транспортній інфраструктурі 
(будівництво та експлуатація автомобільних доріг, за-
лізничний транспорт, морські порти, аеропорти). 

Отже, у країнах з економікою, що розвивається, 
пріоритетними сферами державно-приватного парт-
нерства у 1990-2013 рр. є: за критерієм вартості — те-
лекомунікації (43%) та енергетика (35%); за кількісним 
критерієм — енергетика (47%) і транспортна інфра-
структура (25%).  

У Росії щорічно Міністерством економічного ро-
звитку Російської Федерації і Центром розвитку дер-
жавно-приватного партнерства за підтримки Торгово-
промислової палати Російської Федерації проводиться 
комплексна оцінка рівня розвитку державно-приват-
ного партнерства в регіонах Росії. В рамках дослі-
дження проаналізовано 586 проектів [16], що перебу-
вають на різних стадіях реалізації державно-приват-
ного партнерства — від ініціації до експлуатації об'є-
кта. Усі проекти розподілено за чотирма сферами 
(табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Сфера застосування державно-приватного партнерства 

у Російській Федерації 

Сфера застосування державно-
приватного партнерства 

Кількість 
проектів, од. 

Комунальна (централізовані сис-
теми водопостачання та водовідве-
дення, перероблення та утилізація 
твердих побутових відходів, очисні 
споруди, міський благоустрій) 

194

Соціальна (охорона здоров'я, 
освіта, спорт, туризм, культура, со-
ціальне обслуговування) 

165

Енергетична (виробництво, розпо-
діл і передача теплової енергії, ви-
робництво, розподіл і передача еле-
ктричної енергії, розподіл і пере-
дача газу) 

163

Транспортна (автомобільні дороги, 
авіаційний транспорт, залізничний 
транспорт, морський і річковий 
транспорт, громадський транспорт, 
трубопровідний транспорт) 

64

Усього 586
Джерело: http://www.pppcenter.ru/assets/docs/rayting 

REG-Block_26-03-2015_web.pdf. 
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Переважна частина проектів державно-приват-
ного партнерства у Росії сконцентрована у сфері ко-
мунальної (33,1%) та соціальної (28,2%) інфраструк-
тури. Крім реалізації інфраструктурних проектів існує 
практика застосування державно-приватного партнер-
ства в інноваційній сфері. У рамках федеральних ці-
льових програм на основі державно-приватного парт-
нерства здійснюється співфінансування витрат підп-
риємств на створення інноваційних продуктів. Про-
грами орієнтовані на залучення позабюджетних дже-
рел для комерціалізації пріоритетних наукових розро-
бок та інноваційних проектів державного значення.  

Важливу роль у підтримці розвитку державно-
приватного партнерства в інноваційній сфері займа-
ють державні корпорації. Найбільш активно беруть уч-
асть у реалізації проектів ДПП "Російська корпорація 
нанотехнологій" (РОСНАНО) і "Банк розвитку і зов-
нішньоекономічної діяльності (Внешэкомбанк)". В 
сфері їх діяльності позначено здійснення фінансу-
вання інвестиційних проектів, спрямованих на розви-
ток інноваційної інфраструктури та інноваційних про-
ектів.  

Істотний внесок у розвиток партнерської взаємо-
дії держави і приватного сектору та малого інновацій-
ного підприємництва вносить діяльність Фонду спри-
яння розвитку малих форм підприємств у науково-те-
хнічній сфері. 

Прикладами державно-приватного партнерства в 
науково-технічній сфері можуть служити і регіональні 
закриті пайові інвестиційні фонди особливо ризико-
вих (венчурних) інвестицій, що формуються на пари-
тетних засадах з бюджетних і приватних джерел [17]. 

У Республіці Казахстан державно-приватне парт-
нерство здійснюється в галузях, що традиційно нале-
жать до сфери відповідальності держави (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Сфера застосування державно-приватного партнерства 
у Республіці Казахстан 

Сфери застосування 
державно-приватного 

партнерства 

Кількість проектів 
ДПП, од. 

Охорона здоров'я і на-
дання соціальних послуг 

3 

Міська інфраструктура 8 

Освіта 4 

Енергетика 2 

Транспорт (автодороги) 3 

Залізничний транспорт 6 

Аеропорти 1 

Усього 27 
Джерело: http://kzppp.kz/ru/project/table. 

 
У даний час більшість проектів партнерської вза-

ємодії держави та приватного сектору реалізовується у 
сфері будівництва транспортної інфраструктури. У 
майбутньому планується залучення бізнесу до фінан-
сування проектів у сфері будівництва соціальних об'є-
ктів [18]. 

У Республіці Білорусь в рамках проекту Європей-
ського Союзу та Програми розвитку ООН "Зміцнення 
національного потенціалу в області застосування ме-
ханізмів державно-приватного партнерства у Респуб-
ліці Білорусь" створено Центр державно-приватного 
партнерства при Міністерстві економіки Республіки 

Білорусь [19]. Згідно інформації, наданої на сайті Цен-
тру державно-приватного партнерства, затверджено 
список пілотних проектів державно-приватного парт-
нерства. Сферою застосування цих проектів є об'єкти 
інфраструктури [20]. Крім реалізації ДПП у сфері ін-
фраструктури, у проекті Закону Республіки Білорусь 
"Про державно-приватне партнерство" у статті 5 сфе-
рою здійснення державно-приватного партнерства по-
значені наукова, науково-технічна та інноваційна дія-
льність [21]. Серед основних завдань здійснення пар-
тнерської взаємодії держави та приватного сектору ви-
діляють розвиток інноваційної діяльності і наукоміст-
ких виробництв, підвищення технічного рівня вироб-
ництва та удосконалення технологічних процесів. 

В Україні департаментом інвестиційно-іннова-
ційної політики та розвитку державно-приватного 
партнерства Міністерства економічного розвитку і то-
ргівлі України оприлюднено дані за 2013 р. і 2014 р., 
згідно з якими у країні спостерігається позитивна те-
нденція до збільшення кількості проектів ДПП. Свід-
ченням цього є кількість проектів, що реалізовуються 
за 2013-2014 рр.: якщо за три квартали 2013 р. функ-
ціонувало 227 проектів [22], то на кінець 2014 р. — 243 
проекти на засадах державно-приватного партнерства 
[23]. Ці проекти реалізовуються за різними сферами 
господарської діяльності (табл. 4). 

Більше половини загальної кількості проектів на-
лежить до сфери оброблення відходів — 117 проектів 
(51% від укладених угод) у третьому кварталі 2013 р., 
116 проектів (47,7%) у 2014 р. [23]. Крім сфери оброб-
лення відходів, значна частина проектів державно-
приватного партнерства застосовується у сферах 
збору, очищення та розподілення води й у будівництві 
і експлуатації доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг 
на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і ме-
трополітенів, морських і річкових портів та їх інфра-
структури.  

Україна має досвід упровадження проектів парт-
нерської взаємодії держави та приватного сектору в ін-
фраструктурній сфері, але не має успішної практики 
реалізації державно-приватного партнерства в іннова-
ційній сфері, незважаючи на те, що у Законі України 
"Про державно-приватне партнерство" позначено ма-
шинобудування як високотехнологічне виробництво 
[24].  

Необхідність широкого впровадження в Україні 
механізму державно-приватного партнерства підтвер-
джується прийнятою Концепцією розвитку ДПП в Ук-
раїні на 2013-2018 рр. [25]. Концепція визначає пріо-
ритетні сфери застосування державно-приватного 
партнерства, серед яких — наукова, наукова-технічна, 
інноваційна та інформаційна сфери.  

Отже, практична спрямованість партнерської вза-
ємодії держави та приватного сектору у країнах, що 
розвиваються та у країнах з перехідною економікою 
свідчить про те, що більшість проектів ДПП викорис-
товуються у сферах виробництва суспільних благ і на-
дання публічних послуг, виробництва природно-мо-
нопольних галузей економіки. У названих сферах дер-
жава не може відмовитися від своєї присутності і для 
вирішення суперечностей між обмеженими можливо-
стями державного бюджету та потребою у вкладенні 
капіталу для забезпечення відтворення та розвитку об'-
єктів стратегічної і соціальної значущості цих сфер ви-
користовує державно-приватне партнерство. Разом з 
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тим в країнах, що розвиваються та у країнах з перехі-
дною економікою, велику роль набувають функції дер-
жави, пов'язані з модернізацією економіки і в цьому 
зв'язку з інноваційним розвитком. Враховуючи досвід 
розвинених країн, участь держави у фінансуванні 
НДДКР та інноваційній діяльності, стимулюванні 

інноваційної активності виробників у процесах моде-
рнізації економіки країни, розвитку інноваційної ін-
фраструктури є важливим чинником упровадження 
державно-приватного партнерства у науково-технічну 
сферу.  

 
Таблиця 4 

Сфера застосування державно-приватного партнерства в Україні 

Сфера застосування державно-приватного партнерства Кількість проектів, од. 

2013 рік  
2014 рік 2 квартали 3 квартали 

Збір, очищення та розподілення води 71 56 79

Виробництво, транспортування і постачання тепла 32 - 7 

Будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, 
злітно-посадкових смуг на аеродромах,  мостів, шляхових ес-
такад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та 
їх інфраструктури 

16 14 17

Туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт 9 - 1 

Пошук,  розвідка родовищ корисних копалин та їх видобу-
вання 

8 - 3 

Оброблення відходів 7 117 116

Охорона здоров'я 3 - - 

Виробництво, розподілення та постачання електричної енергії 3 - 5 

Управління нерухомістю - - 2 

Забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних 
систем 

- - 1 

Інші 11 40 12

Усього 160 227 243
Джерело: http://www.me.gov.ua. 

 
Висновки. Провівши аналітичне дослідження сві-

тових та європейських тенденцій розвитку державно-
приватного партнерства у визначенні пріоритетних 
сфер застосування, доходимо висновку про таке. Вибір 
пріоритетної сфери застосування ДПП залежить від 
соціально-економічного рівня розвитку країни і реалі-
зованої політики держави. У країнах з розвиненою 
економікою державно-приватне партнерство викорис-
товують не лише для розбудови інфраструктурних 
проектів, але й для інноваційного розвитку. Виходячи 
з досвіду реалізації проектів ДПП в європейських кра-
їнах, для країн, що розвиваються та країн з перехідною 
економікою в умовах модернізації економіки і постін-
дустріального розвитку пріоритетними сферами засто-
сування державно-приватного партнерства мають бути 
інноваційна, наукова та науково-технічна сфери. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 
Постановка проблеми. Сьогодні внаслідок швид-

ких змін — створення найбільш ефективної кадрової 
політики у нашій країні — важливе завдання, що стоїть 
перед керівництвом кожного суб’єкта господарю-
вання. Для вирішення цього питання доцільно розгля-
нути  зарубіжний досвід зокрема на прикладі розвину-
тих країн ЄС, США та Японії, адже в епоху Євроінте-
грації України це питання набуває особливої актуаль-
ності. 

Мета дослідження. Дослідження міжнародного 
досвіду щодо формування політики кадрового потен-
ціалу. 

Аналіз останніх досліджень. Питання  кадрового 
потенціалу розглядалися різними як вітчизняними, 
так і зарубіжними вченими. Серед них — Г. Жане, К. 
Поппер, Г. Аммонд, П. Бурдьє, В. Афанасьєв, В. 
Авер’янова, А. Пойченко, М. Лукашевич, В. Князєва, 
О. Воронько, П. Надолішного тощо, але не зважаючи 
на це дане питання є сьогодні досить актуальними. 
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Виклад основного матеріалу.  Слід зазначити, що 
об’єктом прямого фінансування державними ор-
ганами Німеччини, Франції, Італії, Швеції стала  так 
звана альтернативна форма підготовки кадрів, що охо-
плює молодь до 25 років. Йдеться про поєднання про-
цесу теоретичної підготовки в навчальному закладі з 
трудовою діяльністю за умов часткової зайнятості. 
Тобто забезпечується зайнятість молоді згідно здобутій 
на даний момент кваліфікації. Необхідною умовою та-
кої форми навчання є наявність спеціальної програми, 
що забезпечує координацію підготовки у двох різних 
системах. Активний контроль підприємств за навчаль-
ним процесом зумовлює постійне коригування про-
грам теоретичного навчання. 

У західноєвропейських країнах одним  з джерел 
спрямування державних коштів на професійну підго-
товку є грошові  відрахування самих підприємств. Так, 
у Франції існує порядок, згідно якого кожне підпри-
ємство з чисельністю понад 10 осіб зобов'язане відра-
ховувати на цілі підготовки та підвищення кваліфікації 
працівників не менше ніж 1% з коштів фонду заробі-
тної плати. 

Необхідність  постійної перепідготовки персо-
налу  висунула практично в усіх країнах з ринковою 
економікою вимогу створення  системи спеціальних 
підрозділів  суб’єктів господарювання. Це навчальні 
центри та курси, відділи кадрової політики тощо. Си-
стему професійної підготовки працівників мають 80% 
підприємств Японії. Витрати американських компаній 
на перепідготовку та підвищення кваліфікації персо-
налу становлять близько 5% з прибутку, не врахову-
ючи державних дотацій. [5] 

В США поряд з державною службою  працевла-
штування населення  важливим джерелом забезпе-
чення потреби в  кадрах є посередницькі структури, 
основною метою діяльності яких є  пошук необхідного 
персоналу  відповідно до заявок підприємств. Вартість 
підбору одного з таких спеціалістів може становити 
близько однієї третини  його річного посадового 
окладу. 

Управління  персоналом в різних формах має свої 
особливості, але загальними для  них є: 

1) надання підлеглими своєму керівництву робо-
чих звітів або доповідей про виконану роботу і про 
плани на майбутнє. Такі звіти складаються працівни-
ками усіх рівнів управління і подаються в залежності 
від встановленого на підприємстві порядку: щоденно, 
щотижня, щомісяця або наприкінці року.  

2) щотижневе проведення оперативних нарад на 
вищому рівні управління за участі керівників вироб-
ничих підрозділів і центральних служб. На таких на-
радах заслуховуються звіти керівників з актуальних 
питань, обговорюються конкретні заходи та рішення, 
які приймаються до виконання. 

Американські підприємства, які використовують 
традиційні принципи відбору кадрів при прийомі на 
роботу, головну увагу приділяють наявності спеціалі-
зованих знань та професійних навичок. Поступаючи 
на роботу, претенденти проходять тестування для 
встановлення рівня професійної підготовки. Кожен 
суб’єкт господарювання розробляє свої критерії від-
бору і свій порядок прийому працівників. 

У японських фірмах вважають, що менеджер по-
винен бути спеціалістом, який може працювати на 
будь-якій ділянці, а  не виконувати окремі функції, 

тому під  час підвищення кваліфікації керівник  під-
розділу вибирає для  вивчення нову сферу діяльності, 
в якій співробітник раніше не працював [6]. 

Адекватні принципи організації виробництва, оп-
тимальні системи й процедури відіграють важливу 
роль. Але виробничий успіх залежить від конкретних 
людей, їх знань, компетентності, кваліфікації, дисци-
пліни, мотивацій, здібності вирішувати проблеми і 
сприйнятливості до навчання. 

В основі концепції управління персоналом 
суб’єкта господарювання  сьогодні лежить підвищення 
ролі особистості працівника, знання його мотивацій-
них установок, вміння їх формувати та направляти від-
повідно до завдань, які стоять перед підприємством. 
Ситуація, що склалась в нашій країні, зміна економі-
чної та політичної систем одночасно несуть як великі 
можливості, так і серйозні загрози для кожної особи-
стості, вносять значний ступінь невизначеності в 
життя практично кожної людини. 

Управління персоналом в такій ситуації набуває 
особливої актуальності та важливості: воно дозволяє 
узагальнити та реалізувати цілий спектр питань адап-
тації людини до зовнішніх умов, врахування особисті-
сного фактора в побудові системи управління персо-
налом суб’єкта господарювання. 

Управління персоналом - це процес системного, 
планомірно організованого управління, з метою, як 
забезпечення ефективного функціонування операцій-
ного процесу, так і задоволення потреб персоналу в їх 
професійному та особистому розвитку. [1, c. 83] 

Однією з найважливіших функцій служби управ-
ління персоналом є організація процесу навчання пе-
рсоналу, підвищення його кваліфікації, активізації 
людського ресурсу. Це все досягається лише при пос-
тійній підготовці персоналу, підвищенні його кваліфі-
кації і стратегічному визначенню професійної орієн-
тації людей в даний момент і на даному виробництві. 

Еволюція системи управління, що склалася на 
перших етапах економічної реформи України, відбу-
вається в специфічних умовах перехідного періоду. Ва-
жливими його особливостями є: 

− нестійкість зв'язків між підприємствами і не-
достатня координація їх діяльності; 

− свобода господарської діяльності, обумовлена 
існуючою правовою системою; 

− нестабільність нормативної сфери й економі-
чної політики. 

Без сумніву, питання щодо формування кадро-
вого потенціалу носить стратегічний характер, як для 
великих , так і для малих підприємств. 

Ринок освітніх послуг сьогодні в Україні вияви-
вся практично незбалансованим з реальними потре-
бами ринку кваліфікованої праці. Якісний рівень пра-
цівників підприємств істотно поступається вимогам, 
які висуваються на міжнародному ринку праці.Сис-
тема управління кадровим потенціалом на більшості  
вітчизняних підприємств не відповідає стратегії рин-
кових реформ, що значною мірою стримує можливості 
реалізації програм стійкої стабілізації, пожвавлення 
виробництва і структурної перебудови економіки, під-
вищення якості та конкурентоспроможності  україн-
ської продукції [2, c. 28]. 

Існуюча практика роботи в сфері управління пе-
рсоналом в Україні не забезпечує якісного оновлення 
персоналу, фахівців і керівників. Відсутня на підпри-
ємствах і єдина система роботи з кадрами, насамперед 
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система науково обґрунтованого вивчення здібностей 
і схильностей, професійного і посадового просування 
працівників.    Через це, як правило, відділи з управ-
ління персоналом ще нездатні взяти на себе роль 
служб, які б забезпечували, весь комплекс заходів, що 
гарантують якість підбору та розстановки кадрів.  Слід 
також зазначити ерозію традиційних цінностей, що 
призводить до серйозних розладів особистих переко-
нань і цінностей. Стреси, тиск і невизначеність у все 
більшій мірі використовуються в менеджменті персо-
налу. 

Щоб не повторювати помилок минулого, дуже 
важливо провести в нашій країні істотне коригування 
економічної стратегії реалізувати ряд організаційно-
структурних рішень. Для усунення такого роду недо-
ліків необхідно планування розвитку персоналу. На-
самперед, це планування природного руху персона-
лу — вихід на пенсію, звільнення через хвороби, у зв'я-
зку з навчанням, службою в армії тощо. Робити це не-
складно, але важливо, щоб своєчасно готувати рівно-
цінну заміну. Складніше інше - посилити потенціал 
колективу, підвищити його конкурентоспроможність 
[3, c. 62]. 

По-друге, необхідно навчати й істотно підвищу-
вати кваліфікацію керівного корпусу з менеджменту, 
маркетингу, інновацій, управління персоналом з ура-
хуванням особливостей сучасного економічного стану 
та ринку України. Формування індустрії ділових пос-
луг має стати однією з першорядних проблем структу-
рно-інвестиційної політики. Набір програм, що вико-
ристовуються в процесі навчання та перепідготовки 
керівників, повинен відповідати сучасним вимогам до 
керівників. Програми повинні орієнтувати керівників 
на оцінку ефективності управління і, як наслідок, під-
вищення конкурентоспроможності за рахунок макси-
мального використання в роботі людських ресурсів на 
противагу економічному зростанню, що досягається за 
рахунок додаткових капіталовкладень. 

По-третє, важливо, щоб корпоративні цілі і цін-
ності сприймалися трудовим колективом як свої. По-
трібна пропаганда, постійна робота з колективом. При 
цьому, в якості умови появи зацікавленості в справах 
фірми виступають об'єктивна оцінка результатів ро-
боти співробітника і визнання його заслуг керівницт-
вом і колегами, а також можливість прояву ініціативи. 
Робота з персоналом в умовах сучасного динамічно 

ринку є одним з ключових чинників підвищення кон-
курентоспроможності бізнесу. 

Сьогодні у світі існує кілька основних моделей 
управління персоналом. Найбільш поширеною мо-
деллю є американська модель. З іншого боку, япон-
ська модель управління персоналом користується все 
більшим впливом внаслідок успіхів японських товаро-
виробників. Разом з тим, оскільки японська модель 
багато в чому пов’язана з японською культурою, яка 
має свої унікальні відмінні особливості, не всі їх еле-
менти, в сфері управління персоналом можна з успі-
хом поширювати на інші країни. У будь-якому випа-
дку американську і японську модель прийнято розгля-
дати як такі, що знаходяться на різних полюсах, в пе-
ршу чергу, з точки зору орієнтації на індивідуалізм 
(США) і колективізм (Японія). У свою чергу європей-
ська модель також володіє важливими відмінними 
ознаками [4]. 

Японія. У Японії специфіка управління персона-
лом має такі особливості: довгострокове залучення 
працівників; підвищення заробітної плати за вислугу 
років; участь  працівників у профспілках, які  створю-
ються у межах підприємства (а не галузі, як у 
США).Отже, система управління персоналом у  Японії 
передбачає гарантію зайнятості, залучення нових пра-
цівників, їх підготовку, оплату праці у залежності від 
стажу роботи, гнучку систему  заробітної плати. 

В Японії кожен суб’єкт господарювання дуже ви-
багливо ставиться до підбору нових кадрів. Для країни 
з незначним рівнем безробіття (близько 1,5-2%) ця 
проблема є  більш актуальною безпосередньо  для під-
приємств, ніж для рівня  державного управління. Але 
практика підбору персоналу в Японії заслуговує на 
особливу увагу. Саму суть цього  процесу можна сфо-
рмулювати у  короткому вислові: "Нам потрібний  пра-
цівник, як чистий аркуш паперу, а що на ньому по-
винно бути написано, ми напишемо самі" [6]. 

Японські компанії не є просто суб’єктами госпо-
дарювання, орієнтованими на отримання прибутку. 
Оскільки в Японії поширений довічний найм, то й 
підприємства при формуванні  трудових відносин з 
працівниками виходять набагато далі стандартних тру-
дових відносин. Саме у зв’язку  з цим кожна японська 
фірма має власну корпоративну філософію, яку побу-
довано на принципах щирості, гармонії, співпраці 
тощо [4]. Можна виділити такі риси управління пер-
соналом в Японії (таблиця 1): 

 
Таблиця 1 

Риси сфери управління людськими ресурсами в Японії 

Стиль управ-
ління 

Начальник не виділяє себе з маси підлеглих, його завдання не керувати роботою, яку виконують 
інші, а сприяти взаємодії співробітників, надавати їм необхідну підтримку і допомогу, формувати 
гармонійні відносини. У японських фірмах немає детальних посадових інструкцій, а положення 
про структурні підрозділи носять загальний характер 

Розвиток ро-
бітників 

З точки зору вимог до розвитку компетенцій японські компанії орієнтують своїх співробітників 
на оволодіння гранично широким колом кваліфікацій і компетенцій. Велика увага приділяється 
ознайомленню новачків з функціонуванням всього підприємства за допомогою переміщення їх 
по різних позиціях в різних структурах суб’єкта господарювання. Суттєвим аспектом формування 
співробітників компанії є практика внутрішньофірмового професійного навчання. 

Політика 
УЧР 

Можна виділити наступну політику щодо управління людськими ресурсами в японських компа-
ніях: 
• довгострокове залучення персоналу; 
• оплата праці відповідно до вислуги років; 
• внутрішньо фірмові профспілки; 
• внутрішньо фірмовий ринок робочої сили; 
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• внутрішньо фірмове виробниче навчання;
• ротація системи колективного підряду та колективного прийняття рішень; 
• внутрішньо фірмове соціальне забезпечення; 
• системи спільних консультацій робітників та управлінців; 
• гуртки контролю якості 

Підбір пер-
соналу 

Японські компанії ретельно відбирають і комплектують свій персонал, і у керівників багато часу 
йде на неформальну оцінку роботи підлеглого. Зазвичай працівник в японській компанії отримує 
нове призначення через два-три роки і знає, що якість виконання ним своїх обов'язків визначить 
характер його чергового кар’єрного росту 

Адаптація 
персоналу 

Програма навчання прийнятих на роботу на підприємство розрахована іноді на кілька років і 
включає не тільки широку професійну підготовку, але також вивчення історії, цілей, принципів 
діяльності суб’єкта господарювання. Іноді компанії використовують методи релігійного тренінгу. 
З метою зміцнення групової солідарності нових працівників можуть поселити на час навчання в 
гуртожиток підприємства 

Плануван-ня 

Планування персоналу у Японії не поширене. Натомість реалізуються наступні правила: 
• працівник не повинен звільнятися, за виключеннями виключних випадків; 
• по досягненню вікової межі працівник має піти на пенсію чи бути переведеним на тимчасову 
роботу. 
Важливим показником в плануванні чисельності працівників є збалансована вікова структура 
персоналу. Викликано це наступними міркуваннями: 
• кожен рік певне число працівників, що досягли вікової межі та отримали найвищу зарплату, 
повинні йти у відставку. Це значно скорочує витрати на зарплату, бо їх замінюють випускники 
навчальних закладів, які отримують менше всіх у компанії; 
• підтримка певної вікової структури полегшує просування по службі 

Оплата праці 

Система оплати праці у японських компаніях будується на наступних принципах: 
• розмір винагороди визначається соціальними, а не економічними факторами; 
• індивідуальний дохід встановлюється с урахуванням того, скільки отримують інші робітники 
компанії; 
• система узгоджується з принципом довгострокового найму. 

 
США. В американських фірмах прийом на роботу 

передбачає такі етапи: 
1) ознайомлення працівника з майбутніми функ-

ціями, правами і відповідальністю. 
2) якщо конкретну роботу, під яку наймається 

працівник, не включено у річний план, її потрібно об-
ґрунтувати, зареєструвати у відділі кадрів для встанов-
лення відповідної системи оплати праці. 

3) відділ персоналу допомагає керівникові підроз-
ділу, де є вакансія, підібрати кандидатуру, готує корот- 
кий список кандидатів на цю посаду, а на деяких під- 
приємствах обов’язковим вважається внесення у спи-
сок кандидатів працівників інших підрозділів. 

4) кандидати, внесені у список, проходять через 
декілька інтерв'ю зі своїми майбутніми керівниками 
(на 2-3 рівні вгору), колегами і у разі необхідності - з 
підлеглими. Результати інтерв'ю узагальнюються і до-
повнюються рекомендаціями. 

Звільнення  персоналу, у тому числі менеджерів, 
завжди супроводжується серією оцінювальних та ви-
ховних прийомів, окрім екстремальних випадків (кра-
діжка, порушення внутрішнього порядку) [6]. 

Робота з управління персоналом в США забезпе-
чена великою кількістю теоретичних досліджень, нав-
чальних програм, консультаційних підтримок. Амери-
канську і японську модель управління персоналом 
прийнято розглядати як ті, що знаходяться на різних 
полюсах, в першу чергу, з точки зору орієнтації на ін-
дивідуалізм (США) і колективізм (Японія). Для сучас-
ного етапу розвитку сфери управління персоналом в 
американських компаніях властиво: 

• розширення змісту, форм та методів роботи з 
персоналом фірми; 

• поглиблення спеціалізації у різноманітних фу-
нкціях управління персоналом; 

• зростання професіоналізму співробітників; 
• зростання витрат на діяльність ; 
• активізація використання інформаційних тех-

нологій [4]. 
Підсумовуючи, можна виділити такі риси сфери 

управління персоналом в американських компаніях 
(табл. 2): 

Таблиця 2 
Риси сфери управління людськими ресурсами в США 

Політика 
управління 
персоналом 

Американські менеджери традиційно орієнтовані на індивідуальні цінності і результати. Вся 
управлінська діяльність в американських компаніях ґрунтується на механізмі індивідуальної 
відповідальності, оцінці індивідуальних результатів, розробці кількісних виразів цілей, які 
мають короткотерміновий характер. Управлінські рішення, як правило, приймають конкре-
тні особи і несуть відповідальність за їх реалізацію. 
У багатьох американських корпораціях основна увага приділяється індивідуалізації цінностей 
американця — бажанням стати багатшими, розумнішими, більш значуща, ніж всі інші. Уп-
равління персоналом підігріває амбіції співробітників, і основний упор робиться на розвиток 
неформальної змагальності між творцями нової продукції, нових форм обслуговування тощо.
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Продовження табл. 2 

Ставлення 
до персо-
налу 

Особливостями системи управління в американських компаніях є такі: 
• персонал розглядається як головне джерело підвищення ефективності у діяльності ком-
паній; 
• співробітникам надається певна автономія при прийнятті рішень; 
• при підборі особливу рольвідіграють такі критерії, як освіта, практичній досвід роботи, 
психологічна сумісність, уміння працювати в колективі; 
• орієнтація на вузьку спеціалізацію менеджерів, інженерів, вчених 

Підготовка 
персоналу 

В американських компаніях велика роль приділяється освіті та перекваліфікації персоналу. 
Поширені внутрішні і зовнішні навчальні програми, все більшу роль набувають дистанційні 
та електронні форми навчання. У великих та інноваційно-орієнтованих компаніях створю-
ються корпоративні університети. Однією з тенденцій розвитку корпоративних університетів 
є надання можливості навчатися в них зовнішнім фахівцям і придбання корпоративними 
університетами статусу центрів доходів 

Оплата 
праці 

У США система оплати праці передбачає наступне:
• робітники отримують погодинну оплату, що пов’язано з високим рівнем механізації 
праці, де рівень продуктивності від працівників майже не залежить; 
• мінімальна оплата праці регулюється законом; 
• при визначенні середнього рівня оплати компанії стежать, щоб вона не була нижчою, 
ніж у інших фірм в даному географічному районі; 
• розміри заробітної плати залежать від кваліфікації працівника і вартості проживання у 
даній місцевості; 
• підвищення заробітної плати зазвичай проводиться щорічно для всіх працівників, чия 
робота оцінюється позитивно. Атестація працівників проводиться щорічно. Оцінку роботи 
дає керівник на основі відомостей, що подаються безпосередньо керівником; 
• розміри заробітної плати інженерно-технічних працівників і керівництва не оголошу-
ються. Вони встановлюються на основі індивідуальної угоди між адміністрацією і відповід-
ним працівником. 
Премії виплачуються зазвичай лише вищому керівництву фірми. 

 
Європа. У європейських підприємствах здебіль-

шого запроваджено погодинну оплату праці робітни-
ків. Це зумовлено  тим, що нині пріоритетного зна-
чення набуває не кількість, а якість товарів. У 90-х ро-
ках XX сторіччя проста погодинна й погодинна з ко-
лективним та індивідуальним преміюванням системи 
за охопленням робітників становили (у відсотках): у 
Бельгії — 92,6; Німеччині — 86,7; Італії — 88,4; Нідер-
ландах — 94,8; Франції — 93,5 [6]. 

Служби з управління персоналом в Європі займа-
ють одне з провідних місць у керівному апараті держа-
вних організацій і приватних фірм [4]. Велику роль в 
сучасних європейських компаніях відіграє орієнтація 
на високі соціальні стандарти при роботі з персоналом 
(табл. 3). 

Висновки. В Україні існує низка нагальних про-
блем, які потрібно вирішувати вже сьогодні. Значна 
частина цих проблем пов’язана з формуванням на під-

приємствах  кадрового потенціалу. За умови підви-
щення ефективності формування кадрового потенці-
алу можна знайти такі методи, які дозволять створю-
вати  колективи на підприємствах та з мінімальними 
витратами будуть приносити очікуваний прибуток. З 
цією метою слід використовувати досвід розвинутих 
країн світу. Існує декілька основних моделей менедж-
менту -  класична Японська та Американська моделі, 
модель ЄС, кожна з яких має свої особливості та ком-
бінує певні елементи з інших моделей. Між собою 
вони відрізняються як трактуванням діяльності, так і 
мотивацією працівників, а також  методами взаємодії 
з персоналом та впливу на нього. Україна стоїть перед 
вибором, куди їй рухатися далі, тому, використовуючи 
іноземний досвід й опираючись на українські реалії та 
ментальні особливості, із кожної моделі слід викорис-
товувати кращі підходи, що дозволить досягти бажа-
ного ефекту за найменших витрат. 

 
Таблиця 3 

Риси сфери управління людськими ресурсами в ЄС 

Витрати на 
персонал 

У ФРН надзвичайно велика увага приділяється плануванню витрат на людські ресурси, яке 
передбачає врахування кількісних і якісних ситуаційних чинників. Витрати на персонал поді-
ляють на основні та додаткові. 
• До основних витрат відноситься оплата праці. 
• Додаткові вкладення в персонал включають цілий комплекс витрат, що охоплюють всю со-
ціальну сферу і питання кадрового управління 

Розвиток 
персоналу 

У європейських компаніях виняткову роль грає навчання і розвиток персоналу. Причому ці-
лями навчання оголошуються не тільки підвищення рівня  компетенції та кваліфікації, а й 
підвищення рівня лояльності та залученості персоналу . Компанії взаємодіють з університетами 
і різними спеціалізованими фірмами при розробці індивідуальних навчальних програм під кон-
кретну фірму-замовника. Велику роль в методиці навчання персоналу відіграє компетентніс-
ний підхід і розроблені в рамках цього підходу навчальні програми на рівні бакалаврату та 
магістратури 
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Продовження табл. 3 

Оплата 
праці 

Однією з основних особливостей мотивації персоналу в західноєвропейських країнах є поши-
рення партнерських відносин між управлінцями і робітниками. Це проявляється в активній 
участі персоналу у власності, прибутках і прийнятті рішень, що зумовлено специфікою харак-
теру власності. Так, у країнах Західної Європи більш широко розвинені виробничі коопера-
тиви, які можна розглядати як самоврядні структури, а також державні підприємства, де пра-
цівники беруть участь в оперативному управлінні виробництвом. Прикладом формування пар-
тнерських відносин у Великобританії є функціонування на підприємствах консультаційних ко-
мітетів робітників і консультативних об'єднань з розробки соціальних планів 

Мотивація 
персоналу 

Ключовим моментом, що визначає зацікавленість і активність європейських робітників, є ви-
сокий рівень соціальної захищеності, пільг і компенсацій. Основні напрямки мотивації та за-
хисту прав найманих працівників закріплені законодавчо у відповідних актах і положеннях. 
Керівництво компаній має право відхилятися від них тільки у бік збільшення пільг і компен-
сацій. У компаніях Нідерландів положення, що сприяють посиленню трудової мотивації, роз-
робляються радою голів підрозділів (де вони є) і профспілками. Департамент з персоналу має 
право внести свої пропозиції щодо вдосконалення системи мотивації персоналу. При наявності 
доказів ефективності рекомендованих  заходів пропозиції приймаються та реалізуються на 
практиці 
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МАЛЕ І СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК 
ВИХОДУ ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ З КРИЗИ 

 
Постановка проблеми. В умовах тривалого і нега-

тивного впливу наслідків світової фінансово-економі-
чної кризи, вибухового розгортання системної кризи в 
українському суспільстві у 2013-2014 рр., значного 
ускладнення протистояння на Сході України істотну 
роль в стабілізації економіки регіонів країни набува-
ють суб'єкти малого та середнього  підприємництва. 
Але мале та середнє підприємництво унаслідок уста-
лених нині економічних зв’язків та практик ведення 
бізнесу і регулювання підприємницької діяльності 
втрачає потенціал до стрімкого зростання власних ма-
сштабів і ефективності функціонування. Зростає необ-
хідність розбудови бізнес-середовища, перетворення 
підприємництва на основу нової соціально-економіч-
ної стійкості та рушія економічного відновлення в ре-
гіонах України.  

З огляду на потенціал розвитку малого та серед-
нього підприємництва, необхідно відзначити, що при 
створенні сприятливих умов для функціонування та 
розвитку підприємницький сектор здатний сприяти 
розвитку ділової активності, просуванню нових техно-
логій, заповнюванню ринку товарами і послугами на 
конкурентній основі, створенню нових робочих місць. 
Розширення сфери економічної діяльності малого та 
середнього бізнесу сприяє розвитку перспективних 
напрямів сфери реального виробництва, збільшення 
присутності малого бізнесу в агропромисловому сек-
торі, транспортному комплексі, забезпечує зростання 
якості послуг у нових секторах регіональної еконо-
міки. 
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В умовах децентралізації влади та розвитку гос-
подарств самостійних регіонів мале та середнє підпри-
ємництво може розглядатися як важливий засіб опти-
мізації структури регіональних економік. А при пере-
тіканні суб’єктів малого та середнього підприємництва 
в тінь, чи реального згортання діяльності неминучі 
скорочення грошових надходжень до бюджетів різних 
рівнів, обсягів виробництва та споживання, зрештою 
росту реального безробіття.  

Аналіз досліджень і публікацій. Основним теорети-
чним обґрунтуванням необхідності розвитку малого та 
середнього підприємництва при побудові ринково-
орієнтованої економіки є численні роботи західних 
економістів, зокрема, А. Освальда [1], П. Рейнольдса 
[2], Д. Сторі [3] й ін., в яких на підставі великого ма-
сиву емпіричних даних ООН і ОЕСД було висунуто 
гіпотезу про структурні зрушення в організації вироб-
ництва, що відбулися останнім часом.  

Серед вітчизняних дослідників проблем розвитку 
малого та середнього підприємництва, регуляторної 
політики розвитку підприємництва та подолання ад-
міністративних бар’єрів можна виділити роботи  
А. Бутенка [4, 5, 6], З. Варналія [7, 9], Л. Воротіної [8, 
9], В. Геєця [9, 10], О. Кужель [9, 11], Д. Ляпіна [12], 
В. Ляшенка [4, 9, 13, 14], Ю. Макогона [15],  
Н. Шлафман [6] та ін. Однак поряд із низкою про-
блем, розглянутих та вирішених цими авторами, у їх-
ніх працях не знайшли достатньої уваги питання, що 
відносяться до визначення зовнішніх чинників, що 
впливають на розвиток малого та середнього підприє-
мництва старопромислових регіонів та рекомендацій 
щодо поліпшення підприємницького клімату в таких 
регіонах.  

Метою даної статті є аналіз тенденцій розвитку 
суб’єктів малого та середнього підприємництва Дон-
басу в умовах фінансово-економічної кризи та війсь-
кового конфлікту, а також дослідження впливу зовні-
шніх чинників на формування підприємницької акти-
вності в регіоні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Найваж-
ливішими перевагами малого та середнього бізнесу 
для будь-якої країни є надання численних робочих 
місць та значний внесок даних структур у ВВП країни. 
Нині за даними статистичної служби Європейського 
союзу (ЄС) Eurostat в країнах співдружності з 20 млн 
активно діючих підприємств, за винятком фінансового 
сектора, 67,4% відносилося до малого і середнього бі-
знесу (за європейською класифікацією до таких підп-
риємств відносяться підприємства, на яких чисель-
ність працюючих не перевищує 250 робітників і служ-
бовців). З них 91,8% відносилися до мікропідприємств 
з числом зайнятих до 10 осіб. За оцінками експертів, 
половина з цієї кількості є індивідуальними підприєм-
ствами, де працює тільки власник і, можливо, деякі 
члени його сім'ї, а 6,9% - це малі підприємства, чисе-
льність персоналу на яких складає від 10 до 50 осіб. 
Структура зайнятих в малому і середньому бізнесі ко-
ливається по країнах ЄС від 55% (наприклад, в Сло-
ваччині і Великобританії) до 81% (у Італії) [1].  

Таким чином, малі та середні підприємства, за-
вдяки своїй чисельності, забезпечують більше поло-
вини робочих місць і, як наслідок, мають істотну вагу 
в економіці практично будь-якої країни. Структурно  
вони є присутніми в усіх галузях економіки, при цьому 

середні підприємства домінують в оброблювальній 
промисловості, а великі - в тих видах виробництв і по-
слуг, які вимагають значних капіталовкладень.  

Малий та середній бізнес може здійснювати ваго-
мий внесок у ВВП країни. Починаючи з 2000 року у 
США і Японії частка малих і  середніх підприємств у 
ВВП становила у середньому 53%, а в країнах ЄС [18] 
і Китаї — у середньому 65% [19]. Питома вага суб’єктів 
малого та середнього підприємництва в Україні склала 
99,96% від загальної кількості суб’єктів господарю-
вання, що в цілому відповідає європейським стандар-
там. Але частка малих підприємств у ВВП та загальній 
зайнятості країни не перевищувала 12% та 30% відпо-
відно [17].  

На думку професора Ю. Макогона перевага роз-
винених країн, що закріплюється процесами глобалі-
зації, полягає в тому, що високий відсоток ВВП, що 
забезпечується продукцією малого і середнього біз-
несу, економічно урівноважується купівельною спро-
можністю споживачів, що є найнятими робітниками у 
великому бізнесі. В Україні, витіснені зі своїх робочих 
місць, багато найнятих робітників промислового, нау-
кового, освітнього і інших комплексів вирішують про-
блему свого існування, емігруючи за рубіж. Сьогодні 
все більше число фахівців переходять на думку, що 
швидкість деіндустріалізації країни (чи швидкість ро-
зпаду неконкурентоздатних виробництв) занадто зна-
чно перевищує швидкість створення виробництв у 
сфері малого і середнього бізнесу, що може привести 
до росту соціальної напруженості в суспільстві і втраті 
цілих сегментів української промисловості. У зв'язку з 
цим, розвиток малого і середнього бізнесу необхідно 
розглядати в контексті загального розвитку промисло-
вої політики в Україні [16]. 

Але, нині, як вважає професор Л. Воротіна, поте-
нційні можливості сектору малого бізнесу щодо ство-
рення нових робочих місць, щодо стратегії створення 
базових умов нарощування економічної ваги малих 
підприємств вщент руйнуються, що підтверджується, 
на жаль, сучасною практикою функціонування еконо-
міки України. Об’єктивність вимагає докорінної зміни 
суб’єктивного управлінського тиску на малий бізнес; 
створення законодавчо-нормативної бази захисту ма-
лих підприємств від свавілля влади; запровадження ді-
ючого дерегуляторного механізму малого сектору на-
ціональної економіки України [9].      

У старопромислових регіонах — Донецькій і Лу-
ганській областях сектор малого і середнього підпри-
ємництва традиційно відіграє важливу роль у стиму-
люванні економічної активності. Так, за підсумками 
2013 року щодо основних показників розвитку малих 
та середніх підприємств Донецька область входить у 
трійку лідерів по Україні разом з м. Києвом та Дніп-
ропетровською областю. Кількість малих підприємств 
Донецької області за 2013 рік зросла, у порівнянні з 
2012 роком, на 3,3% і склала 27041 одиницю, у тому 
числі мікропідприємств — 23051 (зростання  на 5%), 
середніх підприємств — 1587 (зменшення на 9%) (табл. 
1). Кількість малих підприємств Луганської області за 
2013 рік зросла, у порівнянні з 2012 роком, на 7,2% і 
склала 10697 одиниць, у тому числі мікропідпри-
ємств — 8963 (зростання на 9,4%), середніх підпри-
ємств — 660 (зменшення на 8,6%). 
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Таблиця 1 
Основні показники малих підприємств Донецької та Луганської областей у 2012-2013 рр. 

 Донецька область Луганська область 

 2012 2013 2012 2013

Кількість підприємств на 10 тис. 
осіб наявного населення, одиниць   

 
60 62 44 

 
48 

У% до попереднього року - 103,3 - 109,1

Кількість зайнятих працівників на 
підприємствах, осіб 

 
160900 149740 63933 

 
63635 

У% до попереднього року - 93,1 - 99,5

Кількість найманих працівників на 
підприємствах, осіб 

 
154000 143625 61285 

 
60571 

У% до попереднього року - 93,3 - 98,8

Обсяг реалізованої продукції підп-
риємств (робіт, послуг), тис.грн 

 
55044900,0 53061802,3 17433481,3 

 
16654413,0 

У% до попереднього року - 96,4 - 95,5
 
*Розраховано за даними: Головного управління статистики Донецької області, Головного управління  статистики  

Луганської області. 

 
За підрахунками Головних управлінь статистики 

у Донецькій та Луганській областях у 2013 році майже 
три чверті малих підприємств було зосереджено у 
п’яти великих містах Донецької області — у м. Доне-
цьку (49,9%), м. Маріуполі (10,2%), м. Макіївці (5,8%), 
м. Краматорську (3,6%), м. Горлівці (3,5%) та трьох 
містах Луганської області, де 60% малих підприємств 
зосереджено у м. Луганську (44,5%), м. Сєверодоне-
цьку (7,1%), м. Алчевську (6,3%). 

Станом на 01.01.2014 року загальна кількість ма-
лих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 
України становила 82 одиниці, що на 7,9% більше ніж 
за звітний період попереднього року (рис. 1).  

Тоді, як у Донецькій області цей показник склав 
62 одиниці, що на 3,3% більше ніж за попередній рік, 
у Луганській області — 48 одиниць, що на 9,1% більше 
ніж за попередній рік. 

Але фінансово-економічна криза, падіння курсу 
гривни, політичний і військовий конфлікт зробили не-
гативну дію на деякі показники розвитку малого підп-

риємництва в регіоні. Загалом у сфері малого та сере-
днього підприємництва Донецької області було зай-
нято майже 647,0  тис. осіб, в тому числі: на малих 
підприємствах -  149,7  тис. осіб,  на середніх підпри-
ємствах — 277,1 тис. осіб, кількість фізичних осіб — 
підприємців складала 164,6 тис. осіб, у них за наймом 
працювало 55,5 тис. робітників (табл. 1). Кількість 
найманих працівників на підприємствах малого та се-
реднього бізнесу Донецької області у 2013 році змен-
шилася у порівнянні з попереднім роком, відповідно, 
на 6,7% та 2,8%, та склала 143,6 тис. осіб та 276,9 тис. 
осіб.  

Загальна сума витрат на персонал (витрати на оп-
лату праці та відрахування на соціальні заходи) малих 
підприємств зменшилася у порівнянні з попереднім 
роком на 0,9% та склала 4774,8 млн грн (рис. 2). У 
загальній кількості найманих працівників на підприємс-
твах області питома вага найманих працівників малих 
підприємств складала  16,9%, працівників середніх 
підприємств - 32,6%. 

 

 
Рис. 1. Кількість малих підприємств (з урахуванням мікропідприємств) у розрахунку  

на 10 тисяч осіб наявного населення 
 
Також спостерігається скорочення чисельності 

зайнятих на суб'єктах малого та середнього підприєм-
ництва у Луганській області. Так, кількість зайнятих 

працівників на підприємствах малого та середнього бі-
знесу у 2013 році зменшилася у порівнянні з поперед-
нім роком, відповідно, на 0,5% та 1,3%, та склала 63,6 
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тис. осіб та 127,7 тис. осіб. Кількість найманих праці-
вників на підприємствах малого та середнього бізнесу 
області за той же період зменшилася, відповідно, на 
1,2% та 1,3%, та склала 605,7 тис. осіб та 127,6 тис. 
осіб. Причому, повернення показників на докризовий 
рівень досі не сталося. У загальній кількості працюю-
чих на підприємствах області питома вага найманих 
працівників малих підприємств складала  18,2%, пра-
цівників середніх підприємств - 38,4%.За підсумками 
2013 року підприємствами малого бізнесу Донецької 
області було реалізовано продукції (товарів, послуг) на 
суму 53075,3 млн грн, що на 3,6%, менше, ніж у 
2012 році. Частка малих підприємств у загальному об-
сязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по області 
збільшилася до 9,2% (у 2012 р. — 8,3%), але остається  

достатньо малою, що пояснюється високою концент-
рацією в області великих промислових підприємств. 
Підприємствами середнього бізнесу у 2013 році було 
реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 
216373,7 млн грн (-17,6%).  Частка середніх підпри-
ємств у загальному обсязі реалізованої продукції (то-
варів, послуг) по області склала 37,6%. 

Підприємствами малого бізнесу Луганської обла-
сті у 2013 році було реалізовано продукції (товарів, по-
слуг) на суму 16654,4 млн грн, що на 4,5%, менше, ніж 
у 2012 році. Частка малих підприємств у загальному 
обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по об-
ласті збільшилася до 16,0% (у 2012 р. — 14,9%), але 
остається  не великою, що пояснюється високою кон-
центрацією в області великих промислових підпри- 
 

 

Рис. 2. Кількість найманих працівників та витрати на персонал малого бізнесу  
(з урахуванням мікропідприємств) у Донецькій області 

 
ємств. Підприємствами середнього бізнесу у 2013 році 
було реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 
32594,2 млн грн (-4,4%). Частка середніх підприємств 
у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, 
послуг) по області збільшилася до 31,3% (у 2012 р. — 
29,0%). 

У 2013 році малими підприємствами Донецької 
області був отриманий від`ємний фінансовий резуль-
тат до оподаткування в сумі 903,9 млн грн збитків. При 
цьому кількість підприємств, які одержали прибуток, 
склала 68,0%  від загальної кількості малих підпри-
ємств, ними одержано  2,4 млрд грн прибутку. Серед-
німи підприємствами у 2013 році був отриманий пози-
тивний фінансовий результат до оподаткування у сумі 
3513,3 млн грн.    

За 2013 рік  податкові надходження до бюджетів 
усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого та серед-
нього підприємництва Донецької області склали 6,0 
млрд  грн, у тому числі від діяльності суб’єктів малого  
підприємництва 3,6 млрд  грн, при цьому частка над-
ходжень від діяльності суб’єктів мікропідприємництва 
склала 58,8% (2,1 млрд  грн). 

У структурі малого і середнього бізнесу Донбасу 
за видами економічної діяльності, як і раніше, прева-
люють сфери діяльності невиробничого характеру,  
 

особливо ті, які мають відносно швидкий обіг засобів. 
Кількість підприємств малого бізнесу, які займалися 
оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотра-
нспортних засобів, тимчасовим розміщенням та орга-
нізацією харчування, хоча й зменшується з кожним 
роком, але продовжує займати найбільшу питому вагу 
в загальній кількості малих підприємств Донецької об-
ласті — 35,2%. Промисловими видами діяльності 
займалося 11,7% малих підприємств; будівництвом - 
10,1%; сільським, лісовим та рибним господарством - 
7,4%. В структурі середнього бізнесу за видами еконо-
мічної діяльності промисловими видами займалося 
31,8% підприємств; оптовою та роздрібною торгівлею, 
ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів - 
22,0%; будівництвом - 9,5%; сільським, лісовим та  
рибним господарством - 7,9%. 

У структурі малого бізнесу Луганської області за 
видами економічної діяльності превалюють підприєм-
ства, які займалися оптовою та роздрібною торгівлею; 
ремонтом автотранспортних засобів, тимчасовим роз-
міщенням та організацією харчування — 30,4% 
(табл. 2). Промисловими видами діяльності займалося 
14,8% малих підприємств; будівництвом - 9,4%; сіль-
ським, лісовим та рибним господарством - 13,3%. В 
структурі середнього бізнесу за видами економічної ді-
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яльності промисловими видами займалося 42,1% під-
приємств; оптовою та роздрібною торгівлею, ремон-
том автотранспортних засобів і мотоциклів - 14,2%; 
будівництвом - 7,3%; сільським, лісовим та рибним го-
сподарством - 13,0%.  

Як свідчать приведені дані, в Луганській області 
доля промислових і сільськогосподарських малих і се-
редніх підприємств більша, ніж в Донецькій області. В 
той же час, доля малих і середніх підприємств, зайня-
тих роздрібною і оптовою торгівлею менша, чим в До-
нецькій області.      

 
Таблиця 2 

Кількість підприємств за їх розмірами і за видами економічної діяльності  
у Донецькій та Луганській областях у 2013році 

 Донецька область Луганська область 

 Середні підприємства Малі підприємства Середні підприємства Малі підприємства
 

 Одиниць у% до кіль-
кості серед-
ніх підпри-
ємств 

Одиниць у% до кіль-
кості малих 
підпри-
ємств 

Одиниць у% до кіль-
кості серед-
ніх підпри-
ємств 

Одиниць у% до кіль-
кості малих 
підпри-
ємств 

Усього 1587 100 27041 100 660 100 10697 100

у тому числі    

сільське, лісове та 
рибне господарство 

125 7,9 1996 7,4 86 13,0 1422 13,3

промисловість 505 31,8 3153 11,7 278 42,1 1587 14,8

будівництво 151 9,5 2733 10,1 48 7,3 1001 9,4

оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів  

349 22,0 8962 33,1 94 14,2 3118 29,1

транспорт, склад-
ське господарство, 
поштова та кур’єр-
ська діяльність 

101 6,4 1027 3,8 53 8,0 559 5,2

тимчасове розміщу-
вання й організація 
харчування 

41 2,6 608 2,2 8 1,2 143 1,3

інформація та теле-
комунікації 

20 1,3 899 3,3 4 0,6 332 3,1

фінансова та стра-
хова діяльність 

25 1,6 288 1,1 2 0,3 105 1,0

операції з нерухо-
мим майном 

85 5,4 2837 10,5 13 2,0 923 8,6

професійна, нау-
кова та технічна ді-
яльність 

57 3,6 2139 7,9 22 3,3 710 6,6

діяльність у сфері 
адміністра-тивного 
та допоміжного об-
слуговування 

96 6,0 1237 4,6 45 6,8 397 3,7

Освіта 6 0,4 160 0,6 - - 58 0,5

охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 

13 0,8 369 1,4 3 0,5 137 1,3

мистецтво, спорт, 
розваги та відпочи-
нок 

9 0,6 158 0,6 3 0,5 43 0,4

надання інших ви-
дів послуг 

4 0,3 475 1,8 1 0,2 162 1,5

*Розраховано за даними: Головного управління статистики Донецької області, Головного управління  статистики Луга-
нської області. 

 

Переважання малих підприємств у сфері торгівлі, 
що спостерігається в Донецькій і Луганській областях, 
пояснюється наступними причинами. По-перше, у 
зв'язку з відсутністю сприятливого податкового ре-
жиму по відношенню до діяльності суб'єктів малого 
підприємництва сфери виробничого характеру, і в 
умовах стрімкої девальвації гривні перевагу отримують 

ті господарюючі суб'єкти, які можуть забезпечувати 
швидке і відносно безпечне обернення авансованого 
капіталу. По-друге, можливість наявного обороту. По-
третє, притік маси дешевих імпортних товарів, які не 
мають аналогів в нашому виробництві. По-четверте, 
висока інфляція і нестабільність національної грошо-
вої одиниці, що змушує підприємців не накопичувати 
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грошові кошти, а перетворювати їх на товар. Всі від-
мічені і інші чинники дали могутній поштовх для пе-
реливу капіталів в торгівлю. Між тим такий ринок, як 
сфера науково-технічних новацій і інформації освою-
ється недостатньо (11,2% МП Донецької області і 9,7% 
МП Луганської області). Це обумовлено, з одного 
боку, недостатньою увагою до даних проблем з боку 
державних структур управління, відсутністю правових 
актів, що забезпечують розвиток малого бізнесу, оріє-
нтованого на  впровадження досягнень науково-техні-
чного прогресу, а з іншого — монополією державних 
науково-технічних структур, що зосередили всі обсяги 
фінансування наукової сфери. В результаті це приз-
вело до монополізму державного сектору в науці,  ві-
дсутність структур, що впроваджують інновації в ма-
теріальній сфері, теж не сприяє просуванню інновацій 
до споживачів. 

Виходячи із результатів динаміки показників мо-
жна дійти висновків про наявність ряду тенденцій, які 
засвідчують про недосконалості формування та забез-
печення ефективної діяльності суб’єктів малого та се-
реднього підприємництва Донбасу у 2012-2013 рр.  
Статистичні дані показують чітку тенденцію, яка ви-
ражає реакцію малого та середнього бізнесу обвальне 
падіння курсу гривни, економічну кризу, політичний і 
військовий конфлікти на формування підприємниць-
кої активності. Якщо в  перші роки становлення ма-
лого бізнесу в країні, в 90-роках, кількість зареєстро-
ваних суб’єктів малого підприємництва зростала за рік 
у 20 разів, то в сучасних умовах спостерігається застій 
навіть зменшення кількості зайнятих в малому та се-
редньому підприємництві. Такий стан не свідчить про 
повну насиченість і вичерпність умов розвитку малого 
та середнього підприємництва, а навпаки наголошує 
на тому, що об’єктивні закономірності його поступу 
гальмуються дерегулюючою діяльністю державних ін-
ституцій і в центральних органах влади і в місцевих 
органах самоврядування. 

У 2014 році суттєво змінилися умови ведення бі-
знесу, що в регіоні загалом, а особливо на територіях 
проведення антитерористичної операції та бойових 
дій, торкнулося безпосередньо усіх суб’єктів господар-
ської діяльності. У зв`язку з цим, очікувані показники 
розвитку малого та середнього бізнесу Донецької об-
ласті у 2014 році  прогнозуються на рівні зменшення 
щодо кількості малих підприємств на 10 тис. осіб на-
явного населення до 59 одиниць, кількості середніх 
підприємств -  до 3 одиниць, чисельності працюючих 
на малих підприємствах зменшення  до 137,5 тис. осіб, 
на середніх підприємствах - до 252,0 тис. осіб, кіль-
кість підприємців-фізичних осіб складе 138,0 тис. осіб. 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих 
підприємств складе 35,8 млрд грн, або  67,4%  до від-
повідного показника  2013 року. Надходження до бю-
джетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього 
підприємництва складуть 6,6 млрд грн, у тому числі 
від діяльності суб’єктів малого  підприємництва  очі-
куються на рівні  2,6  млрд грн. 

За результатами анкетного опитування представ-
ників малого підприємництва Донецькій і Луганській 
областей, проведеного вченими Інституту економіки 
промисловості НАН України у 2012 році, серед найбі-
льших труднощів і  регуляторних бар'єрів в підприєм-
ницькій діяльності респонденти назвали оподатку-
вання і адміністрування податків (47%), видачу дозво-
лів або ліцензій (23%), державний контроль (25%).  

Оцінюючи вплив Податкового кодексу і законів, 
що уточнюють його на діяльність підприємства, 59% 
респондентів відмітили погіршення положення (у тому 
числі 5% були близькі до банкрутства), 23% вважали, 
що положення залишилося без зміни, 9% відмітили, 
що є передумови для поліпшення і тільки 3% відпо-
віли, що положення покращується. Причому, 40% ре-
спондентів використали до прийняття Податкового 
кодексу загальну систему оподаткування і 60% спро-
щену. У зв'язку з введенням Податкового кодексу 44% 
не припускали в перспективі розширення бізнесу і 
тільки 26% готові були до цього.  

Недосконала податкова система прямим чином 
впливає на тінізацію малого підприємництва, прихо-
вання реальних доходів підприємців. Так, за результа-
тами опитування до 20% реального річного доходу де-
кларують для цілей оподаткування 19% підприємців, 
від 20 до 40% - 24%, від 40 до 60% - 25%, від 60 до 80% 
- 14%, від 80 до 100% - 6%.  

В якості схем «оптимізації» оподаткування 65% 
підприємців використовують виплату заробітної плати 
неофіційно («у конвертах»), 42% приховують реальне 
доходи, працюючи через готівку без їх податкового 
урахування, 28% використовують приватних підприє-
мців або фіктивні фірми, 14% використовують піль-
гове оподаткування.   

При рішенні спірних ситуацій з податковими ор-
ганами щодо сплати податків 39% респондентів вико-
ристали неофіційні способи, 50% не прибігали до 
цього. Зверталися до судів при рішенні спірних ситуа-
цій, що торкаються сплати податків, тільки 20% рес-
пондентів, а 76% не використали судові способи. При 
цьому 44% респондентів не задоволені захистом їх ін-
тересів в суді або не вірять судовим органам, і лише 
5% опитаних задоволені захистом їх інтересів в суді.   

Серед причин ухилення від оподаткування укра-
їнських малих підприємств респонденти називають: 
недосконалість податкового законодавства - 56% опи-
таних; можливість «домовитися» з представниками ко-
нтролюючих органів - 36%; недосконала система кон-
тролю - 20%; некомпетентність контролюючих органів 
- 15%.  

Після введення в дію Податкового кодексу Укра-
їни податкову систему України складають 17 загально-
державних і 5 місцевих податків і зборів. Суб'єкти ма-
лого підприємництва самостійно приймають рішення 
про вибір податкового режиму - загального або  спе-
ціального. Спеціальний податковий режим у вигляді 
«спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності» 
передбачений в податковій системі України для зни-
ження податкового навантаження і стимулювання ма-
лого підприємництва. За даними Міністерства подат-
ків і зборів України в 2013 р. за спеціальним податко-
вим режимом «спрощена система оподаткування, об-
ліку і звітності» працювали 1,3 млн фізичних осіб-під-
приємців (100% діючих) і 148,7 тис. юридичних осіб 
(40% діючих).  

Вартість дотримання податкового законодавства 
в Україні істотно впливає на ділове середовище і є од-
нією з перешкод на шляху розвитку бізнесу, особливо 
малих підприємств і приватних підприємців. При-
чому, малі підприємства набагато більше страждають 
від витрат на ведення податкового обліку. Так, 77% 
респондентів заявили, що  від 1 до 50% річного доходу 
бізнесу вони витрачають на оплату процедур адмініст-
рування податків. Вартість дотримання податкового 
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законодавства складається в основному з витрат підп-
риємств на оплату робочого часу працівників бухгал-
терської служби, яке витрачається на ведення подат-
кового обліку і пов'язаних з оподаткуванням процедур. 
Система адміністрування податків перешкоджає залу-
ченню інвестицій і створенню нових малих підпри-
ємств.  

За даними Всесвітнього банку і Міжнародної фі-
нансової корпорації (IFC), в 2013 р. тимчасові витрати 
середнього українського підприємства на виконання 
податкового законодавства складали 491 годину в рік. 
При цьому, в країнах СНД тривалість робочого часу, 
використаного на виконання основних податкових зо-
бов'язань, складала в середньому 266 годин в рік. У 
країнах Європи і Центральної Азії загальні середньо-
річні витрати часу однієї компанії складали в серед-
ньому 260 годин, в країнах Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЭСР) - 126 годин. 

Витрати на дотримання податкового законодав-
ства залежать від розміру підприємства по рівню до-
ходу (чим більше підприємство, тим більше витрати), 
проте малі підприємства мають найбільші витрати, 
якщо порівняти ці витрати з доходом підприємства. За 
даними дослідження Всесвітнього банку і Міжнарод-
ної фінансової корпорації (IFC) "Вартість дотримання 
податкового законодавства в Україні", вони досягають 
8% річного доходу. Ці витрати можна порівняти з до-
датковим податком, що шкодить конкурентоспромож-
ності малих підприємств навіть на внутрішньому ри-
нку країни, оскільки вони опиняються в невигідному 
становищі в порівнянні з великими підприємствами, 
аналогічні витрати яких складають лише 0,03% їх до-
ходів. Така ситуація не сприяє стимулюванню підпри-
ємницької ініціативи, самостійної зайнятості, залу-
ченню інвестицій і може бути певною перешкодою для 
створення нових малих підприємств. 

Порівняння витрат робочого часу і фінансових 
витрат, пов'язаних з виконанням обов'язкових подат-
кових процедур на підприємствах України, що засто-
совують різні податкові режими, показало, що найбі-
льші витрати мають підприємства, які платять податки 
по загальній системі оподаткування. Вартість вико-
нання податкових зобов'язань для підприємств з дохо-
дом до 1 млн грн є найбільшим відносно загального 
річного доходу - 5,3%. Підприємства, які перейшли на 
спеціальний податковий режим із сплатою єдиного 
податку, мають найменші витрати часу і фінансових 
ресурсів. Так, витрати компаній, які мають річний до-
ход до 1 млн грн, але застосовують спрощену систему 
оподаткування, складають 3%. 

Система видачі дозвільних документів, не дивля-
чись на законодавчі нововведення, оперує широким 
переліком дозволів, характеризується нормативними 
суперечностями і відсутністю ефективно функціоную-
чого організаційно-правового механізму видачі доку-
ментів дозвільного характеру, непрозорістю і складні-
стю дозвільних процедур, що створює підоснову для 
корупційних дій чиновників.  Результати проведеного 
опитування свідчать, що більше половини респонде-
нтів (57%) вважає, що дозвільна система перешко-
джає нормальній господарській діяльності суб'єктів 
малого підприємництва. 62% опитаних в процесі 
отримання дозволів зіткнулася з такою проблемою, як 
підготовка надмірної кількості документів і бюрокра-
тична тяганина, пов'язана з їх отриманням.  

Невиправдана дорожнеча виконання обов'язко-
вих вимог або просто неможливість їх виконання при-
зводять до того, що більшість дозволів видаються під-
приємцям на нетривалий термін. Підприємці виму-
шені відкуповуватися, щоб скоріше почати свій бізнес. 
При цьому регуляторні органи чинять тиск на підпри-
ємців, вимагаючи виконання своїх вказівок. Подібний 
суб'єктивізм у видачі дозволів безпосередньо веде до 
зловживань і корупції, яка в свою чергу посилюється і 
ослабляє конкуренцію серед існуючих підприємств, 
перешкоджаючи підвищенню ефективності їх діяльно-
сті.  

Дані опитування свідчать, що 50% респондентів, 
дозволів, що безпосередньо займаються отриманням 
сертифікатів, ліцензій розраховувалися неофіційними 
платежами за отримання  дозвільних документів. При-
чому, з аналогічним показником 2008 р. даний показ-
ник зріс на десять процентних пунктів.  

Висновки. Таким чином, як  свідчать результати 
дослідження розвиток малого  та середнього підприє-
мництва на території Донецької та Луганської облас-
тей характеризується наступними дисбалансами: 

- зберігається диспропорція спеціалізації малих і 
середніх підприємств за видами економічної діяльно-
сті. В основному, мале підприємництво є орієнтова-
ним на посередницьку, торгівельну діяльність (що га-
рантує прибуток на короткостроковому часовому пе-
ріоді); 

- спостерігається диспропорційне (нерівномірне) 
розміщення малих і  середніх підприємств на території 
регіону, незначна присутність малого бізнесу у відда-
лених від промислових центрах містах (регіонах), що 
негативно впливає на процеси активізації економічної 
діяльності та створення робочих місць на території від-
далених, периферійних районів; 

- у регіоні існують нелегально діючі малі підпри-
ємства, зокрема, з видобутку вугілля (так звані «копа-
нки»), які здійснюють економічну діяльність, не ма-
ючи офіційної реєстрації (тобто, працюють «у тіні»). 
Аналогічна ситуація спостерігається і щодо розвитку 
підприємницької діяльності у сфері роздрібної торгівлі 
(особливо — у сфері роздрібної торгівлі на ринках міст, 
малих міст, на території сільських поселень Донецької 
та Луганської областей). Це свідчить про вагомий по-
тенціал легалізації діяльності малого бізнесу.  

Результати досліджень вітчизняних фахівців свід-
чать, що швидкість деіндустріалізації країни (чи шви-
дкість розпаду неконкурентоздатних виробництв) за-
надто значно перевищує швидкість народження виро-
бництв у сфері малого і середнього бізнесу, що може 
привести до росту соціальної напруженості в суспіль-
стві і втраті цілих сегментів української промислово-
сті. У зв'язку з цим, розвиток малого і середнього біз-
несу необхідно розглядати в контексті загального роз-
витку промислової політики в Україні. Іншими сло-
вами, необхідно зрівняти швидкості ліквідації наслід-
ків гіпертрофованої індустріалізації і появи нових ро-
бочих місць у сфері малого і середнього бізнесу.  

Для подолання кризових загроз для малого та се-
реднього підприємництва необхідно створення в Ук-
раїні стимулюючого бізнес-середовища та сприятли-
вих інвестиційних умов функціонування підприємни-
цьких структур. За для вирішення означених проблем 
необхідна дієва владна підтримка малого та середнього 
підприємництва шляхом розширення системи пільго-
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вого оподаткування, відшкодування відсоткових ста-
вок за банківськими кредитами, зниження тягаря оре-
ндних платежів, мінімізація платежів за тепло- і енер-
госпоживання, вивільнення від непомірних нараху-
вань на фонд заробітної плати. Без вирішення нагаль-
ної підтримки з боку влади суб’єкти малого підприє-
мництва не в змозі навіть зберігати робочі місця, не 
говорячи про їх нарощування.    

Для переходу до ефективних методів державної 
регуляції потрібний перегляд нормативно-правової 
бази як на державному, так і регіональному рівнях. 
Ключову роль повинна зіграти сама держава, оскільки 
введення економічних і конституційних правил, які і 
створюють адміністративні бар'єри знаходиться у владі 
держави. Потрібний перехід до максимально можли-
вого спрощення доступу економічних суб'єктів на ри-
нок при одночасному підвищенні відповідальності 
(перш за все економічною) всіх учасників ринку, у 
тому числі і держави, за реальний результат діяльності. 

Крім того, державна підтримка малого та серед-
нього підприємництва повинна включати такі на-
прями:  

- фінансування створення і розвитку регіональ-
них та місцевих інвестиційно-інноваційних кластерів 
за участю суб’єктів малого та середнього підприємни-
цтва у базових видах економічної діяльності та пріо-
ритетних сферах економіки;  

- фінансово-економічне стимулювання запрова-
дження суб’єктами малого підприємництва інновацій-
них технологій, створення та поширення знань між 
науково-дослідними інституціями та суб’єктами підп-
риємницької діяльності, підвищення якості роботи ре-
гіональних органів державного управління у напрямі 
моніторингу та планування інноваційного розвитку 
сектору малого та середнього бізнесу; 

- забезпечення формування економічних стиму-
лів для створення локальних інтегрованих виробничих 
систем, проведення горизонтальної та вертикальної 
кооперації малих підприємств шляхом створення коо-
перативів у різних видах економічної діяльності;  

- створення мережі муніципальних бізнес-інкуба-
торів і венчурних фондів, покращення інституційно-
правового забезпечення розширення можливостей ма-
лих підприємств до реалізації інвестиційних проектів і 
інноваційних програм, розширення можливостей фу-
нкціонування мережі суб’єктів фінансово-інвестицій-
ної підтримки, а також їх мотивації до покращення 
доступу підприємств до інновацій та інвестицій. 

Підтримка малого та середнього підприємництва 
на рівні регіонів повинна включати такі напрями:  

- залучення до процесу легального видобутку ву-
гілля малого та середнього підприємництва, що може 
стати дієвим механізмом подолання негативних соціа-
льно-економічних проблем на територіях, де були за-
криті вугільні підприємства, що мали статус містоу-
творюючих. Реєстрація малих шахт частково знизить 
рівень безробіття за рахунок легального працевлашту-
вання спеціалістів шахтарських кваліфікацій, сприя-
тиме зростанню показників життєвого рівня насе-
лення і поповненню місцевих бюджетів; 

- залучення малого та середнього підприємництва 
до процесів модернізації комплексу житлово-комуна-
льного господарства на регіональному рівні шляхом 
збільшення питомої ваги приватного сектору, задіяння 
потенціалу малого бізнесу. Важливим напрямком роз-
витку ЖКГ регіону є збільшення частки підприємств 

малого та середнього бізнесу у сфері обслуговування 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ), у т.ч. ремонту, обслуговування внутрішньо-
будинкових комунікацій, приміщень; прибирання 
прибудинкових територій; збір, вивезення та переро-
бки побутових відходів тощо; 

- залучення малого бізнесу до розвитку альтерна-
тивної енергетики, зменшення енерговитрат, підви-
щення енергоефективності на місцевому, регіональ-
ному рівнях. Наявність природних ресурсів, кліматич-
них умов, місцевої сировини у регіоні сприяють роз-
витку альтернативної енергетики в Донецькій та Луга-
нській областях; 

- задіяння потенціалу малого підприємництва для 
розвитку сільських територій Донецької та Луганської 
областей. Розвиток фермерства, стимулювання підп-
риємницької ініціативи та малого підприємництва до-
зволять пом’якшити проблему зайнятості у сільській 
місцевості, сприятимуть іншим позитивним соціа-
льно-економічним перетворенням на селі, забезпечать 
зростання обсягів вітчизняного агровиробництва; 

- залучення малого підприємництва до сфери ро-
звитку транспортно-транзитних послуг на місцевому, 
регіональному рівні. Транспортний комплекс Донець-
кої та Луганської областей представлений розгалуже-
ною мережею доріг, магістралей та автобанів, забезпе-
чує масштабні вантажоперевезення та пасажиропере-
везення усіма видами транспорту. В процесі розбу-
дови, обслуговування транспортної сфери регіону, під 
час надання транспортно-транзитних послуг важливу 
роль відіграють представники малого бізнесу, приватні 
компанії-перевізники. 
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Большое значении  в обеспечении сбалансиро-

ванного развития страны и устойчивого роста ее эко-
номики имеет структура национального хозяйства. От 
того в каком состоянии находится в нем соотношение 
различных отраслей и подотраслей зависит общий ди-
намизм в развитии экономики. Речь, прежде всего мо-
жет идти о соотношении и тенденциях развития таких 
составляющих экономического комплекса страны, 
как: промышленность; сельское хозяйство; строитель-
ство; транспорт и связь; торговля и другие.  

Решающую роль в экономике призвана сыграть 
строительная отрасль. В 2013 году доля строительства 
в ВВП страны составила 6%, а промышленности 
строительных материалов — 1,57% [2].  

Формирование и устойчивое развитие данной от-
расли  вытекает из необходимости решения многих 
социально-экономических задач общегосударствен-
ного масштаба, благодаря своей фондообразующей 
функции. 

Строительная отрасль страны в течение  послед-
них десятилетий претерпела существенные изменения 
как в институциональном, так и в организационном, 
управленческом, правовом и экономическом отноше-
ниях.   

Основополагающим моментом такой пере-
стройки явилось создание и развитие многообразных 
форм собственности. Так, в настоящее время в респу-
блике функционируют предприятия строительного 
профиля, находящиеся в государственной и негосу-
дарственной собственности. Главным позитивным ре-
зультатом проводимых реформ в строительной сфере 
явилось формирование класса реальных собственни-
ков, включающих государственную, акционерную, ча-
стную и совместную формы. 

Силами предприятий всех форм собственности в 
республике в 2013 году выполнено строительно-мон-
тажных работ на сумму 15219,3 млрд  сумм, что в 1,8 
раза больше чем в 2010 год, введено основных фондов 
за этот период на 9839,9 млрд  сумм больше. Из об-
щего объема выполненных строительно-монтажных 
работ на долю государственного сектора приходится 
всего 7,6%. Основной объем работ выполняется него-
сударственными предприятиями (92,4%). Почти поло-
вина (49,4%) выполнены в негосударственном секторе 
строительно-монтажных работ осуществлено пред-
приятиями частной формы собственности. На хозяйс-
твенные объединения приходится 29,3% всего объема 
выполненных работ, на совместные предприятия — 
9,5% [3]. 

В 2013 году освоено инвестиций в основной ка-
питал с превышением к предыдущему году на 12,1%, 
в объемах выполненных строительно-монтажных ра-
бот этот показатель составляет 17,2%, ввод в действие 
жилья — 3,6%. Объемы освоенных инвестиций в осно-
вной капитал по отношению к ВВП страны установи-
лись фактически на стабильном уровне и составили в 

2010 году 24,6%, в 2013 году - 24,1%, ВВП Узбекистана 
при этом возрос за год на 8,2% [3]. 

Приведенные данные свидетельствуют об устано-
влении значительной макроэкономической стабиль-
ности в экономическом развитии республики, которая 
была достигнута благодаря последовательной реали-
зации системы мер, намеченных в ряде постановлений 
правительства и указах Президента Республики, на-
правленных на дальнейшее углубление рыночных ре-
форм, структурные преобразования и совершенство-
вание методов управления в строительной сфере. В их 
числе постановления Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан: №144 от 13.04.2002 года «О мерах по 
дальнейшей реорганизации структуры управления ка-
питальным строительством»; №395 от 12.09.2003 года 
«О мерах по совершенствованию хозяйственный отно-
шений в капитальном строительстве» и другие. 

В целях реализации решений Президента и прев-
ращения строительства в конкурентоспособную отра-
сль Кабинетом Министров Узбекистана также был 
принят пакет документов. Это такие положения, как: 
концепция углубления экономических реформ в 
строительной отрасли; мероприятий по дальнейшему 
реформированию капитального строительства; поло-
жение о порядке формирования и реализации инвес-
тиционного проекта; положение о порядке расчетов за 
выполненные работы в текущих ценах и другие. 

Указанные документы и положения направлены 
на переход к качественно новому этапу дальнейшего 
углубления рыночных реформ в строительной сфере. 
В частности, в них предусматривается: углубление 
процессов приватизации строительных организаций; 
разукрупнение и демонополизация управленческих 
структур; формирование и расширение рынка подряд-
ных и проектных работ; совершенствование системы 
технико-экономических обоснований инвестицион-
ных проектов; продолжение работ по созданию и раз-
витию предприятий малых и средних предприятий 
строительного профиля; обеспечение благоприятного 
сочетания функционирования крупных и малых 
строительных организаций; реорганизация и ликви-
дация маломощных и убыточных предприятий; пере-
ход на новые формы договорных отношений между 
заказчиком и подрядчиком, проектными организаци-
ями и поставщиками строительных материалов и 
конструкций; совершенствование механизма финан-
сирования и кредитования работ, осуществляемых 
«под ключ»; повышения уровня организации и прове-
дения конкурсных (тендерных) торгов в целях выбора 
лучшего исполнителя; разработка ценовой стратегии 
путем оценки объективной рыночной стоимости 
строительной продукции и перехода на текущие дого-
ворные цены при реализации инвестиционных проек-
тов; поиск потенциальных инвесторов на основе акти-
визации маркетинговых исследований и выявления 
возможных конкурентов; повышение ответственности 
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заказчика и подрядчика за качество возводимых объе-
ктов, соблюдение строительных норм и правил. 

Выше указанные меры призваны ориентировать 
участников инвестиционного процесса на достижение 
положительных конечных  результатов в строительной 
сфере, снижение стоимости и обеспечение надлежа-
щего качества строительной продукции. 

Разносторонние практические меры, последова-
тельно проводимые по реализации намеченных прави-
тельством задач, позволили республике превратить 
строительное производство в отрасль, располагающую 
мощным производственным потенциалом, способную 
выполнять широкомасштабные задачи по освоению 
инвестиций, вводу крупных производственных мо-
щностей и выполнению строительно-монтажных ра-
бот. Благодаря развитию строительной отрасли сейчас 
успешно функционируют предприятия по выпуску 
легковых и грузовых автомобилей, электроники, сани-
тарно-технического оборудования, электронной и те-
лекоммуникационной техники, безалкогольных напи-
тков. 

Строительной отраслью решаются сложные инве-
стиционные задачи по обеспечению возрастающего 
спроса экономики на электроэнергию. Предусматри-
вается реализации в ближайшей перспективе 26 инве-
стиционных проектов по созданию новых и реконс-
трукции действующих энергетических мощностей и 
сетей передачи электроэнергии. Осуществляются до-
полнительные меры по ускорению реализации проек-
тов строительства парогазовых электростанций, вне-
дрению автоматизированной системы учета и конт-
роля потребления электроэнергии. Начато строитель-
ство Устюртского газохимического комбината сроком 
завершения 2016 год. Введена в строй первая очередь 
и продолжается вторая очередь Дехканабадского за-
вода по производству калийных удобрений. Начата ре-
ализация крупномасштабного проекта по производс-
тву синтетического и жидкого топлива по выпуску 
сжиженного газа, авиакеросина, дизельного топлива 
[1]. 

Ускоренно ведутся работы по дальнейшему раз-
витию железнодорожного транспорта и его электри-
фикации, внедрению современных систем логистики 
и транспортной инфраструктуры, реализуются про-
екты по реконструкции существующих автомобиль-
ных дороги созданию современных четырехполосных 
автомагистралей.   

Указанные меры способствуют модернизации и 
развитию промышленности строительных материалов. 
Объем продукции промышленности строительной ма-
териали в 2013 году возрос на 47% по сравнении с 
предыдущим годом и составил 4170,6 млрд  сум. 

Рост объемов производства наблюдается и в 
производству основных строительных материалов. 
Так, производства цемента в 2013 году  возрос на 3,5% 
и составил 7061,0 тыс. т, сборные железобетонные 
конструкции и изделия в 2013 году  возрос на 4,1% и 
составил 952,3 тыс.куб.м, стеновые материалы в 2013 
году возрос на 21,0% и составил 1652,7 млн шт. усл. 
кирпича, плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен в 2013 году  возрос на 
23,3% и составил 5852,1 тыс.кв.м, оконное стекло в 
2013 году  возрос на 11,3% и составил 8244,8 тыс.кв.м; 
блоки оконные и дверные в сборе в 2013 году  возрос 
на 7,1% и составил 254,5 тыс.кв.м по сравнению с 
предыдущим годом [2].       

Следует отметить, что несмотря на несомненные 
достижения в деятельности строительных органи-
заций, сопровождаемые постоянным ростом осваи-
ваемых инвестиций возведением и вводом в действия 
многочисленных новых объектов и реконструкцией и 
техническим обновлением действующих производств, 

в строительной сфере проведение и углубление рыно-
чных реформ осуществляется сравнительно медленно. 

Анализ проблем, к которыми сталкивается отра-
сль в настоящее время показывает, что большое зна-
чение имеет творческая энергия и инициатива рабо-
тников на местах. Руководители строительных органи-
заций недостаточно быстро реагируют на изменение 
условий инвестиционных процессов. В отдельных слу-
чаях это приводит к формальному проведению тенде-
рных торгов на размещение заказов. Кроме того, не-
достаточное внимание к внедрению современных тех-
нологий строительства приводит к удорожанию объе-
ктов и снижению качества строительно-монтажных 
работ. Медленно осуществляются мероприятия по со-
зданию систем менеджмента качества в проектных и 
строительных организациях.  

Важной проблемой дальнейшего углубления ре-
форм в строительной сфере является недостаточно ги-
бкая нормативно-правовая база строительства. Пере-
ход на текущие договорные цены тормозится упуще-
ниями в системе ценообразования. Существует мно-
жество нерешенных вопросов в отношениях между за-
казчиками, проектными и строительными органи-
зациями.   

Из-за имеющихся не состыковок на разных ста-
диях строительного процесса сроки строительства ча-
сто затягиваются, строительно-монтажные органи-
зации не всегда укладываются в нормативные сроки 
завершения намеченных заданий.  

Недостаточность комплексных фундаментальных 
и прикладных исследований в строительной сфере 
также оказывает негативное влияние на потенциал 
строительного комплекса. Несмотря на имеющиеся 
проблемы, строительный комплекс Республики Узбе-
кистан отличается высокой динамичностью. К факто-
рам, стимулирующим повышение роли строительства 
можно отнести внедрение современных строительных 
материалов на базе местного сырья, совершенствова-
ние форм и методов строительства на всех уровнях 
управления, внедрение передовых технологий прои-
зводства строительно-монтажных работ и т.д.  

Важным направлением развития строительства 
является совершенствование организационно-эконо-
мических механизмов.        

Основной формой организации строительства, 
осуществляемого, в первую очередь, за счет централи-
зованных источников и инвестиции, привлекаемых 
под гарантию правительства признана сдача объектов 
«под ключ». Такой подход предусматривает соблюде-
ние достаточно строгих правил взаимоответственно-
сти заказчика и подрядчика в организации финанси-
рования, строительства и сдачи в эксплуатацию возво-
димых объектов.        

Таким образом, поступательное развития эконо-
мики Республики Узбекистан объективно способст-
вует повышению роли строительного комплекса в си-
стеме национального хозяйства страны.      
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ЧИМ ВІДПОВІСТЬ АЕН УКРАЇНИ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ? 
 
В сучасних умовах розвиток Національної еконо-

міки,  в галузевому та регіональному планах, є одним 
із найважливіших чинників вирішення всіх соціально-
економічних, ресурсних та  ін. дейджерних (небезпе-
кових) проблем нашої держави.. 

Вчені Академії в т.ч. і Західного центру, тримають 
руку на пульсі всіх політичних, соціально-економіч-
них та  підприємницьких процесів. 

У цілому, як відомо, суб'єкти малого підприєм-
ництва в основному забезпечують близько четвертої 
частини бюджетних надходжень окремих регіонів дер-
жави. Власне волонтери за рахунок пожертв у більшій 
мірі малих господарських формувань та середнього бі-
знесу здійснюють матеріально-технічне забезпечення 
оборони держави на Сході. АЕНУ, як громадське 
об’єднання, через регіональні центри багато робить 
для пропаганди новітніх методів управління, впрова-
дження в практику виробництва інноваційних підхо-
дів, розвитку підприємницької діяльності ін. В засобах 
масової інформації, фахових виданнях академіки сис-
тематично друкують свої наукові розробки, роздуми, 
пропозиції тощо. Досягненням нашого часу є те, що 
ми зрозуміли хто є ворогом нашої держави, хто є руй-
нівником нашої економіки і наших Збройних сил, це 
агресивна Росія. Наступним етапом цього процесу є 
добитись від  кожного з нас говорити правду, яка по-
лягає в тому  що лідери держави у більшій мірі турбу-
ються власним бізнесом, власним проблемами, чим 
станом державної економіки, пошуком шляхів виходу 
з комплексної кризи усугубленої російською агресією 
на Сході. Не в повній мірі використовується  для по-
шуку шляхів виходу з кризи науковий потенціал нашої 
держави.  Виходячи з цих обставин пропонуємо вико-
ристовувані на практиці підприємницької діяльності 
оригінальні принципи  успішної управлінської діяль-
ності та коментарі до них, які можуть  послужити іде-
ологічним підґрунтям для підтримання активної гро-
мадянської позиції в науковому та виробничому сере-
довищах України. 

 

Оригінальні  принципи успішної управлінської 
діяльності у дейджерних умовах 

 
1. Бути, а не здаватись. Можна бути, а можна 

здаватись. Можна бути сильним, а можна ним тільки 
здаватись. Можна бути вмілим і знаючим, а можна ним 
тільки здаватись. Той, хто здається, а не є, що миті 
ризикує бути викритим і живе під цим страхом. Требу 
бути, а не здаватись. І треба мати запас: бути кращим, 
сильнішим, вмілішим і добрішим, ніж здаєшся.  

2. Говори собі правду. Вчися говорити собі правду, 
оволодівай цим непростим мистецтвом, тоді картина 
світу буде адекватна. Говорити собі правду — значить 
бачити всю складну комбінацію мотивів (симпатичних і 
не дуже), що лежать в основі кожного власного вчинку і 
в кожній оцінці вчинків інших людей. Простих мотивів 
не буває.  

3. Горизонтальна кар’єра. Вертикальна кар’єра — 
поза людиною. Це посади, звання багатство. А горизон-
тальна кар’єра — всередині людини. Це її цінності, 
знання, навички та корисні звички. Прагни до горизон-
тальної кар’єри, а не вертикальної. Піднімайся по щаб-
лях професійної майстерності, вмій робити те, що не 
вміють інші, а не чіпляйся за посади, звання, багатства. 
Посад і звань можна позбавити, багатство — відібрати, 
а вміння залишиться. Буде вміння — все буде.  

4. Велика мета. Малі цілі — ті, яких досягають за 
життя. Нерідко, досягнувши такої мети, людина відчу-
ває спустошення, розчарування, а то і втрачає сенс у 
житті. Май велику мету у житті — таку, яку неод-
мінно досягнеш, але після смерті. Розженеш поїзд 
життя і зістрибнеш на ходу. Тоді перестанеш блукати 
по житті, воно випрямиться натягнутою струною і 
знайде сенс, а ти побачиш свій шлях. Шлях, який під-
каже, підтримає, захистить і відповість на всі пи-
тання.  

5. Радість невдачі. Невдача вказує на помилки, дає 
зворотний зв'язок з реальністю, допомагає будувати 
більш адекватну картину світу, повну перспектив. 
Тому, хто вміє поводитись з вітрилом, і зустрічний ві-
тер допомагає. Зрадій новому багатству можливостей, 
які приносить невдача, і навчишся перетворювати мінус 
на плюс.  

6. Без скарг і прохань. Не скаржсь і не проси, якщо 
це тільки не твій управлінський хід. Скаржаться і про-
сять від слабкості, від чого стають ще слабкішими. Пе-
ретвори скаргу або прохання в пропозицію: пропонуй, а 
не проси! Відмовник у скарзі або проханні нічого не втра-
чає, хто відмовляється прийняти пропозицію — втрачає 
можливість.  

7. Сила в байдужості. Сильному рідко відмовля-
ють, а слабкому — часто. Сила — в байдужості. Байду-
жість — в готовності до будь-якого результату, бо будь-
який результат може стати каменем у фундаменті у 
спіху, якщо знаєш, як цей камінь використати. Хто 
знає, що робити з будь-яким результатом, той до ре-
зультату байдужий і той сильний.  

8. Не «тому що», а «для того, щоб». Приймай рі-
шення, виходячи не з причин, що у минулому, а з інтересів 
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майбутнього. Минуле не зміниш, а майбутнє можна ро-
бити. Не борись за минуле, а керуй майбутнім. Забудь, 
як рішення з’явилось, але прорахуй всі його наслідки, що 
лежать в близькому і віддаленому майбутньому, і хороші 
і погані. І, якщо вони влаштовують, то приймай їх (рі-
шення) і дій.  

9. Керуй з будь-якої точки. Управляти можна всім 
з будь-якої точки простору, з будь-якої соціальної пози-
ції. Всі керують усіма. Навіть камінь на дорозі управляє 
рухом воза. Кожен з нас, хоче того чи ні, керує всім сві-
том. Тільки робить це погано. Вчися керувати будь-яким 
об’єктом з будь-якої точки і робити це добре.  

10. Роби не людині краще, а людину кращою. Можна 
робити краще людині, вона буде задоволеною, іноді і вдя-
чною. Але не завжди вона сама стає від цього кращою. 
Буває навпаки: стає більш безцеремонною або настирли-
вою, а то й більше — безпорадною. Поводься з іншими не 
так, щоб робити людині краще, а так, щоб людину ро-
бити кращою. Робити її більш вмілою, більш самостій-
ною, сильною, справедливою, людяною, мудрою.  

11. Вибираючи шлях, думай, хто по ньому піде. До-
рога, легка для одного, може бути нездоланно важкою 
для іншого. Люди різні з різними здібностями і можливо-
стями. Не посилай боязкого на переговори з нахабним. 
Не доручай ходити по скелях тому, хто боїться висоти. 
Не сковуй тямущого конкретизованими інструкціями. 
Вдивляйся, хто перед тобою, перш ніж вказати йому 
дорогу або спосіб.  

12. Добра справа має бути рентабельною. Інакше 
вона не виграє конкуренціє зі справою злою. Той, хто ро-
блячи добрі справи, розоряється — дискредитує ці справи, 
позбавляючи інших надії на справедливість життя. 
Якщо добра справа виявилась навіть у далекій перспек-
тиві збитковою, значить вона не продумана або ро-
биться погано, а значить і не є доброю. 

У даний час АЕНУ доцільно вийти з ініціативою 
перед НАН України та Кабінетом Міністрів про ого-
лошення умов конкурсу на розробку найактуальніших 
проблем соціально-економічного розвитку господар-
ського комплексу нашої держави, ресурсного забезпе-
чення, удосконалення діяльності фінансової та креди-
тно-банківської систем, монетарної політики ін.  

У цьому зв’язку,  нам хотілось би ознайомити Вас 
з  деякими конкретними пропозиціями  з організації 
підприємницької діяльності, які нам вважається реа-
льними до наукових розробок та впровадження у ви-
робничу практику. Окремі з них  оформлені в конкре-
тний перелік найважливіших проблем і завдань в ос-
новних сферах господарської діяльності, на вирішення 
і розв’язання яких повинна зосередити свою увагу 
пропонована нами Економічна Конституція України, 
про яку  була підготовлена  стаття у «Економічному 
віснику АЕНУ». З цієї проблематики видана книга: 
«Наративи з проблем формування інституційних засад 
Економічної Конституції України». (заг. ред. Б.М. Ан-
друшківа. — Тернопіль: ТзОВ «Тернограф», 2013. — 
552 с.  

 
Перелік найважливіших проблем і завдань в основних 
сферах підприємницької діяльності, на вирішення і 

розв’язання яких повинна зосередити свою увагу Еко-
номічна Конституція України та напрями на яких пови-
нен бути спрямований науковий пошук громадських 

академічних формувань 

У сфері економіки і захисту вітчизняного товаро-
виробника: 

— сприяти створенню умов, щоб праця мала за-
цікавлення, виробництво було ефективним, а продук-
ція українського товаровиробника була конкуренто-
спроможною на внутрішньому і міжнародному рин-
ках; 

— забезпечити принцип, аби все, що, створю-
ється, виробляється,  успішно споживалося в Україні  
було конкурентноздатним за кордоном; 

— створити  передумови відродження у державі 
науки та впровадження наукових підходів до вирі-
шення насущних проблем; 

— ефективно використовувати трудові, природні, 
паливно-енергетичні, матеріальні, фінансові, земельні 
та інші ресурси; 

— сприяти комплексному відродженню сільсь-
кого господарства та родючості українських ланів; 

— домагатися встановлення оптимальних подат-
ків для сільського виробника, які б залежали від кіль-
кості і якості землі й виконували стимулюючу функ-
цію; 

— попереджувати практику продажу продукції 
українського товаровиробника за демпінговими ці-
нами (часто за безцінь) чи її знищення та закупівлі та-
кої ж продукції сумнівної якості за кордоном; 

— домагатися зменшення обсягів навантаження 
на фонд оплати праці до 5% з відповідним збільшен-
ням заробітної платні на суму пенсійних внесків; 

— домагатися досконалості господарських механі-
змів і податкової політики з тим, щоб вони викону-
вали стимулюючу функцію, а не експлуатаційно-руй-
нівну; 

— досягти паритету цін в сільському господарстві 
та промисловості, будівництві та сфері обслугову-
вання. 

У гуманітарній сфері: 

— відродити авторитет національної науки, забез-
печити її віддачу; 

— сприяти розвитку талантів у всіх сферах суспі-
льного життя; 

— сприяти традиційній релігії при збереженні рі-
вноправності всіх релігій і конфесій; 

— запропонувати механізми зацікавленості в тво-
рчій праці, що створить передумови для повної зайня-
тості населення, посприяє припиненню виїзду бага-
тьох, в тому числі обдарованих і талановитих людей, 
за кордон; 

— надавати всебічну фінансову підтримку для ро-
звитку освіти, науки, культури, видавничої діяльності 
та інше. 

У сфері соціального захисту населення: 

— забезпечувати реалізацію конституційного 
права громадян на працю та її оплату; 

— передбачати внесення на розгляд Верховної 
Ради України законопроекту щодо встановлення роз-
міру пенсій відповідно до трудового стажу та заробі-
тку, стану здоров’я і віку; 

—  на основі повного реґіонального госпрозраху-
нку радикально розширювати права і фінансові мож-
ливості міст, районів і сіл, бо саме там розв’язують пи-
тання соціально-економічного розвитку територій й 
інші людські проблеми; 

— домагатися внесення законопроекту про на-
дання статусу державного службовця певним катего-
ріям працівників освіти, медицини та культури; 
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— передбачати поступове збільшення соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми при народженні кожної на-
ступної дитини до досягнення нею повноліття у роз-
мірі величини прожиткового мінімуму на одну особу 
відповідно до соціальних і демографічних груп насе-
лення; 

— передбачати поступове збільшення величини 
неоподатковуваного мінімуму; 

— передбачати поступове відновлення безплат-
ного медичного обслуговування для незахищених і ма-
лозабезпечених верств населення; 

— передбачати поступове запровадження пільг 
для молодих людей, які розпочинають своє трудове 
життя; молодіжне безробіття недопустиме; 

— передбачати поступове повернення соціально 
знедоленим громадянам втрачених заощаджень; 

— передбачати поступову компенсацію збитків 
репресованим тоталітарним режимом; 

— передбачати вивчення та забезпечення істори-
чної справедливості в оцінці процесів  Другої світової 
війни, запровадження основ нової державницької іде-
ології яка  суттєво впливала б  на формування націо-
нальної свідомості. 

У сфері політики та оборони: 

— сприяти створенню армії на професійній основі 
та відродженню престижу професії військового; про-
фесія захисника Вітчизни має стати однією з найавто-
ритетніших; 

— сприяти розвитку взаємовигідних відносин з 
країнами-сусідами. Україна повинна стати транзит-
ним транспортним коридором між Європою і Азією, 
що суттєво поповнюватиме державну казну; 

— здійснювати демократичні зміни у кадровій по-
літиці держави; 

— сприяти формуванню уряду народної довіри; 
— домагатися виведення військ іноземних держав 

з території України. 
Без сумніву, перелік проблем і завдання в основ-

них сферах діяльності, на вирішення і розв’язання 
яких повинна зосередити свою увагу Економічна Кон-
ституція України, не може бути вичерпаним у цій слу-
жбовій записці. Він потребує систематичного попов-
нення і удосконалення. Так чи інакше всі вищеозна-
чені вимоги повинні бути опосередковано враховані в 
Економічній Конституції України. 

Головний лозунг підготовчого процесу такий: «З 
упровадженням Економічної Конституції прийде упо-
рядкованість та прогнозованість у господарювання, 
процвітання, гідність та добробут — на зміну економі-
чному занепаду, духовній деградації та розчаруванню». 

Примітка: Окремі підпункти переліку найважли-
віших проблем і завдань в основних сферах підприєм-
ницької діяльності, на вирішення і розв’язання яких 
повинна зосередити свою увагу Економічна Консти-
туція України нині служать темами наукових робіт, ку-
рсових і дипломних проектів.  

 
КОРОТКИЙ ОПИС ТВОРЧИХ ІНІЦІАТИВ 
НАУКОВИХ НАПРЯМІВ ЯКІ МОЖУТЬ  

БУТИ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ПОСЛІДУЮЧИХ 
РОЗРОБОК 

 
В нинішніх умовах науково-технічний прогрес не 

може розвиватися без використання належних еконо-
мічних знань і твердих переконань у тому, що підпри-

ємництво і бізнес, науково обґрунтоване  викорис-
тання механізмів їх функціонування створюють спри-
ятливий ґрунт для його ефективного і безпечного ро-
звитку в умовах України. 

 
Прикладні аспекти наукової діяльності академіків 
АЕНУ або Як здешевити індивідуальне житлове  

будівництво для сільської молоді 
 
«Інститут щасливої сім'ї» Нинішні економічні 

реформи повинні охоплювати всі сфери суспільного 
життя у нашій молодій державі. Особливою темою се-
ред них є власне - молодіжна проблематика. Проблеми 
сім’ї і молоді, щасливого шлюбу є похідними від стану 
забезпечення  житлово-побутових умов, функціону-
вання сфери обслуговування, психологічної опіки 
інше.  

На даний час у контексті розвитку  управління 
виробничими та соціальними системами в інновацій-
ному ланцюзі: освіта — наука виробництво в умовах 
суспільних трансформацій», розроблено «Комплексну 
програму  створення передумов  щасливого шлюбу та 
зміцнення сімейних устоїв в Україні», як засіб, від 
явища  масових розлучень. Власне, організація належ-
ним чином виховної роботи в навчальних закладах, 
впровадження християнської моралі, справді може, у 
багатьох випадках, не лише попередити виникнення 
сімейних конфліктів, а і  зміцнити первинну ланку на-
шої держави. «Інститут щасливої сім'ї», таку прозаїчну, 
на перший погляд, назву можна дати цьому суспільно-
громадському  закладу, який міг би функціонувати  на 
зразок вечірнього факультету не лише при вищих на-
вчальних закладах України, а і при громадських об’єд-
наннях гуманітарного спрямування, при управліннях 
освіти та науки,  справах сім'ї і молоді, культури, охо-
рони здоров’я та соціального захисту населення інше.  

За задумом покликання таких державних і гро-
мадських формувань буде полягати у підготовці моло-
дих людей до сімейного життя. Безумовно для цього 
Міністерству освіти і науки України варто невідкла-
дно, вже нині розробити відповідну науково обґрунто-
вану навчальну програму, видати  належну навчально-
методичну літературу, передбачити залучення до про-
цесу навчання відповідних фахівців в галузі соціології, 
медицини, психології, етики, ін.. З цих питань підго-
товлено пропозиції заступнику Голови Верховної ради 
України Миколі Томенку. 

Досягнути позитивного результату можна лише  
при комплексному їх розгляді. Виходячи з цих мірку-
вань пропонується  підготовити перелік найбільш ва-
жливих  підприємницьких регіональних проблем для 
вирішення галузевими та регіональними управліннями 
облдержадміністрації.  

Цікавим на наш погляд є проект обґрунтування 
типів будівництва індивідуального житла, в т. ч. з ви-
користанням вторинної сировини та впровадженням 
енергозберігаючих технологій.  

Як відомо, матеріалом для зведення стін в нині-
шніх  побутових умовах служить традиційно: цегла че-
рвона, цегла силікатна, гіпсо-шлако-блоки, в гіршому 
варіанті - саман (глина з соломою) та інше. В окремих 
випадках стіни формуються з різноманітних цемен-
тно-шлакових, гіпсових та інших сумішей. В кожному 
випадку відбір здійснюється, точніше обумовлюється 
певними обставинами з врахуванням  певних чинни-
ків, серед яких як фінансові можливості абонента так  
і вартість будівельних матеріалів, як природно-кліма-
тичні умови, в яких буде здійснюватись будівництво, 
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так і часові моменти. Тобто задані терміни індивідуа-
льного будівництва в залежності від нагальних потреб 
забудовника. В окремих випадках беруться до уваги як 
індивідуальні можливості забудовника так і потенційні 
можливості будівельних організацій — їх зайнятість і 
т.п.  Виробляючи загальноекономічну концепцію реа-
лізації плану індивідуального будівництва, молодою 
сім’єю, найважливішою компонентою є вартість буді-
вельних матеріалів які складають (при економних під-
ходах до будівництва) 50-60%. 

Вивчення показало що в умовах ресурсної кризи 
побутові забудовники практикують зведення стін буді-
влі навіть з розмаїтих побутових і виробничих відходів. 
Особливої уваги, з економічних міркувань, за нашим 
переконанням, заслуговує формування стін житлового 
будинку з… соломи, яка на даний час не використову-
ється на кормові цілі суб’єктами сільського господар-
ства. Не значна  частина соломи після подрібнення 
використовується як органічне добриво та в експери-
ментальному варіанті як паливо. Загалом збут її  чи 
навіть утилізація обмежені  ще й  через  відсутність 
екологічно обґрунтованих технологій спалювання. 
Екологи ставлять господарників до відома про відсут-
ність відповідної нормативної документації організації   
спалювання. Одне слово, пропонується ефективне ви-
користання цього дешевого, доступного ресурсу як бу-
дівельного матеріалу. При тому необхідно врахувати 
що на даний час в Європі та США вивчаються давні 
українські технології формування  в сільській місцево-
сті солом’яної покрівлі, стріхи з сніпків, які є недов-
говічніші від, наприклад, металевого профілю — бляхи 
чи шиферу. Правильно — економно, швидко, легко. 
Перші повідомлення про практику використання тю-
ків соломи як будівельного матеріалу для  формування 
стін подано на сайті: «Мій солом’яний будинок». На 
даний час,  за науковим супроводом академіків АЕНУ, 
на практиці впроваджується згаданий проект. Необхі-
дно сказати, що солом’яні стіни не лише вигідні у ва-
ртісному плані як будівельний матеріал, вони легкі у 
монтажі, технологічний процес дає можливість еконо-
мити час на транспортування, монтаж інше. Щопра-
вда, тюки соломи завчасу повинні бути оброблені 
(просочені) протипожежним розчином та іншими са-
непідемічними засобами. 

На облегшеному фундаменті монтується де-
рев’яний каркас розрахований під розміри солом’яних 
пакунків, (тюків соломи) який ними заповнюється. До 
дерев’яного каркасу кріпиться металева сітка  по якій 
представляється можливим здійснити штукатурку.  

Опитування забудовників дозволило скласти на-
ступну характеристику такого житла: тепле, економі-
чне …. доступні матеріали; дешевше більш як на тре-
тину, при будівництві немає потреби використовувати 
високотехнологічне і дороге обладнання та техніку; 
житло — екологічно чисте, близькість до ресурсів т.п. 

Нами зроблено спробу провести розрахунок еко-
номічної ефективності, власне індивідуального моло-
діжного будівництва з використанням вторинної сиро-
вини згаданого типу. 

За попередніми даними витрати на індивідуальне  
будівництво передбачає ряд витрат яких ми хотіли б 
класифікувати наступним чином: 

1) витрати на проектно-пошукові роботи (ви-
трати на виготовлення проекту на будівництво житла, 
екскавацію ґрунту,геодезичні роботи); 

2) вартість будівельних матеріалів; 

3) витрати на виконання  будівельно-монтажних 
робіт; 

4) витрати на налагодження інженерних мереж 
(підвід електроліній, газопостачання, каналізаційних 
комунікацій, водопроводу); 

5) витрати на енергозабезпечення; 
6) витрати на роботу з благоустрою  інші витрати.  
В кожному випадку розрахунок  ефекту здійсню-

ється  чи визначається як різниця у витратах  за пер-
шим і другим варіантом витрат.  

Необхідно зазначити що нами не враховані  всі 
чинники  що впливають на економічність,  оператив-
ність,  доступність зокрема трудові і т.п. 

Розрахунок економічної ефективності будівниц-
тва індивідуального житла з підсобних матеріалів (в 
т.ч. і з соломи)  у порівнянні з будівництвом традицій-
ними матеріалами і засобами пропонується  здійсню-
вати за формулою: 

 

 −=
1

n

1

n
. ..... мпВббВтEб мп  

 

де  ..бВт  — витрати на будівництво будинку із тради-

ційних матеріалів;  

... мпВб  — витрати на будівництво будинку із під-

собних матеріалів.  
Загальний економічний ефект знову ж таки  ви-

значається як різниця між витратами традиційними 
методами і засобами та, так назвемо, інноваційними 
засобами. 

Необхідно зауважити що термін експлуатації ін-
дивідуального житла  з використанням вторинних ма-
теріалів як із  традиційних матеріалів може служити 
без ґрунтовного (капітального)  ремонту — 20-30 років. 

Окупність будівництва, в контексті його експлуа-
таційних показників (економія енергетичних ресурсів, 
екологічність яка не може бути виміряна економіч-
ними показниками)  скорочується до  3-4 років, ви-
тратна частина падає більш як на третину. 

Загалом впровадження ідеї будівництва «со-
лом’яних хат» чи іншими словами технологій  будів-
ництва з використанням соломи суттєво може відби-
тись на економії традиційних будівельних матеріалів, 
активізації дешевого індивідуального будівництва для 
молодих сімей.  а це в свою чергу підніме їх життєвий 
рівень, скоротить черги на житло. Крім цього таке бу-
дівництво суттєво впливатиме  на економію не лише 
енергетичних ресурсів, а і на їх виготовлення, Як ві-
домо, наприклад,  на виготовлення цегли  іде газ, ву-
гілля і т.п. Скоротяться витрати на обігрів існуючими 
системами централізованого забезпечення теплом. 
При використанні соломи для  покрівлі відпадає пот-
реба в її утепленні, що теж матиме суттєвий вплив на 
здешевлення будівництва.  

 
Розвиток туристочно-рекреаційної  діяльності  
є  приоритетом  у соціально-економічного  

розвитку регіону. 
 
Туризм, як відомо, являє собою систему відносин 

і явищ, які є результатом використання людиною 
свого вільного часу і пов’язані з її переміщенням між 
місцем постійного проживання і місцем проведення 
дозвілля. Як сфера господарського комплексу вона, 
справді забезпечує десяту частину світового валового 
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продукту. Ця галузь розвивається швидкими темпами 
і в найближчі роки може стати найбільш важливим се-
ктором підприємницької діяльності караю та України 
загалом. Прогнози експертів Всесвітньої туристичної 
організації щодо розвитку туризму у світі повною мі-
рою стосуються й України. Адже вона має надзви-
чайно вигідне географічне та геополітичне розташу-
вання, розвинену транспортну мережу, володіє знач-
ними природно-рекреаційними та історико-культур-
ними ресурсами, населена працелюбним і гостинним 
народом. Забезпечити належну віддачу від цього поту-
жного потенціалу, використати його в інтересах акти-
вного відпочинку та оздоровлення можна лише за 
умови чіткої організації туристичної діяльності, зміц-
нення існуючої та створення нової матеріально-техні-
чної бази, залучення досвідчених і кваліфікованих ка-
дрів, тобто за умови правильної організації та ефекти-
вного управління туризмом. 

Туристично-рекреаційна діяльність стає дедалі 
прибутковішою галуззю економіки і набуває все відчу-
тнішого значення для господарства як окремих країн, 
так і цілих регіонів. Масштаб і стабільність темпів зро-
стання перетворюють туризм на одну з пріоритетних 
галузей. На початок 3 тисячоліття прибутки від тури-
зму склали $ 475,8 млрд, що перевищило обсяги сві-
тової торгівлі автомобілями та продуктами харчування. 

З переходом до ринкової системи господарю-
вання Україна увійшла в світовий туристичний прос-
тір, прийнята до складу ВТО. У внутрішньому туризмі 
було задіяно ще 6,6 млн туристів та 17,6 млн екскур-
сантів. Прибуток від надання туристичних послуг 
склав 18,5 млрд  грн або $ 3,4 млрд. 

Місце України у світовому туристичному процесі 
визначається культурно-пізнавальним, екологічним, 
спортивно-оздоровчим напрямами туризму. Пріорите-
тні напрями розвитку туризму в Україні базуються на 
природних ресурсах, природно-заповідному фонді і 
культурно-історичних пам’ятках. Найбільш пошире-
ним видом туризму є культурно-пізнавальний, осно-
вна мета якого — ознайомлення туристів з природою, 
культурно-історичним надбанням і сучасним життям 
країни. Одним із перспективних напрямів розвитку ту-
ризму в Україні і в усьому світі є екологічний туризм, 
що передбачає тісні взаємовідносини з природним се-
редовищем паралельно з еколого-просвітницьким і 
виховним впливом. Значний практичний досвід має в 
нашій країні спортивно-оздоровчий туризм. Пік його 
популярності припав на 60-70-і роки XX ст. В цей пе-
ріод створено його основне інфраструктурне забезпе-
чення і систему підготовки кадрів. Цей напрям теж пе-
редбачає безпосередній зв’язок з природою і орієнто-
ваний на активні форми організації дозвілля. 

Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної 
сфери в Україні обумовлюються дією широкого спек-
тру природних, історико-культурних, соціальних, еко-
номічних, політичних чинників, які мають чітко окре-
слену специфіку. Разом з тим, особливість сьогодніш-
ньої ситуації полягає в тому, що формування й інтег-
рація індустрії рекреаційно-туристичних послуг у сві-
товий ринок пов’язана з необхідністю вирішення гос-
трих соціально-економічних проблем у період транс-
формації суспільно-економічних відносин. 

Динамічний процес суспільних перетворень в Ук-
раїні та реформування економічних відносин актуалі-
зували проблему вибору оптимальних шляхів розвитку 
її рекреаційно-туристичного комплексу. Це зумовлює 
не лише потребу в теоретичному осмисленні суті та 
змісту даної сфери діяльності, а й ставить на порядок 

денний питання розроблення науково обґрунтованої 
концепції розвитку рекреаційно-туристичної сфери та 
проектів втілення її у життя. Необхідність пошуку ра-
ціональних шляхів стимулювання розвитку даної 
сфери діяльності диктується також перспективою 
отримання відчутної економічної вигоди від цієї га-
лузі, що може стати вагомим засобом оздоровлення 
національної економіки в цілому.  

 
Розв’язання проблем розвитку контрейлерного  
обслуговування в Україні  може суттєво  
розвантажити автошляхи, здешевити  
автоперевезення, бат економію  палива. 

 
На основі аналізу літературних джерел та існую-

чого вітчизняного та зарубіжного досвіду  роботи залі-
зничного та автомобільного транспорту, виявлено 
шляхи та засоби розвитку контрейлерного обслугову-
вання підвищення його ефективності за рахунок інно-
ваційних чинників. Встановлено що загалом одним з 
найбільш прийнятних шляхів підвищення ефективно-
сті функціонування транспортних систем, підвищення 
безпеки руху, якості транспортного обслуговування є 
реалізація наявних контрейлерних можливостей, орга-
нізація раціональних маршрутів руху транспорту.  За 
рахунок застосування інноваційно-логістичних підхо-
дів, раціонального розміщення контрейлерних пунк-
тів,  організаційних чинників та  врахування сучасних 
вимог експлуатації доріг і транспорту, можливо підви-
щити ефективність  та якість транспортного обслуго-
вування в умовах розвитку дорожнього господарства. 

Справді в умовах,  відставання темпів розвитку 
дорожньої інфраструктури, відсутності розвинутих ав-
томобільних дорожніх міських мереж  і основних ма-
гістралей,  виникають передумови до регулярних по-
рушень нормальних режимів руху транспортних пото-
ків, виникненню між регіональних та міжнародних 
конфліктів, росту дорожньо-транспортних пригод, в 
т.ч. зниження якості транспортного обслуговування.  
Всі ці та інші обставини обумовлюють необхідність 
пошуку шляхів і засобів розв’язання проблем розвитку 
контрейлерного (комбінованого) обслуговування в 
Україні, удосконалення організації використання сис-
теми комбінованого  транспортного залізнчного, авто-
мобільного та інших видів обслуговування для того 
щоб в певній мірі розвантажити сухопутні транспортні 
магістралі від важкого автомобільного транспорту. 
Відповідно цим і пояснюється - актуальність і своєча-
сність означеної  теми  пропонованого  дослідження. 

 
Повний регіональний господарський розрахунок — шлях 
підвищення ефективності  функціонування суб’єктів 
господарювання в умовах територіальної одиниці,  

забезпечення її сталого розвитку. 
 
Спроба дослідити проблеми впровадження пов-

ного регіонального господарського розрахунку у про-
тивагу федералізації держави, як засобу підвищення 
ефективності територіальної одиниці, забезпечення її 
сталого розвитку розроблено групою академіків 
АЕНУ. В контексті нинішньої соціально-економічної 
ситуації запропоновано шляхи  вирішення цієї про-
блеми.  

В умовах проведення в Україні радикальних еко-
номічних реформ, питання забезпечення регіональної 
господарської та фінансової незалежності підприємств 
набуває все більшого значення. Досягнення поставле-
ної мети повинно відбуватися на основі підвищення 
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ефективності використання всіх засобів та ресурсів у 
відповідності до концепції переходу України до ста-
лого розвитку та інших програмних документів з соці-
ально-економічного розвитку держави, пропонованих 
Кабінетом Міністрів України на перспективу. 

Одним із засобів досягнення цієї мети є ціле- 
спрямоване управління чинниками впливу, що забез-
печують економічну стабільність функціонування під-
приємства в рамках регіону. Основним чинником ста-
білізації та джерелом нарощування виробничих мож-
ливостей, інтенсифікації суспільного виробництва є 
ефективне та раціональне використання ресурсів, роль 
яких помітно зростає як в умовах державної незалеж-
ності, так і в умовах економічної самостійності госпо-
дарюючих суб’єктів в рамках конкретного регіону, 
коли залучення нових ресурсів значною мірою визна-
чаються як наявним потенціалом, так і грамотною по-
літикою їхнього ефективного використання. Цій про-
блематиці присвячена робота академіків АЕНУ, «Пов-
ний регіональний господарський розрахунок —  шлях 
підвищення ефективності  суб’єктів господарювання в 
умовах територіальної одиниці забезпечення її сталого 
розвитку». — Тернопіль ТзОВ «Терно-граф», 2014. — 
680 с. 

Застосування протягом минулого, посттоталітар-
ного досвіду та здебільшого адміністративних методів 
управління негативно вплинуло на господарську та фі-
нансову стабільність функціонування підприємств 
особливо в рамках певної законодавчої та нормативної 
обмеженості регіону. За умов розвитку ринкових від-
носин та використання економічних методів управ-
ління, подальшої розробки вимагають організаційно-
економічний механізм забезпечення стабільного роз-
витку підприємств та питання вдосконалення управ-
ління, визначення впливу на його ефективність орга-
нізаційних та техніко-економічних чинників. Еконо-
мічні методи забезпечують поєднання інтересів дер-
жави та трудових колективів. У свою чергу, необхід-
ність посилення впливу організаційних та техніко-
економічних факторів на господарську та фінансову 
стабільність функціонування підприємств обумовлює 
актуальність досліджуваної проблеми. 

 
Земля як стратегічний продукт, об’єкт оренди та  
можливий еквівалент обміну  в умовах застосування 
інноваційно-логістичних підходів може посилити  

економічні позиції України не лише  в ЄС, а і в світі. 
 
Можливості використання землі як  чинника та 

ресурсу забезпечення стабільності функціонування не 
лише переробних підприємств, а і господарської та фі-
нансової стабільності функціонування національної 
економіки загалом і на цій основі досягнення сталого 
розвитку суспільства завжди були актуальними. Вияв-
лення  причин виникнення застійних явищ в рефор-
муванні аграрного сектору економіки, техніко-еконо-
мічні чинники  впливу  на організаційне забезпечення 
ефективного використання наявних засобів, трудових, 
матеріальних, цінових, фінансових ресурсів у цій сфері  
суспільного виробництва завжди викликали і викли-
кають інтерес учених України. 

Україна за своїми ресурсними можливостями 
(маємо на увазі такий ресурс як земля — гумус) поте-
нційно може стати найбагатшою державою світу бо 
володіє третиною найціннішого ресурсу планети, чор-
ноземом. Справедливе та ефективне використання зе-
млі як найбільш гуманного, невичерпного, екологічно 

чистого, відновлювального ресурсу, та науково обґру-
нтоване ведення сільського господарства за повно- 
цикловою системою: вирощування сільгосппродукції - 
переробка сировини - реалізація, впровадження інно-
ваційно-логістичних підходів,  можуть зробити украї-
нців найбагатшими у світі!  

В умовах вступу нашої держави асоційованим 
членом Європейського Союзу, залучення внутрішніх 
та зовнішніх інвестицій земельний чинник може стати 
важелем пожвавлення соціально-економічних відно-
сини, стабільності економіки, благополуччя українсь-
кого народу і т.д. 

Таким чином маємо право зробити наступні ви-
сновки. Власне ці та інші обставини обумовлюють ак-
туальність та своєчасність розглядуваної  проблема-
тики. 

Близько 70% земельного фонду України — це 
сільськогосподарські угіддя, більшість з яких зосере-
джені на родючих ґрунтах і дуже за період тоталітар-
ного режиму розорані. Орні землі (або рілля) станов-
лять 4/5 від загальної площі сільськогосподарських 
угідь — це один із найвищих показників у світі. Забез-
печеність одного мешканця країни ріллею перевищує 
світовий і європейський показники майже у 2,5 рази. 
Найвища частка ріллі у степовій зоні — близько 90%. 
Проте така висока розораність земель нерідко призво-
дить до посилення водної та вітрової ерозії ґрунту — 
знесення родючого шару. Внаслідок цього виникають 
яри та балки, трапляються пилові бурі. Великої шкоди 
ґрунтам завдають неправильний обробіток, безсисте-
мні зрошування і внесення мінеральних добрив. Вна-
слідок цього ґрунти руйнуються та виснажуються, 
знижується їх родючість.  

Для підтримання ґрунтів у належному стані необ-
хідно вживати різні заходи: насаджувати дерева і кущі 
на схилах ярів, щоб зупинити їх ріст; схили височин 
розорювати упоперек, щоб запобігти змиванню ґрунту 
поверхневими водами; в міру зрошувати землі; нау-
ково обґрунтовано вносити мінеральні добрива. 

Загалом впровадження інноваційно-логістичних 
підходів, залучення внутрішніх та зовнішніх (в умовах 
ЄС) інвестицій дозволяє на базі активізації викорис-
тання земельних ресурсів розвивати не лише різнома-
нітні галузі сільського господарства, а перед усього пе-
реробну промисловість за замкнутим циклом від виро-
щування сільгосппродукції до її переробки та реаліза-
ції. 

Такий підхід забезпечить ефективне викорис-
тання наявних земельних ресурсів, пожвавлення вико-
ристання трудових, фінансових та інвестиційних ресу-
рсів, зайнятості населення ін. 

 
Торф як сировина повинен бути використаний для  
переробки  та  виготовлення  харчових продуктів,  
парфумів, промислових спиртів, паливних брикетів  

та як добриво. 
 
Широкі можливості використання торфу як па-

лива, органічного добрива, та компоненти для вигото-
влення харчових продуктів відомо з давніх давен. Тим 
часом використання цієї сировини для виготовлення 
спиртів в т.ч. і спиртних напитків варту вивчення ук-
раїнським науковцями. Торф (англ. peat, нім. Torf) — 
порода рослинного походження, утворена протягом 
тисяч років з недорозкладених рослинних залишків 
(трав, мохів та деревини), які внаслідок високої воло-
гості та поганого доступу повітря мінералізувалися 
лише частково. 
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Давня назва торфу — займиста земля. Згадки про 
торф як «займисту землю», що нею західноєвропейці 
користувалися для нагрівання їжі, трапляються в 
«Природничій історії» (46 р. н. е.) римського історика 
Плінія Старшого. (Торф містить 50—60% вуглецю. 
Його теплота згоряння (максимальна) складає 24 
МДж/кг). 

Вік сучасних торфовищ вимірюється 5—10 тися-
чами років. Усі торф'яники зазвичай дуже заводнені й 
заболочені. Торф іноді вкритий невеликим шаром ґру-
нту. 

Більшість торф'яних покладів (близько 80%) роз-
ташована в верхніх широтах; близько 60% усіх заболо-
чених територій у світі мають запаси торфу. Найбільші 
торф'яні  поклади зосереджені в обширних понижен-
нях рельєфу. 

За деякими оцінками, світові запаси торфу скла-
дають близько 267 мільярдів тон. 

Торфоутворення — неповне розкладення дерев-
них, трав'яних рослин і мохів під дією бактерій і гри-
бків — відбувається здебільшого в долішньому шарі то-
рфу. 

До рослин, які відіграють основну роль в утво-
ренні торфу, належать зелені (гіпнові) та білі (сфаг-
нові) мохи, численні види осок, очерет, аїр, рогоза; з 
трав'янистих — хвощі, пухівки, шейхцерія, шабельник, 
бобівник. Важливе місце в утворенні торфу посідають 
деревні породи (береза, вільха, верба), та напівчагар-
никові (верес, лохина, багульник та ін.). 

Щорічний приріст рослинного загалу, з якого 
утворюється торф, коливається від 10 до 25 мм на рік 
і залежить від видів рослин, кліматичних умов та типу 
боліт. Щорічний приріст торфу складає тільки 0,5-1 
мм в рік. 

Колір торфу надає гумус, котрий зумовлює його 
основні властивості й надає м'якість. Найваж-
ливішими показниками торфу є ступінь розкладення 
та попільність (зольність).  

Торф з давніх часів привертав увагу людини. У 
країнах Західної Європи видобуток і використання 
торфу широко розвивалися в XII—XVIII сторіччях. У 
Росії на торф'яне паливо вперше неабияк зважив 
Петро I, який 1696 року віддав наказ видобувати торф 
у Воронежі та шукати його в околицях Азова, «як у 
місцях бездровних». 

Поступово торф стали використовувати як 
торф'яний кокс у гамарстві, на здобування освітлю-
вального газу. Початок промислового виробництва 
торф'яного напівкоксу та смоли прийшовся на кінець 
XIX — початок ХХ сторіччя. 

На сьогодні торф використовують у сільському 
господарстві та тваринництві, лікуванні, біохімії та 
енергетиці. Розвиток сучасних виробничих технологій 
дозволяє створювати родючі ґрунти, де вирощують 
харчові рослини, видобувати добрива, стимулятори 
росту рослин, ізоляційні та пакувальні матеріали, ву-
глецевий відновлювач металу, активоване вугілля, 
графіт, тощо. [ред.] 

Торф має декілька важливих властивостей, котрі 
зумовлюють його цінність для рільництва. Унесення 
торфу в ґрунт є найліпший спосіб поліпшити власти-
вості ґрунту: пористість, щільність, повітроємність, 
вологоємність, мікробіологічний та живильний склад. 

Торф містить гумінові кислоти, котрі підштовху-
ють ріст і розвиток рослин, та амінокислоти, потрібні 
на перетворення певних первнів харчування на форму, 
доступну рослинам. 

Торф має бактерицидні й газопоглинальні вла-
стивості, що є однаково потрібними всім видам 
ґрунтів. Торф оздоровлює ґрунт, знижує вміст нітратів 
у виробі в 1,5-2 рази, запобігає нагромадженню в рос-
линах важких металів та інших шкідливих речовин, 
послаблює дію отрутохімікатів, що потрапляють до 
ґрунту. Перегній, який утворюється в ґрунті при три-
валому внесенні торфу, перешкоджає вимиванню лег-
корозчинних добрив. 

Низовинні й перехідні торфи, які складаються з 
перепрілих залишків деревної та трав'яної рослин-
ності, є родючіші, аніж горішні. Ними користуються, 
щоб докорінно поліпшити слабородючі ґрунти, надати 
зв'язності бідним на перегній пісковим ґрунтам або 
розпушити глинисті. В сільськогосподарському виро-
бництві торф ділять на дві групи: 

- легкий (або світлий) — торф горішньогу шару 
залягання зі ступенем розкладання до 15%. Це моло-
дий, слаборозкладений торф з питомою вагою від 150 
до 250 кг/м3, який має високу газо- та водопогли-
нальну здатність, але менший вміст гумінових та 
амінокислот через незавершений розпад; 

- важкий (або темний) — торф долішніх шарів зі 
ступенем розкладання понад 15%. Це «зріліший» торф 
з питомою вагою від 350 кг/мі та високим вмістом гу-
мусу, але меншою, ніж у легкого, газо- й водопоглин-
ністю. 

Залежно від технології рільництва торф викори-
стовують: 

- чистий, щоб поліпшити побудову ґрунту, зби-
рати та тривало втримувати вологу й утворити середо-
вище, яке сприяє збільшенню кисневого обміну; 

- з торфу готують субстрат, тобто беручи торф за 
основу, його змішують з набором мікро- та макроеле-
ментів, потрібних рослинам. Таким чином отримують 
готовий якісний ґрунт, пристосований до первного 
виду рослин, кліматичних особливостей, умов до-
зрівання плодів, тощо; 

- як сировину для приготування органічних до-
брив; 

- при виготовленні торф'яних блоків, які викори-
стовуються для вирощування розсади та облаштування 
газонів та укріплення схилів земляни насипів, каналів 
та водоймищ. [ред.] 

Торф використовують як підстилку у тваринни-
цтві. Здатність сухого торфу поглинати вологу та за-
пахи дозволяє використовувати його як підстилку для 
худоби. Один кілограм легкого торфу утримує до 20 
літрів води. Отриману після цього суміш можна ком-
постувати без дооброблення. Ще однією перевагою 
використання торфу для підстилок є його бактери-
цидні властивості: торф запобігає багатьом хворобам у 
худоби. 

Торф - займиста корисна копалина, тобто непо-
гане паливо. 

Перші електростанції, побудовані в Радянському 
Союзі на початку 1920-х років навколо Москви, 
працювали саме на місцевому торфі. Останніми ро-
ками в Фінляндії, наприклад, близько 5-7% відсотків 
всієї енергії, яка споживаються в країні, отримується 
з торфу. 
На виробництво енергії придатний тільки торф се-
реднього й високого ступенів розкладання, який ви-
добувають із серединних та донних частин боліт. 

Важливою перевагою торфу є його своєрідне 
горіння. Адже торфові волокна містять кисень, тому 
торф здатен горіти без додаткової подачі кисню. 
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Торф є цінною хімічною сировиною. З торфу от-
римують понад сто основних хімічних виробів: мети-
ловий і етиловий спирт, фенол,  віск, парафін, мо-
лочну, оцтову та щавелеву кислоти, аміак, стимуля-
тори росту рослин, гербіциди. На даний час практи-
куєтиься виготовлення парфумів в основі яких як ком-
понента закладається торф. та ін. 

Волокна пушиці, які входять до складу торфу, 
можна використовувати при виготовленні тканин. Ро-
зроблено технологію промислового виробництва таких 
тканин. 

Протизаразні властивості торфу відомі з давніх 
часів. На сьогодні на оздоровницях України та  
Західної Європи широко поширені торф'яні купелі, в 
яких використовують бактерицидні та лікувальні вла-
стивості торфу. В основі  лікувальних грязей викори-
стовуються торфи. 

 Розробляють торф відкритим способом, бо всі 
торф'яні родовища розташовані практично на земній 
поверхні. 

Існує дві основні схеми видобутку торфу: 
порівняно тонкими шарами з поверхні землі та глибо-
кими кар'єрами на всю глибину торф'яного пласту. 

За першою з цих схем торф виробляють витинан-
ням, а за другою — екскаваторним (або кусковим) спо-
собом. Відповідно й торф способом видобутку поділя-
ють на витятий і кусковий. [ред.] 

Значним резервом підвищення родючості ґрунтів 
і збалансованого живлення рослин можуть бути при-
родні поклади органічних добрив. Україна має значні 
запаси корисних покладів, які здатні багато десятиліть 
служити справі підвищення продуктивності агропро-
мислового комплексу, гармонійно поєднуючись з від-
новленням агроландшафтів. Серед корисних покладів 
провідне місце належить торфу. Торф - органічна гір-
ська порода, що утворилася внаслідок відмирання і 
неповного розпаду болотних рослин в умовах підви-
щеного зволоження та нестачі кисню. 

Сьогодні, використання торфу можливе як у пар-
фумерній промисловості так і в харчовій як компонент 
спиртних напоїв в т.ч. віскі, бренді і т.п.. Коли гово-
рять про віскі, його зазвичай ділять на шотландський, 
ірландський і «інший» - американський, канадський, 
японська. Віскі - предмет національної гордості шот-
ландців, крім того, експорт скотча приносить більше 
2 млрд фунтів стерлінгів британській скарбниці щорі-
чно. Шотландський віскі ділять на «single malt» (сингл. 
молт.) - односолодовий віскі, продукт однієї віскоку-
рні, сировиною для якого слугує тільки ячмінний со-
лод, «pure malt» - чистий солодовий віскі, солодові 
спирти у якому вироблено на різних винокурнях і 
«blended» - змішаний (купажірованний) віскі, суміш 
солодових віскі, приготованих на різних винокурнях і 
зернових віскі (зазвичай використовується для його 
здешевлення). Купажування дозволяє нейтралізувати 
іноді занадто важкий або різкий тон солодових скла-
дових і отримати нові цікаві комбінації смаку. 

 

Чорноморський метан та  сірководень - енергетична  
сировина  яка може зробити енергетично незалежною  

Україну. 
 

Гальмування розвитку  економіки України галь-
мується недостатнім енергетичним забезпеченням па-
ливно-енергетичного комплексу, його орієнтацією на 
розвиток  промисловості. 

Тим часом Україна  посідає сьоме місце за обся-
гами корисних копалин. При раціональному їх вико-
ристанні та впровадженні енергозберігаючиї техноло-
гій можна повністю відмовитися від імпортної енерго-
сровини 

В умовах енергетичної кризи заслуговують  ідеї 
використання газу метану та  сірководню запаси яких 
не обліковані (20-30 та 60-80 трлн. м. куб.) є в Чор-
ному морі. 

Не ефективно використовуються не традиційні  
та альтернативні джерела енергії  серед яких вітрова, 
сонячна енергія, енергія води. На практиці не викори-
стовується біогаз якого отримують шляхом метанового 
бродіння, синтетичний газ ін. 

На даний час з боку держави необхідно  розро-
бити механізми зацікавленості у впровадженні іннова-
ційних підходів в реалізацію на практиці новітньої на-
уки ресурсономіки. 

 

Виготовлення жувальних подушечок з бджолиної  
вощини на заміну жувальної  гуми не лише не шкідливо, 

а  і … корисно та смачно, екологічно. 
 

Академіки АЕНУ Тернопільщини вийшли на 
конкурс з пропозицією: «Перетворимо Тернопіль в 
інноваційний центр з переробки бджолопродукції — 
столицю бджолярства України» і… зайняли  1-е місце 
що викликало певний громадський резонанс (див. 
«Урядовий кур’єр» № 194 від 20.10.2011р.) Тим  часом  
вирішення проблеми виготовлення медових жуваль-
них подушечок  в ланцюзі: заготівля бжолосировини, 
вощини — споживчі товарства -  переробка в умовах  
підприємств харчової промисловості — споживачі, 
представляється можливим  в Україні, де є відповідна 
сировинна база, технологічні можливості, кадрове за-
безпечення. 

Наприклад Тернопільщина належить до регіонів 
з розвиненою системою бджільництва, кінцеві резуль-
тати якого використовуються не завжди ефективно. 

З історичних позицій перші відомості про бджі-
льництво Тернопільщини, як повідомляють І. 
Дем’янова і Б. Рудка у Тернопільському енциклопеди-
чному словнику, належать до часів Галицько-Волин-
ського князівства, про що оповідають чисельні леге-
нди.В 1920-39 рр. Бджільництво Тернопільщини було 
найрозвинутішим.  

1925, за даними загально-польського. конгресу з 
бджільництва, 1-е місце за кількістю вуликів на 1 км2 
серед 16-ти воєводств займало Тернопільське. 

1932 засн. Подільська пасічнича спілка, яка об'єднала 
бджолярів Тернополя, Збаражчини, Скалатщини, Те-
ребовлянщини, Бережанщини, Підгаєччини та Золо-
чівського повітів. 

1939 вона нараховували понад 2200 членів, усіх 
пасічників було 4000. Кооператив забезпечував майже 
половину збуту меду з пасік Тернопільщини: на рік 20-
25 вагонів (вагон -10 т). Найбільшу пасіку в Європі 
(понад 3000 пнів) тоді мали Є. та О. Білинські на Зба-
ражчині. 

На поч. 20 ст. Кременецький  повіт займав про-
відне місце за бджолярством у Росії. Великі пасіки тут 
мали брати О. і П. Яськевичі, П. Миндзар (Вишні-
вець), М. Семенюх (с. Бережці). 700 бджолосімей 
утримувала Почаївська Свято-Успенська лавра.  

Розвиткові бджільництва сприяли відомі діячі-
вмілі пасічники: композитор, о. П. Бажанський, який ви-
дав кілька книжок з бджільництва; літературознавець, 
о. Й. Застирець автор кн. "Наука пасічництва" (Л., 1935). 
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Підвалини бджільництва в нашому краї заклали М. 
Боярський, Ю.-Р. Любінецький, о. М. Михалевич, о. І. 
Наумович, М. Паньків, В. Пилипчик. З початком. ко-
лективізації більшість великих. пасік забрали до кол-
госпів Тернопільщини і за її межі. Загалом згідно з да-
ними Всесвітньої продовольчої організації (FAO), Ук-
раїна посідає перше місце в Європі та четверте в світі 
за обсягами виробництва меду. 

Трійку світових лідерів з виробництва янтарного 
продукту очолює Китай. Піднебесна збирає більше 350 
тис т меду на рік. Друге і третє місця посідають Арге-
нтина і Туреччина з виробництвом 140 тис. т. і 128 тис. 
т. відповідно. 

Україна ж виробила 118 тис. т. меду і піднеслась 
в переліку найбільших виробників з п’ятої на четверту 
сходинку, посунувши Сполучені Штати Америки. 
Всього ж у світі виробляється близько 1,4 млн т меду, 
з них експортується біля 400 тис. т. 

Український ринок меду є одним з найбільш пе-
рспективних і розвиваються на сьогоднішній день з 
усіх агропромислових галузей країни. Про те, чи 
зможе український мед завоювати перше місце на сві-
товому ринку залежить від багатьох чинників. Вітчиз-
няні підприємці, які займаються бджільництвом, 
отримують майже 100%-ий прибуток. Але це стосу-
ється середніх пасік, в яких налічується більше 60 
бджолиних сімей. У такому випадку бізнес може оку-
питися всього за кілька років. Сьогодні українські 
бджолярі докладають величезних зусиль для того, щоб 
не тільки займати лідируючі позиції на світовому ри-
нку меду по виробництву цього виду продукції, але й 
зробити Україну одним з найбільших медових експо-
ртерів. 

За часів СРСР на території України близько 5 млн 
бджолиних сімей виробляли близько 60 тис. тонн ва-
лового меду на рік. Тобто одна бджолина сім'я вироб-
ляла близько 12 кг меду на рік при потенціалі до 100 
кг. 

Після здобуття Україною незалежності чисель-
ність бджолиних сімей скорочувалася. На даний час а 
Україні налічується понад 2 тисяч виробників меду. 
95% українського медового врожаю забезпечують при-
ватні господарства. Кількасот тисяч пасік більше на-
гадують хобі чи промисел, ніж сучасну індустрію. Ви-
робничі сили бджільництві Україна сьогодні предста-
вляють такі структури: 

колективні агропідприємства - 10%; 
приватні господарства - 33%; 
приватні пасіки, ферми - 44%; 
лісгоспи - 5%; 
інші - 8%. 
Крім меду, основного продукту бджільництва, та-

кож виробляють віск, прополіс, маточне молочко, 
бджолину отруту, забрус, бджолиний підмор тощо. 

Віск бджолиний віск знаходить застосування в 
медицині. Він входить до складу деяких пластирів, ма-
зей, кремів. Віск добре всмоктується шкірою і додає їй 
гладкого і ніжного вигляду, тому він широко застосо-
вується в косметичній медицині. 

Прополіс з прополісу виготовляють спиртові на-
стої, спиртові емульсії, прополісне молоко, пропо-
лісне вершкове масло, ефірний екстракт тощо. Про-
поліс має сильну антимікробну і стимулюючу дію. Ви-
користовують його також для інгаляції. З лікувальною 
метою препарати прополісу застосовують тільки під 
наглядом лікаря. 

Маточне молочко маточне молочко надзвичайно 
корисне, оскільки містить білки й амінокислоти, 
проте менш доступне. 

Бджолина отрута незважаючи на давнє викорис-
тання бджолиної отрути в лікувальних цілях, вона 
майже не знаходить застосування в науковій медицині. 
Значною мірою це пояснюється болючістю ужалень і 
важкістю дозування при вжаленнях. 

Бджолиний підмор тіла померлих медоносних 
бджіл, використовуються в медицині для лікування рі-
зних хвороб. З бджолиного підмору виготовляють різ-
номанітні мазі, спиртові екстракти тощо. 

Забрус — воскові кришечки, мед та верхні части-
нки кожної чарунки. 

Одним з важливих продуктів бджолиного гнізда є 
прополіс. Про його цінні якості знали ще в Древньому 
Єгипті (при муміфікуванні), а пізніше у Древній Греції 
і Римі використовували для зцілення від багатьох за-
хворювань. Про прополіс, як важливий природний лі-
кувальний засіб, можна прочитати в багатьох старода-
вніх лікарських порадниках.  

Нами пропонується алгоритм організації переро-
бки бджолопродукції в контексті активізації підприє-
мницької діяльності бізнес-структур.  

Організаційно-технологічна схема передбачає 
збір та зберігання бджолопродукції, підготовка до пе-
реробки. Цю функцію пропонується виконувати сис-
темою споживчої кооперації. В алгоритмічній системі 
аудиторсько-консультативну функцію доцільно покла-
сти на асоціативне об’єднання у яке повинні увійти: 
ВАТ «Терномед», управління охорони здоров’я, Тер-
нопільського державного медичного університету ім. 
І.Горбачевського, ВАТ «Тернофарм», обласне товари-
ство любителів-пасічників. Загалом алгоритм органі-
зації переробки бджолопродукції в умовах м. Терно-
поля див. рис. 1. 

Тим часом реалізації алгоритму перечать ряд чин-
ників, що обумовлює необхідність вироблення стиму-
люючих засобів з розвитку бджільництва та створення 
матеріально-технічної бази для переробки бджолопро-
дукції. 

Встановлено, що однією з вагомих чинників сти-
мулювання розвитку галузі бджільництва є: 

- нарощування темпів загальної кількості бджо-
линих сімей, що забезпечить ефективне запилення ен-
томофільних сільськогосподарських культур; 

- загальний економічним ріст  виробництва у 
сільському господарстві розширення посіву площ ен-
томофільних культур; 

- розширення єдиної системи племінної служби у 
бджільництві, спроможної забезпечити потребу пасік 
у високоякісному чистопородному племінному мате-
ріалі; 

- забезпечення  ветеринарними препаратами для  
боротьби з хворобами і шкідниками бджіл; 

- створення  умов щодо вирішення проблеми за-
купівлі та реалізації  продукції бджільництва; 

- забезпечення прискореного розвитку галузі 
бджільництва за рахунок великотоварних господарств 
району та малих бджолиних ферм; 

- забезпечити розвиток бджільництва за рахунок 
створення пасік у сільськогосподарських підприємст-
вах, в кожному сільгосппідприємстві завести пасіки,  
на яких утримувати не менше як 20 бджолосімей; 

- розширити мережу  племінних пасік в приват-
них господарствах громадян, щоб забезпечити племін-
ним матеріалом товарні господарства; 
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- налагодити взаємозв’язок зі спорідненими й об-
слуговуючими галузями на підставі взаємовигідних 
економічних відносин та паритету цін; 

- забезпечити збільшення робочих місць за раху-
нок створення фермерських господарств з розведення 
бджіл; 

- організація зацікавленості у заготівлях бджоло-
продукції; 

- замовлення технологій з їх переробки. 
Враховуючи досвід багатьох країн світу, де при-

буток бджільництва від запилення сільськогосподарсь-
ких культур складає 90% від усіх прибутків, необхідно 
розробити і впровадити механізм фінансування на ро-
звиток як галузі бджільництва, так і переробці бджо-
лопродуктів, а  саме: 

 - для нарощування загальної кількості бджоли-
них сімей та покращення воскового балансу пасік на 
певний період обмежити вивіз воску за кордон; 

 - з метою покращення кормової бази бджільни-
цтва та враховуючи користь, яку приносять бджоли 
при запиленні сільськогосподарських культур, в сіво-
зміни включати посіви медоносних культур з розраху-
нку не менше 20 гектарів на 100 бджолиних сімей; 

 - надавати фінансову підтримку приватним гос-
подарствам громадян для закупівлі кормів та облад-
нання на пасіку, заготівлі, збереження та продажі за-
готівельникам ; 

 - за фінансового сприяння держави забезпечити 
закупку меду та бджолопродуктів у пасічників бджо-
лооб’єднаннями і спілками пасічників; 

- ширше включати в споживчий кошик насе-
лення (особливо в дитячих дошкільних закладах) мед 
та інші продукти бджільництва; 

 - вести широку рекламну діяльність про користь 
використання меду та бджолопродуктів з  харчовими 
та лікарськими цілями; 

- запровадити в практику проведення в районах 
та місті спілкою пасічників та навчальними закладами  
медові ярмарки або свята меду, на яких громадяни мі-
ста мали б можливість закуповувати бажану продук-
цію, що в значній мірі  вирішить проблему реалізації 
продукції бджільництва; 

 - службі ветеринарної медицини зменшити фі-
нансовий прес щодо ветеринарних послуг, аналізів 
тощо; 

- з метою одержання високоякісної та екологічно 
чистої продукції бджільництва передбачити викорис-
тання в технологічних процесах при проведені лікува-
льно-профілактичних заходів, препаратів виготовле-
них на основі фітосировини та зведення до мінімуму 
використання антибіотиків; 

 - розвиток такої галузі як — апітерапія, що спри-
ятиме підвищенню рентабельності бджільництва, оскі-
льки буде замовлення пасічникам на додаткову про- 
дукцію — маточне молочко,  прополіс, пилок, пергу, 
забрус. 

 
Для творчих людей потрібні експериментальні  

лабораторії які працювали б на підтвердження своїх 
наукових розробок. Для національної економіки  

потрібна їх ефективність ! 
 
Власне з таких міркувань численними науковими 

школами у ВУЗах України організовано численні екс-
периментальні науково-дослідні лабораторії  основ-
ною метою яких є дослідження актуальних питань со-
ціально-економічного розвитку сфери підприємниць-
кої діяльності, розробка науково обґрунтованих про-
позицій з їх розв'язання ін. 

Передбачено, що експериментальні науково-дос-
лідні лабораторії  крім творчого пошуку шляхів 
розв’язання актуальної проблематики здійснюватиме  
наступні  види діяльності: 

проводить наукові дослідження з актуальної про-
блематики соціально-економічного розвитку сфери 
підприємницької діяльності, розробляє науково обґру-
нтовані пропозиції з їх розв’язання; 

проводить наукові та науково-дослідні роботи за 
господарськими і держбюджетними договорами; 

організовує і проводить науково-практичні кон-
ференції і семінари, виступи в засобах масової інфор-
мації на соціально-економічну та іншу проблематичну 
тематику; 

проводить у межах повноважень наукову, нау-
ково-технічну, науково-практичну експертизу науко-
вих праць та результатів досліджень; 

координує діяльність громадських Фондів з ме-
тою активізації інноваційної освітньої діяльності та 
наукової творчості студентів, молодих науковців, пра-
цівників університету, творчих особистостей тощо. 

виготовляє, упроваджує та реалізує наукову і 
інноваційну продукцію; 

надає допомогу в патентно-пошукових дослі-
дженнях. 

Одним із напрямів активізації їх діяльності, під-
вищення ефективності доцільно розробити  систему 
матеріальної та моральної їх зацікавленості. 

Наукові економічні розробки без реальних мож-
ливостей  практичного впровадження їх у виробниц-
тво з відповідним ефектом, безпосередньо для підпри-
ємства не дуже багато значать…Економічну ефектив-
ність науки можна констатувати  лише  в тоді, коли 
вона має соціальний чи економічний зиск.  
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СИНЕРГЕТИКА ТА ВАРІАНТИ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ 

 
 В конечном итоге богатые будут жить в своеоб-

разных гетто, окруженные военными частями, потому 
что всё остальное вокруг превратится в бесконечные 
трущобы - остатки нашей некогда могущественной 
цивилизации. Причина - опять та же самая - недо-
статок ресурсов. Они станут просто недоступны для 
большинства… Мир дикости будет существовать в бе-
сконечных войнах и конфликтах, жить по принципу 
и законам криминального мира, которые, по сути 
дела, лишь адаптация законов племенного общества 
к современной ситуации. Мир богатых будет заго-
нять «быдло» в его норы, а трущобы будут отвечать 
убийствами с дикой жестокостью и очередными тера-
ктами. В итоге конфликты охватят практически 
все зоны нестабильности, появятся новые, и тогда 
применение оружия массового поражения будет 
только вопросом времени. 

Майкл Дэвис «Планета трущоб» 
 
 
«Війна ідеологічна». Такі війни були завжди. На-

віть коли війну влаштовували за банальний переділ те-
риторій. Але завжди були люди, які вірили в те, що 
передусім, — це ідея. Ми знаємо війни за віру між като-
ликами і гугенотами, Хрестові походи і, зрозуміло, гро-
мадянські війни як в США, так і в Росії. Друга світова 
війна так само була значною мірою «війною за віру». 
Після неї почалася підготовка до ще більше тотального 
протистояння. І протягом півстоліття глобальна війна 
представлялася у вигляді ядерного катаклізму, в якому 
головні протиборчі сторони, — СРСР і США розділені 
ідеологічно. Причому ні про яку реальну вигоду тоді не 
йшлося — було абсолютно зрозуміло, що в атомному ко-
шмарі існуюча цивілізація загине. 

Усвідомлення цього факту було виражене у фразі 
британських пацифістів, яку приписують відомому 
ученому і громадському діячеві Бертрану Расселу : 
«Краще бути червоним, чим мертвим»(Better red then 
dead), яка в США швидко була перевернута антикому-
ністами: «Краще бути мертвим, чим червоним». Хоча 
взагалі-то самі американські джерела відносять її ав-
торство Йозефу Геббельсу, який заявив це напередо-
дні падіння Берліна. 

Американські антикомуністи на чолі з сенатором 
Джо Маккарті бачили небезпеку саме ідеологічну, не 
опускаючись до низьких матерій. Головне, що вони ба-
чили в радянському строї, — цей атеїзм (тобто війну з 
релігією), руйнування консервативних засад і основ прав 
власності. Попутно комуністи звинувачувалися як при-
бічники розпусти, гомосексуалізму і расової неохайності 
(у той час в США офіційно існувало расове нерівнопра-
в'я). Парадокс — в XXI столітті росіяни з точки зору аме-
риканських демократів ревні маккартісти. З іншого 
боку, існував активний лівий прокомуністичний і прора-
дянський рух. Слова іспанської республіканки Долорес 
Ибарурри «...краще померти стоячи, чим жити на колі-
нах», сказані за часів громадянської війни в Іспанії (то-
чніше, в 1936 році), відносяться до підтримки бунтів-
ників-франкістів фашистською Німеччиною і Італією. 

Проте після Другої світової ця фраза стала загальним га-
слом борців антиколоніальної боротьби. По суті справи, 
смерть стала логічним виходом з непримиренної ситуа-
ції, що склалася, коли ніхто не хотів відступати і посту-
патися принципами. Тільки у 70-і роки почалося більш-
менш тверезе відношення до цього ідеологічного конфлі-
кту. Можливо, у зв'язку з тим, що в ідеали комунізму і 
антикомунізму вірило усе менше людей. 

«Війна на комерційній основі». Мається на увазі 
війна, яка розв'язується виключно для того, що б захо-
пити чужі цінності і землі. З цього, судячи з усього, 
все і починалося, але в чистому вигляді такі війни(по 
суті справи — бандитські нальоти) досить скоро стали 
прикриватися фльором «відновлення справедливості», 
боротьби за віру і іншими «фіговими листками». І 
проте — в останні декілька сотень років такої війни в її 
первозданому вигляді ніколи не було. Навіть у  
XIX столітті, коли знамениті торговці зброєю, на зра-
зок Безіла Захарова, примудрялися продавати боєпри-
паси обом воюючим сторонам і навіть тягати їх через 
лінію фронту (оскільки одна із сторін не розплатилася 
за постачання), все одно інтереси бізнесу безпосеред-
ньо не призводили до війни. Правда, бізнес, не орга-
нізовуючи війни самостійно, просто старанно підшто-
вхував політиків до тих або інших дій. Чи можливі 
війни з економічних інтересів в майбутньому? З одного 
боку, конфлікти назрівають, і, зрозуміло, економічні 
боси будуть, здійснювати лобіювання своїх інтересів. 
Проте зараз багато що змінилося. Наприклад, росій-
ські і арабські нувориші живуть в Лондоні, мають не-
рухомість в США і розподіляють свої активи по всьому 
світу. В зв'язку з цим глобалізація багатства грає роль 
миротворця. 

Вони не зацікавлені в глобальному краху світової 
економічної системи і вже тим більше — в загибелі ци-
вілізації. Мало того — ідеологічно вони багато в чому 
дуже близькі, незалежно від своєї національності. Але 
особисті переваги і погляди можуть спонукати їх до 
енергійних дій, які, заломившись в масовій свідомості, 
дадуть абсолютно незрозумілий ефект. 
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Проте надія на вдалий хід у них залишається зав-
жди. Тому вдала локальна війна може бути вигідна 
конкретним особам і певним групам. В цьому ви- 
падку війна розглядається лише як інструмент своєрі-
дної гри на підвищення. Крім того, сам процес лока-
льної війни сприяє стимуляції виробництва(зброї, па-
лива, лікарських препаратів), і опосередковано(оскі-
льки зникають зайві роти і руки) — полегшує соціальні 
зобов'язання. 

Наприклад, у разі ведення війни природним є 
введення воєнного стану в охороні здоров'я. Це озна-
чає, що уся медицина мобілізується і починає обслу-
говувати передусім військові потреби — тобто молодих 
людей. Пенсійне покоління починає вимирати прис-
кореними темпами, і після війни навантаження на со-
ціальну систему різко полегшується. Таким чином, 
війна — це не просто захоплення територій (що не має 
практичного сенсу) або доступу до ресурсів (що наба-
гато важливіше). Це і засіб «проріджування» власного 
населення, звільнення від демографічного баласту. Те, 
що не можна вимовити вголос в мирний час цілком 
нормально звучить під час війни(і, до речі, в час, 
війни спокійно обмежується доступ до інформації, що 
логічно — як засіб протидії ворожій пропаганді). 

Тобто помірна, контрольована війна об'єктивно 
може використовуватися для вирішення економічних, 
соціальних і демографічних проблем. Після неї відкри-
ваються можливості для нового витка розвитку, пере-
дусім у сторони, що перемогла. Мало того — «комер-
ційна війна» не потребує тотального знищення супро-
тивника — оскільки питання полягає в придбанні но-
вого ринку збуту. Тому на порядок денний встають 
нові тактики. Завдання — перерозподілити доступ до 
ресурсів, оскільки доступ до ресурсів — це можливість 
отримання прибутку. Але ресурсами володіє не маса 
споживачів, а цілком конкретні структури — держави і 
приватні особи. По суті справи, війна потрібна точ-
кова, яка б дозволила обезголовити армії, знищила б 
старі системи управління, але зберегла б основну ін-
фраструктуру. Воювати в такій війні бажано без втрат 
людського персоналу, спираючись лише на свої тех-
нологічні можливості. Проте є підстави вважати, що 
така «ідеальна війна» можлива лише в теорії. 

«Глобальний хаос». Особливість першої чверті XXI 
століття — це співіснування озброєних держав, в яких 
торжествують середньовічні теократичні режими(на-
приклад, Саудівська Аравія), країн із залишками ко-
муністичної ідеології радянського зразка(Росія, країни 
СНД, Китай, В'єтнам, навіть країни Східної Європи у 
складі Євросоюзу), країн класичних традиційних сус-
пільств (африканські країни, низка країн Латинської 
Америки), постіндустріальні країни Євросоюзу, США і 
Японія. 

Ціла низка країн перебуває в стані перманент-
ного збройного конфлікту, в який втручаються інші 
держави: Судан, що розпадається на мусульманську 
північ і християнський південь, Сомалі, Афганістан, 
Ірак, Західна Сахара і багато інших. У інших регіонах, 
таких, як Латинська Америка, конфлікти готові спалах-
нути у будь-який момент. Приклад — черга народних 
повстань в Північній Африці на початку 2011 року, 
викликаних крахом надій на поліпшення соціальної і 
економічної ситуації для більшості населення Тунісу, 
Алжиру, Єгипту... 

Нині навіть в таких країнах, як США, з їх розвине-
ною політичною системою стримувань і противаг ви-
никла цілком вибухонебезпечна ситуація — ветеран 
війни у В'єтнамі сенатор Маккейн, як і багато його 
прибічників, не вдаються до питання соціального ладу 
в Росії — для них (і це неприємне відкриття для російсь-
ких лібералів) Росія є ворогом «за визначенням». Зро-
зуміло, через 20 років це покоління може піти зі 
сцени в силу віку і природної смертності, але до цього 
воно цілком встигне зробити певні і безрозсудні кроки. 

Країни Східної Європи розігрують антиросійську 
карту з тим же завзяттям. Вони, правда, програють в 
ступені напруження ненависті країнам Латинської 
Америки, на зразок Куби, Венесуели або Болівії, які 
можуть називатися чистісінькими антиамериканіс-
тами, та все ж їх русофобія цілком послідовна. Вони 
насолоджуються спогадами про перемоги над Руссю в 
XVI столітті і сприймають самих себе як авангард сві-
тового хрестового походу на схід. Безглузде месіанство 
ще довго отруюватиме розум їх політичних еліт. 

Антиамериканізм же характерний, окрім Латин-
ської Америки, і для Близького Сходу і всього іслам-
ського світу. Значною мірою він є присутнім і в Китаї. 
Так що окрім чистої логіки і вигоди слід врахувати самі 
різні нюанси, які можуть привести до розвитку абсолю-
тно алогічних конфліктів. Ось тут і настає час сцена-
ріїв» [13]. 

«Німецький військовий стратег XVIII століття 
Карл фон Клаузевіц визначав війну як продовження полі-
тики іншими засобами, і, як давній китайський стратег 
Сунь-Цзи вірив, що забезпечення миру означало підгото-
вку до насильницького конфлікту. Оскільки світ стає все 
більш неспокійним — що виявляється у відродженні воєн-
ної боротьби в Україні, в продовжені хаосу на Близькому 
Сході та зростанні напруженості в Східній Азії, — таке 
мислення не може не бути більш актуальним. Війни тра-
диційно велися за територію. Але визначення території 
еволюціонувало й тепер включає п’ять сфер: наземну, по-
вітряну, морську, космічну та, зовсім недавно, кіберпро-
стір. Ці виміри «класової війни» визначити загрози, що 
стоять перед світом сьогодні. Конкретні тригери, за-
вдання та лінії фронту таких конфліктів, швидше за 
все, визначатимуться різною мірою п’ятьма чинниками: 
віросповіданням, кланами, культурою, кліматом і валю-
тою. Справді, ці чинники вже розпалюють конфлікти по 
всьому світові. 

Релігія, або віросповідання, є одним із найбільш по-
ширених мотивів для війни, і XXI століття не є винят-
ком. Розглянемо поширення джихадистських груп, та-
ких, як ісламська держава, яка продовжує захоплювати 
територію в Іраку та Сирії, і групи Боко Харам, яка 
була задіяна в жорстокій кампанії викрадень, вибухів і 
вбивств у Нігерії. Також відбувалися запеклі зіткнення 
між буддистами і мусульманами в М’янмі та південній 
частині Таїланду, а також між ісламістами і католи-
ками на Філіппінах. 

Другий чинник — клан — виявляється в зростанні 
міжетнічної напруженості в Європі, Туреччині, Індії та 
інших країнах, що обумовлено такими силами, як мігра-
ція та конкуренція за робочі місця. В Африці штучні ко-
рдони, які було проведено колоніальними державами, 
стають недієвими, оскільки різні племена та етнічні 
групи намагаються викроїти свій територіальний прос-
тір. А конфлікт в Україні мобілізує накипіле розчару-
вання серед етнічних росіян, які залишилися там після 
розпаду Радянського Союзу. 
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170 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Третє потенційне джерело конфлікту полягає у фу-
ндаментальних культурних відмінностях, створених уні-
кальними історіями суспільств та інституціональними 
механізмами. Незважаючи на те, що Сполучені Штати 
і Європа становлять лише восьму частину населення 
світу, вони давно користуються економічним домінуван-
ням, на них припадає половина світового ВВП і непропо-
рційний міжнародний вплив. Але із зростанням нових 
центрів економічної потужності, вони будуть все більше 
й більше кидати виклик Заходу, і не лише щодо своєї долі 
на ринку і ресурсів; вони прагнутимуть наповнити гло-
бальний порядок власним культурним розумінням і сис-
темою координат. 

Звісно, конкуренція за ресурси також буде важли-
вою, тим більше, що наслідки четвертого чинника — 
зміни клімату — виявляють себе. Багато країн і регіони 
вже відчувають гостру нестачу прісної води, яка лише 
посилиться, коли зміна клімату викличе стихійні лиха 
та екстремальні погодні явища як, приміром, засуха, що 
стають все більш поширеними. Подібним чином, з висна-
женням лісів і морських ресурсів, конкуренція за їжу 
може спричинити конфлікт. 

Цей вид конфлікту прямо суперечить обіцяним пе-
ревагам глобалізації, а саме тому, що доступ до інозем-
них продуктів харчування та енергоносіїв дозволить кра-
їнам зосередитися на своїх конкурентних перевагах. 
Якщо нові конфлікти й конкурентний тиск призведе, 
скажімо, до економічних санкцій або блокуванню ключо-
вих торговельних шляхів, то балканізація світової тор-
гівлі, яка виникне в результаті цього, суттєво зменшу-
ватиме переваги глобалізації. Крім того, соціальні заво-
рушення, які часто супроводжують економічну ворож-
нечу, можуть призвести країни до розпаду на дрібніші 
одиниці, які борються одна з одною за валюту або ресу-
рси. Певною мірою це вже відбувається з Іраком і Си-
рією, які розпадаються на сектантські або племінні оди-
ниці.  

Останнім ключовим ризиком, з яким стикається 
світ, є валюта. Від початку глобальної економічної 
кризи експансіоністська валютна політика, що її прово-
дили центральні банки розвинутих країн, викликала ве-
ликомасштабні, мінливі потоки капіталу через кордони 
країн із економікою, що формується, створюючи значну 
нестабільність у цих країнах і живлячи звинувачення у 
«валютних війнах». Екстериторіального використання 
нормативних і податкових повноважень — зокрема в 
США, які мають додаткову перевагу у випуску світової 
резервної валюти, зміцнює думку, що валюти можуть 
бути використані як зброя. Наприклад, США ефективно 
балканізували глобальний банкінг, вимагаючи від усіх іно-
земних банків, які працюють там, стати дочірніми ком-
паніями, і щоб міжнародні банки з кліринговими рахун-
ками в доларах США повною мірою дотримувалися аме-
риканських податків, регулювання і навіть, в деякій мірі, 
зовнішньої політики (наприклад, утримуючись від торгі-
влі з ворогами США). Величезні штрафи, накладені регу-
люючими органами США за порушення правил, зокрема 
нещодавня постанова, згідно з якою BNP Paribas має ви-
платити $ 8,9 млрд, вже змушують європейські банки 
переосмислити свої витрати на дотримання вимог і при-
бутковість діяльності в США. Між тим американські 
суди змусили Аргентину знову оголосити дефолт. 

Але, мабуть, найсильніший месидж було зроблено 
цілеспрямованими санкціями на нафтову, фінансову, обо-
ронну й технологічну галузі Росії, а також проти росій-
ських чиновників. Таким підходом США та їхні союзники 

посилають чіткий сигнал усім, хто може не погоджува-
тися з американською політикою: уникайте викорис-
тання долара і доларових банківських рахунків. Деяка фі-
нансова діяльність уже пішла в тінь, відображенням чого 
є використання Bitcoin та інших валют, які перебувають 
поза досяжністю американських регуляторів. Недавній 
приклад незадоволених, які шукають альтернативу ліде-
рству  США, є формування банку нового розвитку і ре-
зерву на надзвичайний випадок, який створює БРІКС 
(Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка). Про-
блемою для США є те, що в даному випадку п’ять неза-
доволених країн світу володіють сукупними ресурсами, 
які перевищують ресурси Бреттон-Вуддських інститу-
цій. Дуже малоймовірно, що банківські операції БРІКС 
буде номіновано в доларах США. У своєму недавньому ви-
ступі президент США Барак Обама заявив, що питання 
буде не в тому, чи лідируватимуть США, а в тому, як 
вони це робитимуть. Але, оскільки релігії, клани, куль-
тура, клімат і валюта спричиняє до того, що світ стає 
все більш відчуженим від американоцентричного міжна-
родного порядку, такі заяви можуть бути надмірно оп-
тимістичними. Справді, в майбутній класовій війні, зда-
ється, ніхто не має впевненості, за ким іти» [9]. 

 
«Дивна війна» — так називали 9 місяців віднос-

ного затишшя на західному фронті з 3 вересня 1939 р. 
до 10 травня 1940 року. Десь на сході — в Польщі, або 
на півночі — в Скандинавії йшли бої, але на францу-
зькій передовій грали у футбол, ходили в кіно, регуля-
рно їздили у відпустку до Парижа. Англія і Франція, 
сховавшись за, як здавалося, непереборною Лінією 
Мажино, вважали, що одним своїм сидінням уздовж 
кордону Німеччини ведуть війну на виснаження, і 
Третій рейх найближчим часом повалиться сам собою 
під тягарем економічної блокади й військових витрат. 
Сучасна війна, яку Захід цього разу веде проти Четве-
ртого рейху — Росії, ще дивніша. Війни ніби зовсім і 
немає. Це навіть не 2008 рік, коли Росія відкрито вто-
рглася до Грузії. Ні, цього разу все зовсім інакше. За-
гарбавши практично без опору Кримський півострів в 
України, Росія відмовилася йти далі, лише демонстра-
тивно брязкаючи зброєю вздовж кордонів. Утім не 
просто брязкає. Як влучно висловився А.Плахонін:  

«Навесні (2014 р.) ми дуже помилилися, коли ви-
знали величезне скупчення російської військової техніки 
біля нашого кордону підготовкою до вторгнення. Наспра-
вді це розгорталася мережа прикордонних військторгів 
для українських човників, які хто як — з кравчучками 
напереваги або за кермом «Камазу» в рамках прикордон-
ної торгівлі — здійснюють в умовах взаємних торгівель-
них ембарго обмін товарами між нашими країнами. 
Утім про це хіба можна жартувати! Щоночі десятки 
одиниць бронетехніки, сотні вантажівок і тисячі «укра-
їнських ополченців» з російською пропискою в російських 
паспортах без жодного оголошення війни пересікають 
український кордон, щоб грабувати, вбивати мирне на-
селення, руйнувати міста й інфраструктуру тієї землі, 
за незалежність якої вони нібито збираються боротися. 
А Захід до певного часу все так само ліниво, як у «Дивну 
війну», чекав, що або Путін награється й припинить, або 
його режим повалиться сам собою. І чекав би й далі, якби 
не горезвісний «Боїнг» малазійських авіаліній, збитий чи 
то російськими терористами, чи то безпосередньо са-
мою російською ППО. Головне, що змінив збитий «Бо-
їнг», це громадську думку країн Заходу. Політики За-
ходу, наче у вивернутій навиворіт казці про щуролова з 



ІВ. АН. ТІ. СТАЛКЕР 
 

 
 

        2015/№1 171 
 

Гамельна, змушені ходити за дудочкою настроїв на-
товпу, і той політик, який у відповідь на крайній сту-
пінь обурення свого народу проявить лише занепокоєння, 
ризикує назавжди залишитися на узбіччі. Так, у роки 
Першої світової, потоплення 1915 року німецьким підво-
дним човном пасажирського лайнера «Лузітанія» налаш-
тувало до того нейтральні прагматичні США, що мали 
намір заробити на продажі зброї обом сторонам, на 
вступ до війни на боці Антанти. В одну мить, як у казці, 
настрій натовпу змінився, й «занепокоєння» західних по-
літиків переросло в реальні економічні санкції, в ниніш-
ньому світі здатні вдарити руйнівніше за будь-яку 
зброю. 

Та що це за війна така, одними санкціями?! — спра-
ведливо вигукне скептик. Та все ж таки приклад Ірану 
показує, як зростаюча економіка, чиє благополуччя ба-
зується, як у сьогоднішньої Росії, на експорті вуглевод-
нів, усього за кілька років зхлопнулася у кілька разів. Весь 
останній тиждень ми на власні очі спостерігаємо, як ко-
лос російської економіки починає тріскотіти по швах. 
Так, за великим рахунком, це гра хто перший моргне. 
Країни Заходу не квапляться вступати у відкрите про-
тистояння з Росією Путіна. Адже обома Великими вій-
нами доведено, що світову війну виграє той, хто вступає 
в неї останній. Якщо Путіну так кортить, йому нада-
ється право вступити в цю війну першим. Що є рушій-
ною силою в цьому конфлікті для Володимира Путіна, за 
великим рахунком, залишається загадкою. Утім, якщо 
почитати ідеологів сучасної Росії — когось на кшталт 
Сергія Глазьєва, Олександра Дугіна, їхні конструкції 
об’єднують не просто неоімперські погляди й антиаме-
риканізм. Близьких Володимиру Путіну російських полі-
тологів і істориків об’єднує впевненість, що найближчим 
часом неминуче станеться великий світовий конфлікт, і 
Росії в ньому уготоване місце сталінського СРСР, — по-
чекавши свого часу, вступивши у війну у найвідповідні-
ший для неї момент, вона неодмінно поверне собі втра-
чену велич одного з полюсів політичної карти світу. Мо-
жливо, повіривши в цю теорію, Володимир Путін мимо-
волі став її заручником. Дотримуючись її логіки, він на-
магається зайняти найвигідніші для себе стартові пози-
ції в майбутній світовій війні, навіть не усвідомлюючи 
того, що саме він, його дії швидше за все й можуть 
стати її причиною, її спусковим гачком» [6]. 

Поки ж, розхитуючи в міру своїх сил і фантазії 
світовий порядок — в Україні, на Кавказі, на Близь-
кому Сході і в Латинській Америці, основне своє за-
вдання Владімір Путін бачить у зміцненні власної 
влади, в розбудові Російської держави на основі тота-
літарної націоналістичної й фундаменталістської ідео-
логії. Ситий спокій минулого десятиліття історії Росії 
пішов у небуття.  

«Ще вчора знайомі росіяни говорили мені, що хоч би 
яким був Путін, усе ж таки, він повернув їм гордість за 
країну. Якщо в 90-х у всьому світі до росіян ставилися, 
як до убогих жебраків, то в наступному десятилітті до 
них повернулося ставлення, як до громадян великої кра-
їни. Так це було насправді чи ні — їм судити. Але всього 
за кілька місяців весь світ знову радикально змінив свої 
думки про Росію, і росіяни, які вчора ще пишалися влас-
ною країною, сьогодні вже в усьому світі сприймаються 
як громадяни країни-ізгоя, країни-агресора, як люди, що 
несуть і в собі частинку безумства свого збожеволілого 
вождя. Світ знову змінився, й пишатися величчю Росії 
тепер буде можливо лише за залізною завісою, на скільки 

вистачить у Росії ресурсів — фінансових, виробничих, ін-
телектуальних, його підтримувати. Росія знову перет-
ворюється на фортецю в облозі — не на країну «розвине-
ного соціалізму» Хрущова й Брежнєва, яка першою відп-
равила людину в космос, хазяйки Олімпіади-80, як це ма-
лювалося тим, хто відчував ностальгію за своєю молоді-
стю. Ні, нова Росія дедалі більше скачується до 1920-х, 
коли вона залишалася забутою глушиною цивілізованого 
світу, єдиним форпостом у світі того, що її лідери вва-
жали «соціалізмом». Скільки завгодно можуть сьогодні 
росіяни, як і 90 років тому, спалювати фігури нових Кер-
зонів, вирізані з картону, — це може викликати хіба що 
сміх або подив. Ключі від російської економіки лежать у 
американському сейфі, й будь-які спроби Кремля вдавати 
санкції у відповідь економічним санкціям Заходу в най-
кращих традиціях нинішнього режиму б’ють перш за все 
по самих росіянах. 

До речі, ось цікаво, чому перший удар російських 
«санкцій» у відповідь завданий саме по їжі? Адже не ма-
шини, не одяг... Можливо, річ у тому, що харчові проду-
кти саме те, що з цього переліку найменше впадає в очі. 
Зараз поясню. Якщо депутат Держдуми їздить у імпор-
тній машині, а його дружина носить одяг, взуття, су-
мочки з дорогих бутиків, цього не сховаєш від допитли-
вих очей. Отже, заборонивши їх імпорт, людям при владі 
доведеться самим пересісти до вітчизняних машин, пе-
реодягнутися в одяг російського виробництва. Зате про-
цес споживання їжі досить інтимне заняття — адже 
ніхто з них не харчується у недорогих ресторанах, й осо-
бисто не купує в супермаркетах імпортні фрукти, овочі, 
хамон там або французьке вино. Там, де ці панове їдять 
і п’ють, найчастіше не дають знімати опозиційним жу-
рналістам, а отже, публічно запровадивши заборону на 
імпорт харчових продуктів, самі панове російські депу-
тати й міністри зможуть спокійнісінько їх їсти й пити, 
давлячись нишком від росіян у тиші окремих кабінетів 
ресторанів або в особистих особняках, як це сьогодні ро-
бить північнокорейська еліта. Хочете маленький про-
гноз? Думаю, наступними від російських санкцій у відпо-
відь постраждають косметика й товари індивідуальної 
гігієни... Це для російської влади так само безпечно, як і 
їжа. Ну а там, за рік, знову з’являться в Росії магазини 
«Берізка» і, не дай Боже, за незаконний обіг іноземної 
валюти роки через два в найкращому разі почнуть засу-
джувати до великих термінів ув’язнення... Хотіли СРСР, 
панове росіяни? Отримуйте! І вони покірно, з 90% підт-
римки йдуть до цього самого СРСР... Йдуть до перших 
знижених зарплат, до першої невиплаченої пенсії, до пе-
рших порожніх полиць магазинів. Адже навіть коли трі-
умфуючий натовп вітав перших космонавтів на Красній 
площі, в цей самий час у ростовському Новочеркаську 
радянська армія розстрілювала демонстрацію голодних 
робітників» [6]. 

Як написав у своїй статті «Війна Росії проти Ук-
раїни і світу», надрукованій 6 серпня 2014 р. на сайті 
«Української правди» Андрій Парубій, тоді ще cекре-
тар Ради національної безпеки і оборони України:  

«На моє глибоке переконання, для нашої перемоги у 
розв’язаній Росією проти України і світу війні, всім 
нам — і державному апарату, і кожному українцю — не-
обхідно знати і ясно розуміти з яким явищем, якого ма-
сштабу і якого рівня загрози зіткнулася сьогодні Україна. 
Маємо знати ворога. Маємо знати себе. І маємо знати 
простір, в якому відбувається протиборство. Україна 
воює, і неоголошена війна, яка ведеться Росією проти 
нас, визначається як "гібридна", "нелінійна", або "війна 
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керованого хаосу". Така війна поєднує військові, інфор-
маційні, терористичні та інші агресивні дії, скоордино-
вані з єдиного центру і спрямовані на досягнення визна-
ченої стратегічної мети. Метою цієї війни є повне під-
порядкування України експансіоністським неоімперським 
планам Кремля. Зміст, характер і особливості такої 
війни суттєво відрізняються від традиційних моделей 
минулих війн. Експерти говорять про так звану війну 
керованого хаосу. 

В геополітичній системі координат сутність війни 
керованого хаосу полягає у геополітичному знищенні дер-
жави-жертви, нейтралізації її геополітичних характе-
ристик - розміру території, чисельності населення, ста-
тусу держави в світі, економічних можливостей, війсь-
кової моці, сукупного потенціалу. Під час такої війни в 
державі-жертві або в окремих її регіонах ініціюються 
певні внутрішньополітичні процеси, котрі, по суті, є ак-
ціями стратегії керованого хаосу. Істинні роль, місце, 
інтереси і цілі держави-агресора виводяться із сфери су-
спільної уваги, приховуються за "інформаційним сміт-
тям" і демагогією. 

В цілому війна керованого хаосу або гібридна перед-
бачає три стадії: 1) розхитування ситуації, і через кризу 
інспірування внутрішньодержавного конфлікту в країні-
жертві; 2) деградація, розорення і розпад країни з пере-
творенням її в так звану "недієздатну" державу; 3) зміна 
політичної влади на цілком підконтрольну агресору. Ук-
раїна вперше безпосередньо стикнулася з цим явищем» 
[1].  

Не можна не брати до уваги і думку патріарха су-
часної геополітики Г.Кісінджера, який пропонує ві-
дійти вже і від концепції «керованого хаосу», яка на 
його думку вичерпала себе і мала трагічний провал в 
Іраку, — її плідним наслідком є якісно нова і ефек-
тивна стратегія «некерованого хаосу». Особливості 
запропонованої Кісінджером стратегії «некерованого 
хаосу» обумовлені тим, що тут використовується не-
пряме управління, коли створюються умови для вини-
кнення хаосу в системі держави [4, с. 23]. 

Російський політолог Андрій Піонтковський зая-
вив свою позицію в авторському блозі у Фейсбуці [2]:  

«Благодаря любезности двух кремлевских пропагон-
донов - московского "либерала " Караганова и Нью-йорк-
ского поклонника "хорошего до 1939 года Гитлера" Миг-
раняна, мы теперь хорошо себе представляем аргументы 
"партии мира" и "партии войны", конкурирующих за 
честь наиболее искусно поцеловать любимого руководи-
теля в плечико и склонить его к своей принципиальной 
позиции. Оппонентами дебатируется вопрос, как эффе-
ктивней дальше душить Украину: экономико-диплома-
тическими или откровенно военными средствами. На-
циональный лидер должен в ближайшие дни опреде-
литься и сделать свой выбор. Трудно сказать, демиург 
он или жертва безумного безумного мира, творимого 
российским телевидением, но слить тех генералов и пол-
ковников ФСБ/ГРУ, которых он послал изображать "до-
веденных до отчаяния жителей Донбасса" , будет для 
него уже несовместимо с политической жизнью. 

"Партия мира" предлагает ему , по-существу, ску-
чную и жалкую агонию обделавшегося авантюриста. У 
Хрущева после Кубинского кризиса она продолжалась два 
года (62-64). При современных политических и информа-
ционных ритмах годы схлопнутся в месяцы. 

"Партия войны" предлагает гораздо более романти-
ческий и вдохновляющий сценарий: четвёртую мировую 
войну встающего с колен православного Русского Мира с 

загнивающим декадентским англосаксонским миром. Об 
этой войне как об уже идущей c энтузиазмом 
рассказывают нам гости программ Соловьева, Мамон-
това, Киселева. Да и сам он как человек, проведший 15 
лет на ледяной вершине личной власти, тем, что у боль-
шинства людей обычно называется душой, склоняется 
скорее к аргументам партии войны. Из своего экзисте-
нциального опыта он знает, что Власть диктатора - 
это не рациональные расчеты, не рейтинги, не полити-
ческие расклады, а некая аура, тайна, мистика, воля, 
через телеиспускательные каналы осеменяющая массы и 
дающая им оргаистическую иллюзию творческого 
соития с вождем» [2]. 

«Как симулякр большого идеологического стиля пу-
тинизм постоянно нуждается в мифологемах, легити-
мизирующих и по возможности романтизирующих eго 
бесконечное воспроизводство cебя во времени: "мочить в 
сортире", "встаем с колен", "cобираем исконные русские 
земли", "национал-предатели", "арийское племя с уника-
льным генетическим кодом", "Крымнаш", "кердык твоей 
Америке", "Русский Мир", "духовности у них нет ни ***". 
Так вот, практикующий диктатор в отличие от своих 
яйцеголовых экспертов прекрасно понимает, что слив 
Луганды на взлете нового духоподъемного мифа Русского 
Мира способен разрушить это тонкое эзотерическое 
тело его власти, оставив его профаническое тело один 
на один со скучными и безнадежными показателями 
стагнирующей экономики.Одновременно лишая его того 
невероятного личностного пацанского драйва, той опья-
няющей веры в свою богоизбранность, тех высших геопо-
литических наслаждений Властелина Вселенной, ко-
торые ему, рожденному неудачником троечнику из бед-
ной пролетарской семьи, довелось испытать в марте-
апреле 2014 г.» [2]. 

«Да, слив Луганды не создает немедленных угроз его 
правлению, но зато разрушает и в его собственных гла-
зах и в сознании окормляемого им населения любое подо-
бие сакральности его Власти. В России это прямой путь 
к сцене трогательного прощания полковника Кадаффи со 
своим возлюбленным народом. Значит, если он оста-
нется верен себе, то перейдет другую красную черту. 
Это форсированный крах экономики. Изоляция от всего 
мира. Полномасштабная война. Расправа с национал-
предателями внутри страны. Контрольный выстрел в 
голову России. Но зато какой замечательный романти-
ческий миф, продлевающий его власть, смогут залудить 
наши мастера культуры. Уже и заготовочку он им за-
ботливо подкинул: НАМ, РУССКИМ, НА МИРУ И 
СМЕРТЬ КРАСНА. Звучит очень патриотично. Но пре-
жде чем объявлять неверным пиндосам наш православ-
ный джихад, неплохо бы поинтересоваться, а сколько 
дивизий у Папы Римского, то бишь у духовного вождя 
Русского Мира. Ведь ни одно государство, ни один режим 
не пойдет на войну твердо убежденным, что он ее прои-
грает. У вождя и у его Генерального Штаба должен 
быть в голове какой-то стратегический замысел, реа-
лизация которого в их представлении приведет к Победе. 
Попробуем в этом замысле разобраться. 

Первый уровень эскалации. Экономическая война. 
Сокрушительное превосходство наглосаксов и их евро-
пейских прихвостней. Эту высоту мы пропускаем. 

Второй уровень. Конвенциональная война. Значите-
льное, решающее превосходство Запада. Пропускаем. 

Третий уровень. Ядерная война. Серьезное психоло-
гическое превосходство путинской России. Я уже гово-
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рил о природе этого превосходства не раз. Но меня нев-
нимательно слушали. Поэтому с этого места еще раз 
подробно и по слогам. В своей знаменитой крымской (су-
детской) речи Путин воплотил смутные коллективные 
геополитические фантазмы российской политической 
"элиты" в четкие концепты: разъединенная нация, соби-
рание исконных земель, Русский Мир. Так была сформу-
лирована повестка дня 4-ой мировой войны. И это не 
повестка дня сохранения статус-кво. Даже самая скро-
мная практическая реализация амбиционной идеи "соби-
рания русских земель" потребует изменения государст-
венных границ, по крайней мере, двух стран-членов 
НАТО - Латвии и Эстонии. 

И какие же инструменты, кроме своей знаменитой 
"духовности", могло бы задействовать для успешной 
конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий 
входящих в него стран государство , в разы уступающее 
НАТО по экономическому развитию, научно-технологи-
ческому уровню, потенциалу конвенциональных воору-
женных сил? Только ядерное оружие. Но, спросите вы, 
разве не общеизвестно, что в сфере ядерных вооружений 
Россия и США так же как и полвека назад находятся в 
патовой ситуации доктрины взаимного гарантирован-
ного уничтожения (ВГУ) и, следовательно, ядерный фа-
ктор можно исключить из стратегических расчетов. 

Дело в том, что это не совсем так, а вернее совсем 
не так. Доктрина ВГУ рассматривала лишь один наибо-
лее разрушительный сценарий военного конфликта ме-
жду ядерными державами - тотальную войну. Одна из 
сторон наносит массированный удар по городам проти-
вника и по его средствам доставки ядерного оружия, 
стремясь их обезвредить. Другая - отвечает ударом 
уцелевшими ракетами по инициатору конфликта. Нали-
чие у каждой стороны способности нанести оппоненту 
неприемлемый ущерб (гибель миллионов жителей) даже 
во втором ответном ударе (т.е. угроза взаимного само-
убийства) и сдерживала обоих противников от такого 
варианта действий. 

Но военные аналитики обеих стран уже давно от-
мечали, что сценарий, лежащий в основе доктрины ВГУ, 
не исчерпывает всех возможных вариантов использова-
ния ядерного оружия. Если между странами развивается 
некий острый политический конфликт, постепенно пе-
рестающий в военное столкновение, одна из сторон мо-
жет применить свое ядерное оружие в ограниченных ко-
личествах по некоторым единичным целям. Перед каким 
выбором будет тогда поставлено политическое руковод-
ство другой стороны? Нанести массированный ядерный 
удар по городам противника? Но результатом тогда 
станет (см. выше) взаимное самоубийство. Нелучший 
вариант. Капитулировать в исходном политическом 
конфликте? Тоже малопривлекательная перспектива. 

Таким образом, под убаюкивающим покровом 
"стратегической стабильности" скрывается, вообще го-
воря, неизведанная область потенциально опасных сце-
нариев ядерных конфликтов. Некоторое отражение эти 
размышления нашли в концепции "ограниченной ядерной 
войны", выдвигавшейся рейгановской администрацией в 
первые годы своего пребывания у власти» [3]. Но в целом 
СССР и США после своего экзистенциального опыта ку-
бинского кризиса избегали в годы холодной войны прямого 
военного столкновения, способного привести к эскалации 
конфликта на ядерный уровень. 

«Теоретически, однако, ясно, что в более волатиль-
ной геополитической ситуации ядерная держава, ориен-

тированная на изменение сложившегося статус-кво, об-
ладающая превосходящей политической волей к такому 
изменению, бОльшим равнодушием к ценности человече-
ских жизней (своих и чужих) и определенной долей ава-
нтюризма, может добиться серьезных внешнеполитиче-
ских результатов угрозой применения или ограниченным 
применением ядерного оружия. Ведь, ядерная стратегия 
это не только сухой математический анализ сценариев 
обмена ударами, а во многом драматический психологи-
ческий поединок. 

Так, путинская повестка дня 4-ой мировой войны 
не ставит своей целью уничтожение ненавистных США, 
что можно было бы достичь сегодня только ценой взаи-
много самоубийства. Эта повестка пока значительно 
скромнее: максимальное расширение «Русского Мира», 
распад блока НАТО, дискредитация и унижение США 
как гаранта безопасности Запада. В целом, это реванш 
за поражение СССР в третьей (холодной) мировой 
войне, так же как вторая мировая война была для Гер-
мании попыткой реванша за поражение в первой. Полу-
чается столетняя (1914-2014) война в четырех актах с 
эпилогом. 

План 4-ой мировой войны Русского Мира с англоса-
ксонским миром дерзок, парадоксален, авантюристичен 
, но имеет некоторые шансы на успех. Кроме того, в 
случае неудачи у Путина всегда остается в кармане ва-
риант ничьей - классическое взаимно гарантированное 
уничтожение, радиоактивный пепел им. Киселева. По-
нимание этого обстоятельства и растущее понимание 
того, с кем они имеют дело, будет оказывать парализу-
ющее воздействие на его "партнеров"по будущей 4-ой 
мировой войне. 

P.S. Допускаю, что многие читатели сочтут эту 
статью чересчур алармистской. Но уже отправляя ее в 
редакцию, я заметил краем глаза на экране телевизора 
выступавшего на круглосуточном федеральном канале 
«Россия 24» видного государственного деятеля России 
заместителя Председателя Государственной Думы РФ 
В.В. Жириновского. Г-н Жириновский , это ходячее под-
сознательное «Оно» российской власти , обычно артику-
лирует те постыдные планы Кремля , которые тот пока 
еще стесняется произнести вслух. 

Символично и зловеще, что Жириновский, сегодня 
независимо от меня озвучивал перед многомиллионной 
аудиторией основные тезисы моей статьи: о мировой 
войне, которую примет решение начать Путин и только 
Путин , об уничтожении Прибалтики, Польши, других 
европейских стран, позиции США и , наконец, о триум-
фальной победе путинской России. 

Мы все-таки до конца не понимаем, что сейчас ре-
шается в Украине. Только украинский народ, героически 
сражающийся за свою независимость, может нанести 
сокрушительное военное идеологическое поражение безу-
мной нацистской доктрине Русского Мира и спасти че-
ловечество от ядерной войны. Слава Украине ! Слава Ге-
роям !» [2]. 

 
Водночас військові експерти з таким типом воєн-

них дій знайомі достатньо давно. Проблема, у її моде-
рному розумінні, почала розроблятися ще у 1960-70-х 
роках у працях про "заколото-війни" Євгена 
Месснера — колишнього полковника Генерального 
штабу Російської царської армії. Він, зокрема, писав: 
"В прежних войнах важным почиталось завоевание тер-
ритории. Впредь важнейшим будет почитаться завое-
вание душ во враждующем государстве. Воевать будут 
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не на двухмерной поверхности, как встарь, не в трехме-
рном пространстве, как было во времена нарождения во-
енной авиации, а в четырехмерном, где психика воюющих 
народов является четвертым измерением…"; "Воевание 
повстанцами, диверсантами, террористами, саботаж-
никами, пропагандистами примет в будущем огромные 
размеры…" [Цит. по: 1]. Очевидно, саме це мали на 
меті у Кремлі, розпочавши приховану війну проти Ук-
раїни у Криму, а також розпалюючи нестабільність у 
Східних і Південних областях нашої держави. Зок-
рема, у Пентагоні ще у 2004 році вважали, що до ве-
дення гібридних війн можуть вдатися насамперед Ки-
тай, Північна Корея, Іран та Росія. У цій новій війні 
ставка робиться на використання цивільного насе-
лення для нагнітання масової істерії і спротиву закон-
ній владі та у якості "живих щитів" для прикриття 
озброєних бойовиків. 

При цьому медійна складова відіграє чи не най-
важливішу роль для формування "правильного" з то-
чки зору агресора образу жертви в цій війні, що є на-
багато важливіше, ніж здобуття власне перемоги. 
Вбивство чужих солдатів перестає бути головною ме-
тою — у гібридній війні достатньо вбивати своїх вояків 
і забезпечувати при цьому потрібний інформаційний 
супровід. У ході такої війни агресор приписує жертві 
те, що робить сам. Все за Оруелом — жертва в очах 
споживачів інформації перетворюється на агресора, а 
агресор — на справедливого месника. Здійснюється, по 
суті, інформаційне зараження. Основним об’єктом 
впливу в гібридній війні є не противник, а населення, 
що "визволяється". Завдання і метод такої війни — 
спонукання громадян до зради власної держави та під-
тримки агресора. 

Також задіюються всі засоби для формування ба-
жаної для загарбника картини подій у сприйнятті між-
народної громадськості. Нестандартність такої війни 
полягає у неофіційному залученні державою-агресо-
ром недержавних виконавців — "ввічливих чоловічків", 
"добровольців", які, по суті, є банальними найман-
цями та місцевими запроданцями. Вони не зв’язані 
міжнародним правом, а просто виконують "брудну ро-
боту". Важливою характеристикою гібридної війни є 
активне використання асиметричних бойових дій, які 
характеризуються істотною різницею у військовій силі 
та стратегіях і тактиках сторін-учасниць. Така схема 
ведення війни надзвичайно складна для протидії, оскі-
льки немає формальних підстав воювати з країною-
агресором, яка лише неофіційно (але надактивно) під-
тримує бойовиків та терористів. 

От і 2014 р. на Донбасі діяла розгалужена агентура 
спецслужб РФ, російські диверсанти та найманці. А 
Росія постачала їх зброєю та новими бойовиками, вела 
обстріли наших позицій зі своєї території. У неоголо-
шеній війні проти України Росія активно застосову-
вала методи інформаційно-психологічної війни, праг-
нучи зруйнувати моральний стан військовослужбовців 
та цивільного населення нашої держави. Так звані 
"журналісти" російських каналів LifeNews, Russia 
Today та їм подібні стали "зброєю подвійного викори-
стання", виконуючи функції формування "правильної 
картинки" для пропагандистських цілей та розвідува-
льно-підривні функції як агенти спецслужб РФ.  

Російські військові експерти та науковці вже три-
валий час і досить глибоко розробляють тему інфор-
маційних та інформаційно-психологічних воєн. Зок-

рема, надзвичайно ґрунтовно явище сучасної інфор-
маційної війни дослідив у своїй монографії "Государс-
твенная информационная политика в особых усло-
виях" російський науковець, випускник Академії ФСБ 
Манойло. Автор так визначає статус нової війни: "Ин-
формационно-психологическая война […] в настоящее 
время представляет собой наиболее социально опасную 
форму […] противоборства, осуществляемого насильст-
венными средствами и способами воздействия на инфор-
мационно-психологическую сферу противника с целью 
решения стратегических задач" [Цит. по: 1]. 

Наведемо ще декілька поширених у експертних 
середовищах визначень, що стосуються інформаційної 
війни як невід’ємної складової гібридної війни. 

Інформаційна війна (Information Warfare) — ціле- 
спрямовані дії з метою забезпечення інформаційної 
переваги шляхом заподіяння шкоди інформації, інфо-
рмаційним процесам та інформаційним системам про-
тивника з одночасним забезпеченням захисту власної 
інформації, інформаційних процесів та інформаційних 
систем. Складовими частинами інформаційної війни є 
"інформаційно-психологічна" (information and psycho-
logical warfare) та "кібернетична війна" (cybernetic 
warfare) [1]. 

Інформаційно-психологічна війна — спрямована на 
здійснення визначеного впливу на військовослужбов-
ців та цивільне населення країни — об’єкту впливу 
шляхом поширення підготовленої інформації в ході 
інформаційно-психологічних операцій [1]. 

Кібернетична війна — складова частина iнфор-
маційної війни, яка спрямована на заподіяння шкоди 
або знищення інформаційної інфраструктури против-
ника (в т.ч. програмних та апаратних засобів) шляхом 
проведення операцій доступу до зазначеної інфрастру-
ктури, у тому числі й способом несанкціонованого до-
ступу [1]. 

Інформаційна зброя — комплекс технічних та ін-
ших засобів, методів та технологій, який визначається 
не стільки власними властивостями, скільки характе-
ристиками об’єкта, проти якого вона застосовується. 
Інформаційна зброя — поняття, що інтегрує всі засоби 
впливу на основу будь-якого соціуму — інформацію 
[1]. 

Для розуміння стратегії та дій противника доцільно 
зазначити його основні підходи до реалізації інформацій-
ної війни. Фахівці РФ визначають інформаційну війну 
як протиборство між державами в інформаційному 
просторі з метою заподіяння шкоди інформаційним 
системам, процесам та ресурсам, критично важливим 
структурам, підриву політичної, економічної і соціаль-
ної систем, а також масованої психологічної обробки 
населення з метою дестабілізації суспільства та дер-
жави. В базовій підготовці фахівців силових структур 
РФ вказано [1]: 

- основною формою проведення заходів інформа-
ційної війни є таємні інформаційно-психологічні опе-
рації, які здійснюються шляхом керованого інформа-
ційного впливу на індивідуальну, групову або масову 
свідомість, волю громадян іншої країни, їхні почуття, 
дезінформування суб’єктів прийняття політичних, 
економічних та інших управлінських рішень, здійс-
нення підриву інформаційної інфраструктури против-
ника та ЗМІ цих країн; 
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- метою таких заходів є здійснення негативного 
впливу на свідомість та систему знань і уявлень кра-
їни-об’єкту та формування потрібного інформацій-
ного впливу поза її межами; 

- для реалізації цих кроків повинен діяти розвіду-
вально-інформаційний центр, що функціонує в рам-
ках реального масштабу часу; 

- бойовим діям повинна передувати здатність за-
безпечити швидке виведення з ладу інфраструктури 
політичного та економічного управління противника, 
а також систем зв'язку та радіоелектронної боротьби; 

- важливим складником сучасної війни (не тільки 
інформаційної війни) є моральний фактор. Створення 
системи морально-психологічної підготовки військо-
вослужбовців РФ та розробка алгоритмів підриву мо-
рального духу противника - вирішальні фактори в су-
часній війні. 

Об’єктами ураження при цьому визначаються [1]: 
інформаційна інфраструктура держави; свідомість, 
воля та почуття військовослужбовців та різних верств 
цивільного населення, особливо у період виборів та 
кризових ситуацій; системи прийняття управлінських 
рішень в політичній, економічній, соціальній, нау-
ково-технічній сферах та у сфері забезпечення безпеки 
та оборони країни; критично налаштований контин-
гент (опозиція, дисиденти, криміналітет тощо) як засіб 
посилення кризи в соціумі противника. 

Українська державність зіткнулася з суворими 
викликами сучасності. «Створена та апробована в ході 
«арабської весни» концепція нового способу ведення 
війни нахабно застосовується Російською Федерацією 
на південному сході проти нашої країни. Умовами, що 
сприяли розв’язанню такої терористичної війни, 
стали: внутрішня політична нестабільність; високий 
рівень впливу ЗМІ Росії на населення в регіоні країни 
та низький рівень життя громадян; популістський під-
хід військово-політичного керівництва держави до 
принципів комплектування та утримання війська; від-
сутність у державі (регіоні) ефективної системи тери-
торіальної оборони та боєздатних з’єднань і частин 
Збройних сил. На цьому тлі штучно створена міжна-
ціональна істерія, яка спочатку забезпечується потуж-
ною роботою ЗМІ й фінансами, найманцями зі зброєю 
та інструкторами, а потім і бойовою технікою і профе-
сійними військовими. Війна проводиться за допомо-
гою дешевої масової сили — місцевих радикалів, люм-
пенів та інших кримінальних елементів Донецького 
регіону, диверсійно-розвідувальних груп, колишніх та 
кадрових військовиків ЗС РФ, козаків і найманців із 
Кавказу та інших нестабільних регіонів світу. 

Інформаційно: метою терористичної війни є не 
завоювання, а руйнування, економічне знищення кра-
їни. Зруйнована країна є прийнятною метою, аби ця 
територія стала нічийною територією хаосу. Перемога 
в цій війні — це тривала нестабільність і безперервний 
процес війни. Що з часом має дозволити «модерато-
рові війни» отримати схвалення світової спільноти на 
роль миротворця. За сучасних умов терористична 
війна — це швидший і дешевший спосіб знищення 
країни або повного підпорядкування її чужим інтере-
сам. 

Терористичні армії дешеві, досить численні, а го-
ловне — ефективні, оскільки не мають дотримуватися 
власних юридичних норм і міжнародних угод. Така ар-
мія нікому не належить, у зв’язку з цим немає можли-
вості завдати у відповідь удару по агресорові. Вона 

економічно вигідна — тисяча швидко підготовлених 
бойовиків «коштує дешевше» за десяток підготовлених 
солдатів, озброєних сучасними засобами для ведення 
бою. «Модератор війни» не несе моральної та правової 
відповідальності за смерть найманців і бандитів. Ни-
зький рівень життя в суміжних країнах призводить до 
зниження вартості бойовиків, тому витрати на їхнє 
«утримання» незначні. Складність терористичної 
війни полягає в тому, що під час звичайної війни армія 
воює проти армії, а в терористичній війні бойовики 
під гаслами захисту прав частки населення регіону во-
юють на їхній території, саме з їхньою державою. Що, 
по суті, є війною проти цього ж населення. В таких 
умовах, коли частина ошуканого населення підтримує 
бойовиків, жодна армія захистити територію цієї дер-
жави від бандформувань без нанесення втрат і збитку 
своєму населенню не в змозі. Там, де збройні сили са-
мостійно знищують бойовиків, міста й селища руйну-
ються і гине мирне населення, що сприяє посиленню 
бойовиків і наближає їх до наміченої «модератором» 
мети — руйнації країни. 

За оцінками військових фахівців, перебіг подаль-
ших подій на південному сході вимагатиме від Укра-
їни, перш за все, проведення рішучих військових дій з 
дієвого перекриття держкордону і знищення великих 
бандитських формувань. Це завдання передбачається 
вирішити протягом найближчих місяців. Проте за 
будь-яким варіантом перебігу подій не уникнути про-
цесу створення в Луганській і Донецькій областях — 
територіях, насичених зброєю і радикальними елеме-
нтами, а також інших регіонах країни значної кілько-
сті дрібних загонів для здійснення диверсійно-терори-
стичних актів за типом ведення «партизанських війн». 
Про здійснення такої підготовки російськими спецс-
лужбами свідчить значний обсяг захованої зброї на те-
риторіях, що вивільняються від бандитів. За таких 
умов, з огляду на світовий досвід ведення антитерори-
стичної боротьби, відомо, що навіть 10—15 озброєних 
бойовиків, які захопили в заручники жителів населе-
ного пункту, знищуються протягом тривалого часу 
практично всіма антитерористичними силами дер-
жави. Якщо таких груп діятиме в різних регіонах кра-
їни одночасно десять і більше, то вони здатні на три-
валий час паралізувати значний регіон або державу в 
цілому, піддаючи небезпеці життя великої кількості 
населення, — до того ж, без руйнування об’єкта їх-
нього нападу бойовиків знищити, як правило, немож-
ливо. Під ударом бойовиків опиняються беззбройні 
громадяни, тобто метою їхніх дій виявляється терор 
місцевого населення і руйнація інфраструктури міста 
(селища), створення жахливої ситуації для обурення 
громадськості країни та міжнародної дискредитації 
держави. За світовим досвідом, найефективніший ва-
ріант вирішення цієї проблеми полягає в самозахисті 
населених пунктів, наявності в них воєнізованих заго-
нів самоохорони. Лише негайні дії (за реальним ча-
сом) місцевих загонів самоохорони, що спираються на 
підтримку військових частин держави, здатні забезпе-
чити широкий захист жителів та своїх населених пун-
ктів від масованих атак загонів терористів і бандитсь-
ких формувань. Інші варіанти ведення боротьби країн 
зі схожими явищами мають лише негативний світовий 
досвід. Вирішення цього питання можливе тільки че-
рез відповідну організацію територіальної оборони 
держави» [12].  
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Місце Збройних Сил (ЗС) у системі територіальної 
оборони держави. Події на півдні та сході України по-
рушують у суспільстві питання переоцінки поглядів на 
ефективність узятого на початку століття політичного 
курсу з розбудови національного війська, коли голов-
ним пріоритетом у проведенні реформ Збройних сил 
України вважалося створення малочисельної, профе-
сіональної, мобільної армії у складі передових сил обо-
рони, основних сил оборони і стратегічних резервів 
(вимоги Державних програм розвитку Збройних сил 
України на період до 2005 року та у 2006 — 2011 рр., 
«Біла книга»).  

«На нашу думку, слід вважати такий підхід до ро-
збудови війська хибним. А ще більшою помилкою стала 
би реалізація авантюрного рішення про його загальну чи-
сельність у 80 тис. осіб. Усі військові конфлікти за своєю 
особливістю є неповторними, незважаючи на загальну 
схожість, тому не можна формувати стратегію розви-
тку ЗС держави залежно від особливостей ведення во-
єнних дій одного досвіду. Передові країни світу мають 
різноманітні підходи до формування та утримання 
збройних сил, але їхньою головною перевагою є не спосіб 
утримання війська (з досвіду будь-якого конфлікту), а 
практичність і системність у вирішенні питань оборони 
держави. А також неухильна, логічна завершеність 
спланованих заходів, що ґрунтуються на можливостях 
економіки і політичної волі національної еліти та членс-
тві у військово-політичному союзі. На жаль, із форму-
ванням Збройних сил України так не сталося. Від того 
проблеми захисту Української держави полягають не в 
хибності курсу формування ЗС України, а у тривалому 
зневажливому ставленні уряду країни до системного під-
тримання обороноздатності держави. Відсутність необ-
хідного рівня економічного забезпечення війська та лег-
коважне, зазвичай популістське втручання політичної 
еліти на хід цього важливого державного процесу спону-
кало військове керівництво ЗСУ до безвідповідальних 
практичних кроків щодо виконання заходів, передбачених 
державними програмами розвитку Збройних сил України, 
а іноді навіть шкідливих дій на догоду політикам. 

Рівень загроз національній безпеці — один із головних 
чинників, що впливає на формат утримання регулярної 
армії. Тому коли у мирні часи боєздатність збройних сил 
знижується, як правило, за рахунок зменшення їх чисе-
льності, то актуальність територіальної оборони країни 
має значно підвищуватися і посилюватися. Необхідно за-
значити, що збереження оборонних можливостей поля-
гає в раціональному поєднанні саме цих, взаємопов’яза-
них між собою, складових обороноздатності держави, 
реалізація яких спирається на національно-історичні та 
соціально-економічні можливості. Безумовно, стрижнем 
оборони України були і будуть Збройні сили. Але чим бі-
льше армія стає висококошторисною для бюджету, 
тобто високотехнологічною, мобільною та професійною 
(контрактною), але через значні витрати малою за чи-
сельністю, — тим міцнішою повинна бути державна по-
літика у сфері територіальної оборони» [12]. 

Територіальна оборона в інших країнах світу. Удо-
сконалення системи територіальної оборони України, 
за переконанням фахівців, вбачається одним із най-
більш економічних та доцільних резервів підтримання 
обороноздатності держави. Згідно зі світовим досві-
дом, країни (за винятком США), які не спроможні 
стримувати агресію сильного противника армією мир-
ного часу, зберігають потужну спроможність активно 

захищати свій суверенітет за рахунок посилення поте-
нціалу регулярних військ силами місцевої (територіа-
льної) оборони. Підготовка такої оборони надає низку 
переваг перед іншими способами підготовки держави 
до оборони. Зокрема, за оцінками експертів, утри-
мання сил територіальної оборони обходиться для 
держави значно дешевше, аніж постійне утримання 
значної кількості сучасних регулярних військ, напри-
клад: у США — в шість разів, у Данії та ФРН — у десять 
разів. 

«Останнім часом лунають заклики до корінної 
зміни моделі формування ЗС України, «переконливо» на-
даються переваги прикладів із досвіду існування армій ін-
ших країн світу, наприклад США, ФРН, Швейцарії чи 
Ізраїлю. Однак логічним кроком було б уважно проаналі-
зувати проблеми національного досвіду реформування ЗС 
України і підготовки сил територіальної оборони дер-
жави у 1993 — 2013 рр. і визначитися з головним полі-
тичним принципом забезпечення обороноздатності дер-
жави - військово-політичним союзом, а вже потім при-
міряти «ту чи іншу сорочку». Розвинуті країни світу ре-
алізують національну політику з організації та підгото-
вки до територіальної оборони, спираючись на уособ-
лення принципів та вимог, а саме зважаючи на своє ге-
остратегічне положення та колективні системи без-
пеки, відповідно до розмірів території та стану її опе-
ративного обладнання, в залежності від демографічних і 
фінансово-економічних можливостей, а також спираю-
чись на державний націоналізм та національно-історичні 
традиції, менталітет населення. 

Інформаційно: Швейцарія та Ізраїль утримують 
армії, що діють на принципах загальної військової повин-
ності. Усі чоловіки віком від 19 до 50 років проходять 
військову (альтернативну) службу. Невелика частка ре-
гулярного професійного війська утримує сучасну техніку 
й озброєння, планово здійснює підготовку значної кілько-
сті резервістів, які утримуються за принципом міліцей-
ської системи і зберігають при собі легке стрілецьке 
озброєння, боєзапаси та спорядження. Тобто ці країни 
завдяки національно-історичним особливостям збудували 
національні регулярні армії для ведення оборони, в тому 
числі територіальної. Але вони особливим способом ефе-
ктивно утримують 95—98% особового складу війська у 
резерві. Це країни з тотальною системою загальної вій-
ськової повинності громадян. ФРН утримує численну ре-
гулярну армію, яка комплектується за змішаним прин-
ципом, а саме за вільним наймом — регулярні війська, за 
призовом — війська територіальної оборони, строкова 
служба в яких становить до шести місяців, далі — слу-
жба у резерві. Організаційна структура військ терито-
ріальної оборони (ТрО) відповідає воєнно-адміністрати-
вному розподілу країни. 10% військ ТрО утримуються на 
постійній основі (за вільним наймом), решта прибувають 
по мобілізації. Головне завдання військ ТрО — підготовка 
резерву для армії, формування бойових частин для сухо-
путних військ, ведення територіальної оборони держави. 

США утримують велику за численістю Націона-
льну гвардію. Міцний військовий і правоохоронний інсти-
тут, що виконує завдання із забезпечення національної 
безпеки у складі армії й являє собою організований резерв 
збройних сил США. Гвардія має складові компоненти на 
території усіх штатів і підпорядкована губернаторам 
(існує підпорядкування федеральним органам влади). 
Комплектується військовослужбовцями на добровільній 
основі, які проходять мотивовану службу в резерві та 
можуть бути закликані до дійсної служби за наказом 
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губернаторів або військового командування. Законодав-
ством Гвардія наділена правом виконувати завдання із 
забезпечення безпеки як у військовій, так й у цивільній 
сферах. 

Підходи до вирішення завдань формування сил та 
засобів територіальної оборони у передових країнах світу 
дещо відрізняються, але існують певні принципово схожі 
позиції: 1) територіальні війська — це складова або го-
ловна частка регулярної армії; 2) утримання територі-
альних військ дешевше, ніж регулярних, однак не безко-
штовне; головне навантаження — на державний бю-
джет, часткове — на місцевий; 3) повна або часткова 
мобілізація резервістів здійснюється у небезпечний період 
або з оголошенням воєнного стану (крім США, де приве-
дення військ територіальної оборони у бойову готовність 
здійснюється на місцевому рівні); 4) *переважно вільний 
доступ до зброї, яка зберігається вдома, або на підпри-
ємстві (складі) поруч із місцем проживання, що дозволяє 
мати високу ступінь готовності до дій. В основі цього 
вирішального політичного питання полягає високий рі-
вень довіри центральних органів державної влади до гро-
мадян країни; 5) *ідеологічна база залучення людей до 
участі у територіальній обороні своєї держави, основою 
якої є націоналізм (або державний націоналізм, тобто 
добровільний народний рух, а не зобов’язання громадян 
перед законом). Останні два* принципових важелі ма-
ють фундаментальне значення для ефективності будь-
якої моделі територіальної оборони держави.  

Інформаційно: головною перепоною у питанні віль-
ного доступу до зброї є те, що держава стикається з 
проблемою небезпеки видачі зброї значній частині насе-
лення країни, особливо на території, де спостерігаються 
сепаратистські настрої» [12]. 

Стан територіальної оборони України. В Україні 
правовою основою для врегулювання територіальної 
оборони є вимоги Воєнної доктрини та Закону Укра-
їни «Про оборону України» від 6.12.1991 №1932, де у 
ст.18 розділі ІІІ «Територіальна оборона. Цивільний 
захист» передбачено вимоги до Кабінету Міністрів Ук-
раїни — розробити і затвердити Положення про тери-
торіальну оборону України. Але, на жаль, це завдання 
виконувалося декларативно. Відповідальність за тери-
торіальну оборону була повністю покладена Генераль-
ним штабом на командування Сухопутних військ ЗС 
України. Яке сприймало це завдання як додатковий 
тягар. Тому Положення ними декілька разів перероб-
лялося на користь зменшення обсягу виконання за-
вдань із формування сил і засобів, аж поки 2002 року 
за поданням Генерального штабу ЗСУ загалом було лі-
квідовано плани розгортання усіх бригад територіаль-
ної оборони, що призначалися для захисту населення 
та об’єктів місцевої інфраструктури. 

«Проте протягом останнього десятиліття ЗС Ук-
раїни активно (іноді безглуздо) скорочувалися і здійсню-
вали підготовку до ведення дій в разі прикордонного вій-
ськового конфлікту (не війни!) лише на одному операти-
вно-стратегічному напрямку, і вже без використання 
сил територіальної оборони. Незважаючи навіть на те, 
що тематика щорічних стратегічних навчань (військової 
гри) ГШ ЗС України розпочиналася саме з ведення боро-
тьби проти незаконних збройних формувань та диверсій-
них груп ворога у певному прикордонному регіоні країни. 
Однак військове керівництво Збройних сил не ставилося 
відповідально до практики створення сил і засобів ве-
дення територіальної оборони під час навчань, а перед-
бачало «оперативний стрибок у часі» та у подальшому 

опрацьовувало тільки питання з надання відсічі вторг-
ненню обмеженого військового контингенту сусідньої 
держави. Під час ведення цих навчань залишалися без 
уваги і питання щодо охорони об’єктів та комунікацій 
тилу діючої армії, ведення територіальної оборони дер-
жави в особливий період. Навчання з територіальної обо-
рони проводились окремо за рішенням ГШ ЗСУ, і тільки 
штабні. До таких навчань залучались оперативні групи 
представників МВС, інших військових формувань дер-
жави та оборонного управління Кабінету Міністрів. Під 
час цих навчань з’ясовувалося, що реальні сили і засоби 
для активного ведення оборони території у складі ЗС 
України та загалом у держави відсутні. Тому предста-
вникам силових відомств надавали рекомендації на зра-
зок формування зведених загонів внутрішніх військ, мілі-
ції, СБУ, прикордонних військ або створювалися інші ві-
ртуальні формування сил і засобів для ведення оборони на 
період таких навчань. 

Із початком дестабілізації ситуації на Донбасі ви-
никла негайна потреба у військах територіальної обо-
рони та перегляду «беззубого» Положення про територі-
альну оборону України, в якому Генштабом вже передба-
чалося формування в областях батальйонів, чисельністю 
420 осіб. Таке Положення було затверджено тільки на 
початку травня 2014 року. Тому виконання рішення в.о. 
президента України щодо мобілізації батальйонів тери-
торіальної оборони (далі — батальйони ТрО) було завер-
шене лише у середині червня. Що не надало своєчасної, а 
отже, найбільш дієвої допомоги військовикам із почат-
ком виконання завдань АТО (у березні — травні). Прак-
тика розгортання батальйонів ТрО засвідчила, що ба-
тальйон на область (регіон) — це безумовно краще, ніж 
нічого, але замало для ведення територіальної оборони у 
регіонах і надання допомоги силам, що задіяні в 
АТО.Рішуче посилити дієвість батальйонів ТрО, а голо-
вне зміцнити обороноздатність держави в цілому, на тлі 
тривалої загрози вторгнення військ РФ, допомогло б фо-
рмування Генштабом ЗСУ хоча б одного стратегічного 
резерву — армійського корпусу з кількістю особового 
складу 30-40 тис. Але шостий місяць поспіль, незважа-
ючи на гостру потребу держави у такому формуванні 
для масованого ведення бойових дій у зоні АТО, дієвого 
перекриття кордону та ізоляції районів бойових дій не 
відбулося. Проте військово-політичне керівництво нама-
гається провести АТО (по суті здійснює заходи тери-
торіальної оборони держави!) силами з’єднань і частин 
ЗСУ мирного часу, недостатньо озброєної Нацгвардії та 
волонтерських батальйонів» [12]. 

Українські експерти визначають ряд загроз Україні 
у контексті ведення інформаційної війни. Воєнні дії 
проти України супроводжуються масованими інформа-
ційно-психологічними операціями та кіберопераціями [1].  

По-перше, латентні (приховані, мережеві) заходи 
противника. За умов певної стабілізації обстановки та 
фальшивих заяв щодо мирного врегулювання війни 
РФ активно використовує релігійний чинник. Є не-
мало свідчень очевидців про виступи (проповіді) свя-
щенників УПЦ МП про "героїв-ополченців", "свя-
щенну війну" та "київську хунту" не тільки на Донбасі, 
а й на Сумщині та Чернігівщині. Окремим напрямом, 
який активно застосовується, є поширення чуток. Ін-
струментом поширення слугують не тільки окремі ак-
тивні особи, російське ТБ, але й інформаційні повідо-
млення, які подаються в друкованій пресі, листівках 
та передачі місцевих кабельних операторів. 
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По-друге, інформаційно-пропагандистські струк-
тури на території України (інформаційні агентства, ви-
давництва, IT-структури, групи блогерів тощо), які пе-
вний час не демонстрували своїх проросійських пози-
цій, намагаються сформувати деструктивні (панічні, 
депресивні) настрої в Україні ("нам без Росії нікуди ді-
тися", "Росія нас поглине" тощо), створити негативний 
тренд щодо України та одночасно позитивний тренд 
щодо дій Росії. 

По-третє, недостатня реалізація необхідних захо-
дів: внутрішній характер загроз полягає у супротиві ус-
падкованої бюрократичної системи, яка не відповідає 
викликам часу. 

По-четверте, масована кібервійна. Слід зазначити, 
що ще у 2004 р. Міністр оборони РФ оголосив про 
початок розробки програми розширення можливостей 
здійснення кібервійни та залучення до реалізації цієї 
стратегії провідних IT-компаній, наукових і навчаль-
них закладів за прикладом США. Російські структури, 
які здійснюють заходи кібернетичної війни, маску-
ються під "анонімних хакерів", приватних осіб та ор-
ганізацій ("Кібер Беркут", Anonymous). 

Власні можливості і резерви України, які необхідно 
задіяти — наступні. Серед чинників, що розширюють 
можливості успішної протидії та збільшують ефектив-
ність дій України в гібридній війні у контексті ведення 
інформаційної війни, можемо виділити [1]:  

1) загальне патріотичне піднесення. Приклади ге-
роїчних вчинків військових, національних гвардійців, 
бійців добровольчих батальйонів та волонтерів, мате-
ріальна допомога українським воїнам зі сторони міс-
цевих жителів та з усіх регіонів України, зібрані кошти 
на армію, є свідченнями не тільки високого патріоти-
зму, а й демонструє великі самоорганізаційні можли-
вості населення;  

2) стратегічне управління. Створення окремих си-
туаційних центрів (та залучення існуючих) як держав-
них, так і громадських, дасть можливість оперативно 
реагувати на зміну воєнно-політичної обстановки. По-
будова системи ситуативного управління як мережі до-
зволить зберегти стійкість та безперервність управ-
ління в умовах тотальної та інтенсивної агресії зі сто-
рони Росії. Головною умовою повинна виступати ква-
ліфікованість персоналу, наявність горизонтальних 
зв’язків зі структурами інших силових відомств та 
впровадження загальнодержавних стандартів надання 
та змісту інформації;  

3) ефективна інформаційна політика. А саме: по-
всякденний контекст, стратегічна спрямованість та 
зворотній зв'язок із суспільством. Цей напрям вже ре-
алізується, зокрема, на базі двох партнерських інтег-
рованих інформаційних платформ: громадянської — у 
форматі Українського кризового медіа-центру 
(УКМЦ), та державної — Інформаційно-аналітичного 
центру Ради національної безпеки і оборони України 
(ІАЦ РНБО України). Маємо зрозуміти — лише зага-
льносуспільний супротив російській агресії приведе 
нас до перемоги. У боротьбі за Україну всі ми — і дер-
жавні органи, і незалежні медіа, вільні журналісти, всі 
українські громадяни — маємо стати єдиним фронтом;  

4) наявність значної кількості підготовлених війсь-
кових та цивільних фахівців, зокрема, в інформаційній 
сфері, в тому числі за програмами підготовки країн 
НАТО та інших країн Заходу;  

5) значна ресурсна база, зокрема, щодо виробни-
цтва та розгортання інформаційної інфраструктури в 
інтересах ЗС України та інших силових структур;  

6) зміна геополітичної ситуації повинна бути вико-
ристана задля залучення досвідчених радників та спе-
ціалістів з ведення інформаційної війни та військових 
мережевих операцій (Net Centric Warfare). Залучення 
радників до процесу підготовки та трансформації вій-
ськових підрозділів ЗС України дозволить уникнути 
помилок та прискорено піднятися до рівня сучасної 
військової організації. 

Ідучи на конфронтацію із Заходом в українському 
питанні, Москва робила ставку на активне розхиту-
вання внутрішніх суперечностей "традиційних" альян-
сів, таких як ЄС і НАТО. Окрім того, впевненості пра-
вителям Росії надають створені ними схеми корумпо-
ваних фінансових потоків в рамках "нових комерцій-
них зв’язків" з рядом провідних номінально "західних" 
компаній, які насправді керуються з Кремля. 

Цивілізованому світу варто усвідомити, що Укра-
їна може бути не останньою жертвою імперських ре-
ваншистських планів Москви з насадження "Русского 
міра" та переформатування європейської та глобальної 
архітектури безпеки під кремлівські бажання. Відчути 
на собі підступні методи російської гібридної війни 
можуть і наші сусіди — колишні радянські республіки, 
наприклад, Естонія та Латвія, де мешкає значна кіль-
кість російськомовного населення. Не виключається 
спроба дестабілізації Росією ситуації у цих країнах з 
метою формування "незалежних" проросійських анк-
лавів (Нарва, Тарту, Рига). Послухаємо знову гіпотезу 
А.Піонтковського. 

Рассмотрим в этом контексте, например, один 
ставший с моей легкой руки широко обсуждаемым среди 
экспертов вполне возможный сценарий эпохи 4-ой миро-
вой войны. В плане реализации духоподъемной концепции 
собирания исконных русских земель, провозглашенной ис-
торической речью В.В. Путина 18 марта 2014 г., обла-
дающие уникальным генетическим кодом пассионарные 
русскоязычные жители Нарвы (Эстония) проводят ре-
ферендум о присоединении к Русскому Миру. Для реали-
зации итогов их свободного волеизъявления на террито-
рию Эстонии вводятся вооруженные до зубов зеленые че-
ловечки со знаками отличия или без оных и деловито 
расставляют новые пограничные знаки. Каковы будут 
действия в этой ситуации агрессивного блока НАТО? 

Согласно ключевой статье 5-ой устава этой орга-
низации все его государства-члены должны будут ока-
зать Эстонии немедленную военную поддержку. Неко-
торые из этих государств обладают технической возмо-
жностью элиминации пришельцев в течение получаса 
средствами дистанционного огневого воздействия. 
Отказ союзников Эстонии выполнить свои обязательс-
тва станет событием исторического значения: он будет 
означать конец НАТО, конец США как мировой дер-
жавы и полное политическое доминирование путинской 
России не только в ареале Русского Мира, но и на всем 
европейском континенте. И, тем не менее, ответ на во-
прос - будет ли НАТО защищать Эстонию в случае 
попытки ее соседского изнасилования суперядерной дер-
жавой вовсе не очевиден. 

Автор интересной статьи "Мир с ума не сошел" 
Юрий Фельштинский, например, полагает: "Вот здесь 
мы и встанем перед угрозой войны России с НАТО, при-
чем Путин будет уверен в том, что НАТО не начнет 
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войну из-за Прибалтики, не пойдет на риск атомной ка-
тастрофы... Как и Гитлер, он будет считать, что за-
падные демократии струсят. А они не струсят (о чем 
западные демократии, как и Путин, еще не знают)" 
[Цит. по: 2]. «Вы знаете, это тот редкий случай, когда 
я скорее склонен согласиться с Путиным и Гитлером не-
жели чем с Фельштинским. Тем более, что по Фельш-
тинскому западные демократии сами еще не знают, как 
они поступят в критической ситуации. А вот Путин 
знает, что они знают, что если придут на помощь 
Эстонии, то Путин может ответить очень ограничен-
ным ядерным ударом: уничтожит, например, две евро-
пейские столицы. Не Лондон и не Париж, разумеется. 
Черт его знает, как может в отчаянии реагировать, 
получив такой удар, даже малая ядерная держава. 

И поставьте теперь себя на место лауреата Нобе-
левской премии мира Обамы. Он остался единственный, 
кто как-то может вмешаться в так неожиданно обос-
трившийся конфликт вокруг никому в Америке неи-
звестного, да пропади он пропадом, городишки Narva. А 
вся прогрессивная и даже вся реакционная американская 
общественность дружно кричат ему под руку: "Мы не 
хотим умирать за f****** Narva , Мr. President!" 
Кстати, такого же мнения, как выяснилось, придержи-
вается и подавляющее большинство жителей ФРГ, где 
недавно был проведен опрос общественного мнения на 
тему "Должна ли ФРГ будет выполнить свои союзниче-
ские обязательства по отношению к Эстонии в случае 
её военной конфронтации с Россией?". 70% миролюбивых 
немецких граждан ответили - Nein, Германия должна 
занять нейтральную позицию в этом конфликте» [2]. 

 
Усвідомлюючи, що подальше безперешкодне 

просування Кишинева шляхом євроінтеграції остато-
чно виведе Молдову із зони російського впливу, Кре-
мль може посилити "м’який" дипломатичний та "жор-
сткий" тиск з території Придністров’я також й на цю 
країну. Навіть тісний союз з Росією нічого не гаран-
тує. Дедалі частіше лунають заяви окремих російських 
політиків щодо прав РФ на північні області Казах-
стану. Є про що замислитись і президенту Білорусі, 
обмірковуючи свої подальші дії. 

«Путин давно наблюдает за своими западными пар-
тнерами и глубоко презирает их. А как же ещё отно-
ситься к ним, если канцлеры и премьеры великой Европы 
выстраиваются в очередь послужить холуями на его га-
зоколонках за жалкое вознаграждение в 2 млн евро в год? 
Или после того как Путин на пару с Асадом одним хи-
мическим ударом развели как лохов всех западных лиде-
ров, полностью подменив повестку дня сирийского кри-
зиса: из палача суннитской общины Асад мгновенно пре-
вратился в глазах мировой общественности в респекта-
бельного государственного мужа, занимающегося благо-
родным делом химического разоружения. 

Путин просчитал тогда Обаму с его red lines и по-
лагает, что просчитал сегодня своих бывших партнеров 
по большой восьмерке. Он убежден, что переиграет их в 
потенциальных военных конфликтах, которые возник-
нут на пути реализации великой идеи Русского Мира, 
несмотря на то, что РФ намного уступает НАТО в об-
ласти обычных вооружений и не превосходит США в 
ядерной сфере. Духом мы возьмем. Духом и наглостью. 
"Как школьнику драться с отборной шпаной", к тому же 
ядерным ломом опоясанной и чуть что им размахи-
вающей? Если тов. Ким Чен Ын, даже с одним только 
ведром ядерных помоев заставляет плясать вокруг себя 

весь "цивилизованный мир", то что способен выделывать 
с этим миром г-н Крым Пут Ын, обладающий огромным 
ядерным арсеналом?» [2]. 

 
«Перемоги українських силовиків на Сході де-

монструють, що ми швидко навчилися ефективно 
протидіяти ворогу навіть у найскладніших умовах гіб-
ридної війни. Введення третього рівня санкцій свід-
чить, що і зовнішньополітичний план Путіна прова-
лився. Як і тисячу років тому, Україна знову стала щи-
том для європейської цивілізації. Сьогодні Україна дає 
приклад успішної протидії путінській імперській агре-
сії. Ми викинемо з нашої землі бандитські зграї чужи-
нців та запроданців. Ми повернемо з московського 
полону в єдину українську сім’ю наш рідний Крим. 

Досягнути перемоги над противником у гібридній 
війні можливо лише за рахунок національного згурту-
вання та мобілізації всього суспільства на боротьбу з 
підступним ворогом. Чіткими та скоординованими ді-
ями силових структур слід нейтралізувати та знешко-
дити терористичні та кримінальні угрупування, інозе-
мні агентурні мережі та ресурсні бази агресора на те-
риторії України. 

Ми виграємо і інформаційну війну, діючи злаго-
джено, грамотно і системно. Здобудемо неоціненний 
досвід, нові вміння і навички. Україна стане набагато 
сильнішою. Поєднуючи і вдосконалюючи дві складові 
нашої боротьбі — військово-силову та інформаційну, 
ми повернемо рідному Донбасу мирне життя, безпеку 
і добробут під захистом Української Держави. Ми зу-
пинимо Путіна задля миру в Україні і світі. Україна 
переможе!» [1].  

Цікавою є точка зору содиректора програм зовні-
шньої політики та міжнародної безпеки центру Разу-
мкова — Олексія Мельника: 

«У нас вже була можливість спостерігати роботу 
миротворців РФ на прикладі Придністров'я, Південної 
Осетії. Це, по суті, окупація частини чужої території. 
Головна небезпека в тому, що ідея, яку просуває РФ, на-
вряд чи передбачає введення яких-небудь ще миротворців, 
окрім російських. Це очевидно. Можливо, зараз йдеться 
«просто про миротворців», але надалі Росія, яка володіє 
правому вето, заблокує відправку в Донбас будь-яких вій-
ськових з'єднань, окрім своїх. Я б не унеможливлював та-
кий розвиток подій. Вже є певні проблеми із завершенням 
операції по знешкодженню терористів, що орудують на 
сході України, в стислі терміни. Незважаючи на заяви 
можновладців, які збиралися закидати усіх шапками за 
декілька тижнів і провести Парад Незалежності в Се-
вастополі, АТО ще не закінчена. 

Сьогодні, очевидно, деякі причини, про які ми знати 
не можемо, змусили владу понизити темп просування 
наших сил. Тому, якщо не вдасться незабаром закінчити 
цю операцію, час почне працювати проти нас. Дове-
деться робити більший упор на пошук політичних і дип-
ломатичних шляхів вирішення конфлікту. Якщо влада 
буде поставлена перед вибором - тривалий, виснажую-
чий конфлікт без чіткої перспективи його завершення 
військовими методами, тоді я не виключаю, що дове-
деться піти на певні поступки, які зараз здаються не-
прийнятними. Але, якщо з часом ситуація мінятиметься 
не в нашу користь, одним з варіантів може бути те, що 
Україні доведеться домовлятися з РФ. Аж до того, що в 
певних умовах доведеться погодитися на те, щоб росій-
ські «миротворці» зайняли якщо не усю контрольовану 
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терористами територію, то хоч би відрізок межі. Клю-
човим питанням тут залишається згода України. Поки 
ми такої згоди давати не маємо наміру. 

До якої тактики може удатися РФ, якщо її план з 
миротворцями провалиться? Враховуючи досвід російсь-
кої поведінки - повна алогічність, ігнорування міжнаро-
дних норм, готовність йти на подальше загострення си-
туації, це може бути рішення Держдуми, аналогічне ви-
даному Радою федерації дозволу на захист російських 
громадян. Зараз вони можуть винести ще одну ухвалу, 
що суперечить усьому міжнародному законодавству, яке 
стане для Путіна достатньою причиною, щоб дати ко-
манду на захоплення території, яку зараз контролюють 
бойовики» [5]. 

 
Багатьом може видатись неприємною розмова 

про образ ворога. Безумовно, це не слід переносити на 
ставлення до всього народу як такого. Наприклад, бі-
льшість фінів добре ставиться до своїх сусідів-росіян. 
Але у фінській армії (навіть за часів Урхо Кекконена) 
завжди роз'яснювали солдатам, що потенційним воро-
гом Фінляндії є Росія, здатна напасти в будь-який мо-
мент, порушуючи будь-які договори. Це, звісно, не 
подобається комуністам і пацифістам, але тільки так 
можна підтримувати бойовий дух, бо інакше армія не 
буде здатна виконувати свою основну функцію — за-
хищати батьківщину і протистояти військовій агресії. 
«Краще сувора правда, ніж красиві ілюзії. Якщо Росія 
вже роками готувалась до війни і точно знала, чого 
хоче, то Грузія — ні. Грузія дала втягнути себе у війну 
у вкрай невдалий час. Краща її бригада служила в 
Іраку, а друга бригада саме збиралась її змінити. Час-
тина армії була на переозброєнні і займалась доглядом 
за технікою, чимало офіцерів було відпущено у відпу-
стку. Міністр оборони перебував в Італії на відпочи-
нку. (…) Половинчасті рішення не працюють. Замість 
«паперової армії» і парадних частин слід звертати увагу 
на створення функціональних з’єднань. Краще їх буде 
менше, але нехай вони будуть кращими. Яка користь 
була Грузії від її бригад, якщо в одних хлопців був від-
сутній нормальний зв'язок, а у інших не було транс-
порту? Здатність таких частин брати участь у бою — 
нульова», — пише естонський історик і політик Март 
Лаар [Цит. по: 7]. 

Досвід Грузії та України наочно показує, які гіркі 
плоди виростають під впливом російських ЗМІ на сві-
домість людей. Дехто стверджує, що розпад СРСР був 
спричинений не лише банкрутством економічної та 
політичної системи, а й тим, що західна музика, фі-
льми і книги через вузькі щілинки просочувалися 
крізь залізну завісу. Ну а сьогодні російські розважа-
льні програми, серіали і популярна музика нескінчен-
ним потоком обрушуються на жителів сусідніх країн. 
Кремлівська машина пропаганди працює на повну 
міць. Так, 2013 року двом головним рупорам — бага-
томовному каналу новин Russia Today і ВДТРК, до 
якої входить п'ять телевізійних каналів, було надано 
фінансування в 31,1 мільярда рублів, що становить по-
над один мільярд доларів. Завдання каналу Russia 
Today, що веде мовлення на понад 100 країн і 644 мі-
льйони глядачів, сформульовано коротко і недво-
значно: завоювати уми на чужій території. Проведені 
нещодавно громадські опитування показували, що їм 
це вдається. Яким же був підсумок серпневої (2008 р.) 
війни? Грузинським збройним силам з урахуванням 

усіх вищезазначених недоліків вдалося упродовж кіль-
кох днів утримувати оборону проти багаторазово пе-
реважаючого супротивника, що зробило можливим 
дипломатичне втручання країн Євросоюзу і США, яке 
запобігло повній окупації країни. Однак російські вій-
ська, всупереч домовленостям, окупували додаткові 
території в Абхазії і Цхінвальському регіоні (до війни 
2008 року частина Абхазії і «Південної Осетії» все-таки 
контролювалась грузинською стороною), знову прові-
вши там масові етнічні чистки грузинського насе-
лення. Але найгіршим виявився моральний збиток, що 
його зазнало грузинське суспільство. Зрештою цей 
збиток проявив себе в останніх парламентських і пре-
зидентських виборах, які позбавили влади конструк-
тивні, прозахідні сили і провели часткові контррефо-
рми. 

Навесні і влітку 2014 р. неоголошена війна Росії 
проти України спочатку розвивалася за матрицями ро-
сійської агресії проти Грузії і, наприклад, у Криму за-
ключна фаза проекту була цілком успішною для агре-
сора, а майбутнє східних регіонів України (Донецької 
та Луганської областей) усе ще залишається під питан-
ням. Після всього вищесказаного доречним є запи-
тання: а для чого Кремлю все це потрібно? У чому ін-
терес Росії? Та й чи Росії? Господарі Кремля, які на-
вчались у Вищій школі КДБ та інших подібних закла-
дах, непогано знають історію, а тому їм відомо, що 
якщо імперія не розширюється територіально, вона 
починає розпадатися, часто перетворюючись на малу 
державу. І ця мала держава зазвичай у результаті за-
знає якісних змін. У російському випадку «якісні 
зміни» можуть означати заміну нинішнього клепто-
кратичною режиму і, відповідно, відсторонення від 
влади нинішнього правлячого клану. А цього Кремль 
боїться панічно. Звичайно, знаючи історію, «господарі 
землі російської» мали б віддавати собі звіт у тому, що 
жодній імперії досі не вдалося повернути втрачені по-
зиції, якщо вона вже почала розпадатися, а тому на-
магатися відродити зомбі-імперію в будь-якій формі — 
вкрай непродуктивно. Але... або вони все-таки недо-
статньо добре вчилися, або страх втратити захоплене 
пригнічує їхній прагматизм. Саме тому Кремлю уяв-
ляється настільки важливим розхитувати економіку 
сусідніх держав. Сильні, вільні і щасливі сусіди є за-
грозою для виживання російських лідерів, і тому не 
входять до їхніх стратегічних планів. 

«На НАТО сподівайся, але порох тримай су-
хим», — писав, узагальнюючи підсумки серпневої 
війни, Март Лаар [Цит. по: 7]. На його думку, міжна-
родні зв'язки надзвичайно важливі, але покладатись 
можна лише на свої сили. Якби Грузія не чинила опір 
і не затримала вторгнення російських військ углиб 
країни, Грузії як такої сьогодні вже не існувало б. Гру-
зію врятували самі грузини (рис. 1). Як зараз Україну 
рятують самі українці. 

«Если бы не трагические обстоятельства, это мо-
жно было бы назвать удовольствием для гурмана — на-
ходясь на Украине, можно смотреть по телевизору как 
российский канал «Россия 24», так и украинский теле-
канал «24». Как можно догадаться, оба канала совер-
шенно однотипны. Бытие не дается нам просто так, 
учит Хайдеггер, его можно обнаружить только в ра-
зрывах и умолчаниях. С объективной информацией то же 
самое: она не в том, о чем СМИ говорят, а в том, о чем 
они умалчивают или недоговаривают. Оба канала 
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описывают одни и те же события. Эфир 9 августа, ве-
чер. Украинский канал говорит о шести освобожденных 
населенных пунктах; «Россия 24» тоже говорит, что 
войска ДНР освободили «несколько населенных пунктов». 
Украинский канал показывает высотный дом в Донецке 
и говорит, что его обстреляли террористы; тот же дом 
мелькает в сводках «России 24», и там говорят, что дом 
«обстреляли украинские военные». Сюжеты начинаются 
с панорамной съемки — показывают пробоины в доме, 
дым на заднем плане, разрушенную детскую площадку и, 
конечно, синхроны местных жителей. На российском 
жительница ругается, что нет нормальных бомбоубе-
жищ; на украинском — «они начали стрелять оттуда, 
мы спрятались сюда». Характерно, что мирные жители 
не выражают симпатий какой-то одной стороне. Мож- 

но догадаться, что они уже ни на чьей стороне, им пле-
вать, откуда летят снаряды; они просто проклинают 
всех. Собственно, вопрос «чьи снаряды бьют по мирным 
жителям» — ключевой вопрос этой войны. В современ-
ных войнах, как писал Мерло-Понти, воюют не за насе-
ленные пункты, а за моральную правоту, за то, чей ад 
считается гуманнее, — потому что все войны теперь 
ведутся за мир. Мирные жители в обоих синхронах 
называют тех, кто, по их мнению, выпускает снаряды, 
«они» и «эти»; телеканалы даже не догадываются, как 
они в этот момент похожи. За смерть никто не хочет 
отвечать; ответственность возлагается обеими сторо-
нами на абстрактное и безымянное зло, на некое «оно». 
Как будто «оно» обладает собственной волей и убивает 
само. Но мы-то знаем, что убивают люди. 

 

 
 

Рис. 1. Російська агресія проти Грузії, серпень 2008 [7] 
 
Основні ланки ланцюга провокацій, здійснених Кремлем 2008 року: 
20 КВІТНЯ 2008. Над Абхазією збито грузинський безпілотний літак. Тбілісі звинувачує Москву. Москва запе-

речує причетність. ООН підтверджує грузинську версію; 
29 КВІТНЯ 2008. Росія вводить додатковий військовий контингент до так званої Південної Осетії. 
30 КВІТНЯ 2008. НАТО звинувачує Росію в нагнітанні військової напруги. 
6 ТРАВНЯ 2008 .Тбілісі попереджає міжнародне співтовариство про те, що Росія нарощує військову присут-

ність на кордоні і близька до відкритого воєнного вторгнення. 
8 ЧЕРВНЯ 2008. Російський військовий літак порушує повітряний простір Грузії, щоб (за словами Москви) 

«протверезити уми у Тбілісі». 
10 ЧЕРВНЯ 2008. Грузія відкликає свого посла із Росії. 
7—11 СЕРПНЯ 2008. Відкрите воєнне вторгнення Росії до Грузії. 
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Далее сюжеты повторяются буквально: зона АТО, 
разбор баррикад на Крещатике, митинг в Харькове про-
тив Кернеса. «Россия 24» утверждает, что митинго-
вали не только против Кернеса, но и за и что все зако-
нчилось потасовкой. Украинский канал ничего о драке не 
сообщает. Про разбор баррикад показывают одни и те 
же кадры, но комментируют, естественно, противопо-
ложно; российский — в духе «в Киеве опять бардак, и 
опять какие-то люди жгут шины»; украинский — «люди 
наконец-то решили навести порядок, чтобы не было ба-
рдака». То есть это вполне нормальный параллелизм: 
есть такая точка зрения на Украину, есть противопо-
ложная, тут все нормально — до тех пор, пока не вспо-
минаешь, что телеканал «Россия 24» — вообще-то не 
украинский. Но ведет он себя так, как будто он «тоже» 
украинский (других новостей там, в сущности, нет, 
поэтому иллюзия полная). Это особенно заметно здесь, 
в Украине: что главная и единственная цель российского 
телеканала — до деталей мимикрировать и притво-
риться украинским. 

Преимущество украинских СМИ перед россий-
скими — даже если допустить, что там тоже пропага-
нда, — одно, но существенное: украинские СМИ говорят 
все-таки о событиях в собственной стране. Все это на-
поминает сюжет, условно, сказки Шварца про тень, пе-
реосмысленной японским режиссером — с элементами 
мистики и триллера. Жил человек, у которого был брат-
близнец, умерший при рождении; а когда человеку испо-
лнилось 23 года и у него есть работа, дом, невеста, вдруг 
в деревне появляется призрак умершего брата, который 
утверждает, что это он — настоящий, а его 23-летний 
брат — напротив, призрак и мертвец. И поскольку 
призрак умеет убеждать, то все постепенно начинают 
верить ему. И вот у настоящего брата уже нет ни ра-
боты, ни дома, а невеста, слегка поплакав, уходит 
жить к призраку, потому что женщины любят ушами. 
И настоящий близнец понимает, что единственное сла-
бое место призрака — его неспособность к абстрагиро-
ванию. Зомби не видит себя, он способен оценивать то-
лько других (тут такая хорошая мораль появляется у 
фильма: единственное отличие человека от призрака — 
это способность к самокритике). 

В ситуации, когда у украинских СМИ обнаружился 
вдруг десяток братьев-призраков, единственный способ 
борьбы — быть самокритичными. Естественно, украин-
ские медиа защищают армию, подыгрывают своим во-
енным, дозируют сводки — но при этом они не устают 
критиковать собственные власти, президента, 
премьера, министров и даже военных. И даже допус-
кают — насколько это возможно во время войны — про-
тивоположную точку зрения. Сюжет на украинском ка-
нале «24» о взятии Марьинки: на блокпосту появляются 
типичные симпатизантки ДНР, и они кричат украинс-
кому корреспонденту: «А вы поезжайте в Марьинку... 
Порошенко ваш обещал, что не будет стрелять по 
мирным людям... Зачем вы к нам приперлись... Зачем при-
шли на нашу землю...» Дальше это превращается в мо-
нолог в духе Сорокина, где смысл теряется и остаются 
только растерянность и страх, а в конце одна женщина 
говорит другой: «Да зачем ты это говоришь, они все ра-
вно это вырежут». А вот бойцы «Айдара» говорят на 
том же канале, что люди встречают их «по-разному, 
где-то хорошо, а где-то не очень». «Украина пока 
проигрывает торговую войну России» — Пятый телека-
нал. На всех каналах повторяют мнение эксперта, что 
прежде чем направлять солдата в зону АТО, его нужно 

шесть месяцев готовить, иначе это преступление. 
Российские медиа приучили к тому, что те, кто про-
тив, — это враги; на Украине те, кто против, — это не 
враги, а еще очень долгое время «свои». И в условиях 
войны это правило не изменилось: и те, кто сносит па-
латки на Крещатике, и те, кто их защищает, и жен-
щины из ДНР — это все равно «свои». «Враги» — только 
те, кто с оружием, кто стреляет. 

В основе такого поведения украинских СМИ лежит 
доверие к зрителю и слушателю — он более самостоя-
тельный и «сам разберется». Поэтому, например, 
выступление Виталия Чуркина в Совбезе дают на «24» 
целиком, без комментариев: с точки зрения Украины аб-
сурдность его речей саморазоблачительна, она не тре-
бует пояснений. Такой фокус в России не прошел бы — 
зритель тут не привык понимать что-то сам, он вообще 
не привык к «другой стороне», поскольку российская про-
паганда строится по принципу «ни слова, ни полслова 
врагу». «Россия 24» не может дать без комментариев 
речь, условно, лидера украинской Радикальной партии 
Ляшко — что тоже было бы саморазоблачительно, пред-
положим, — просто потому, что наш (российский) зри-
тель не поймет «игры контекстов». Ему обязательно 
нужен толкователь. 

Собственно, главная цель этого исследования — уз-
нать, какова в украинских СМИ степень агрессии по 
отношению к России. А также — везде ли «пропаганда 
одинакова» и есть ли она вообще на Украине. Если 
учитывать, сколько мы об Украине как государстве и 
самих украинцах наговорили за пять месяцев, логично 
было бы предположить «симметричный ответ». Между 
прочим, главный моральный фундамент нашей пропа-
ганды в том, что «идет информационная война» и даже 
если где приврал или недоговорил — это нормально; на 
войне «все ведут себя так». Собственно, отрицательная 
этика, на которой строится идеология последних 15 
лет, — не «мы хорошие», а «все остальные точно такие 
же» — служит оправданием и тут: наши пропагандисты 
уверены, что украинское ТВ ведет себя «точно так же». 
Что там тоже «нас ненавидят» и «разгул пропаганды». 

На Украине до недавнего времени была одна разго-
ворная радиостанция — «Эра ФМ». Я целыми днями 
слушаю ее, и, к моему разочарованию, большинство про-
грамм по-прежнему «скучные» — про зерно, налоги, боле-
зни, про комаров и экономику. Вот разговор с экс-мини-
стром регионального развития Василием Куйбидой. 
«Война с Россией, конечно, повиляла на ситуацию с не-
движимостью». В украинском обществе до сих пор идет 
дискуссия — называть это войной или не называть, экс-
министр не скрывается за эвфемизмами, но на этом и 
точка. Продолжает про макроэкономику. Вот сидят в 
студии два депутата. «Россия может давить на Ев-
ропу, Европа давит на нас...» — «Да бог с ней, с Россией», 
— отвечает один из участников. Это очень типично. 
Никто не говорит специально о России, не исследует ее 
агрессивную природу и милитаризм — что было бы пред-
сказуемо. Тут вообще не склонны к обобщениям; такое 
ощущение, что о России говорят только в крайнем слу-
чае, предпочитая эвфемизмы «северный сосед» и «сусiдня 
держава». Что за этим стоит? Да ничего. Собственно, 
про Европу и Америку тоже мало говорят. Украинские 
СМИ говорят про Украину. 

Канал «1+1», программа «ТСН». Семь или восемь 
сюжетов — всё про Украину: опять Крещатик, АТО, ра-
неные. Помощь фронту. Площадка для санитарных вер-
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толетов на месте стадиона; пошив формы. Один сю-
жет про выборы в Турции. Девочка из Славянска 
рассказывает, что боевики плохие, — о'кей, это можно 
назвать пропагандой. Точно такие же девочки на 
российском ТВ рассказывают, какие плохие украинские 
военные. 

Я досмотрел программу до конца. Ничего оскорби-
тельного про Россию и даже Путина. Собственно, я ни-
чего вообще про Россию не услышал. Был сюжет из Ев-
патории, он длился ровно три минуты, о том, что вме-
сто молока в пакетах оказалась вода. Интересно, КАК 
диктор говорит об этом. Так Екатерина Андреева 
рассказывает о новорожденном слоненке в зоопарке. Тут 
классический случай, когда диктор только глазами и 
улыбкой выражает свое отношение. Та же ведущая во 
вторник, 12-го, комментирует сюжет о визите Путина 
в Египет. Все предельно уважительно, и только груст-
ная улыбка в конце. 

11 августа 2014 г., программа на ICTV - «Свобода 
слова». Прямой эфир. Опрос «Решится ли Россия на во-
енное вмешательство»: 62% считают, что нет, 38% - 
что да. Ток-шоу в России — это кумулятивный снаряд, 
он всегда бьет в одну точку. Украинское ток-шоу непре-
дсказуемо. Даже если оно собирается с пропагандистс-
кой целью, то заканчивается взаимными упреками и ра-
зоблачением друг друга. Выступает спикер Минобороны 
Андрей Лысенко - куча упреков. Затем слушают лидера 
партии «Громадяньска позиция», бывшего министра обо-
роны Анатолия Гриценко - и ему масса упреков. Сам Гри-
ценко критикует Яценюка, министра обороны, президе-
нта. Затем атакуют вопросами замначальника СБУ 
Виктора Ягуна. Вопросы про крышевание, про наркот-
рафик через границу — в той же зоне АТО. «Если вы не 
готовы отвечать за ведомство, зачем вы пришли?» — 
бросают ему, когда он пытается уйти от ответа. На-
конец, депутат Ляшко. «Много предателей. Мы никогда 
не победим, пока не разберемся с предателями в Киеве». 
Депутат Ляшко — тот еще украинский Ле Пен. Инте-
ресно, что даже он ничего не говорит про Россию (кроме 
того, что называет ее агрессором). Весь его пафос — 
против своих: «Так называемые беженцы сейчас все 
греются на морях. Все пляжи заняты донецкими номе-
рами. Пусть побудут под “Градами”». Ведущий отве-
чает: «Ця нелюдська ворожiсть нагадуе радiсть деяких 
стосовно загибелi людей — хто б вони не були». То есть 
намекает на реакцию «некоторых» на майскую траге-
дию в Одессе, давая понять, что это недопустимо. «Тве-
рда рука не завадить» (твердая рука не помешает), — 
говорит далее Ляшко. «Твердая рука у нас уже была, — 
отвечает ему депутат из «Батькивщины» Соболев. — И 
где она сейчас?». 

На Украине яростно спорят друг с другом. Россия 
как страна в украинском эфире — как ни странно, мо-
мент умолчания, это еще и реакция на травму. Пред-
ставить, что придется воевать, не мог никто — и до 
сих пор не могут. Единственное исключение — в украин-
ских СМИ есть такой формат передачи — «Так что же 
случилось с россиянами?»: психологический уклон, 
попытка «разобраться». Что важно — с помощью самих 
же российских экспертов. Украинские медиа, даже го-
воря о том, что Россия наращивает войска на границе, 
посылает технику боевикам и нарушает воздушное про-
странство, умудряются говорить об этом так, как бу-
дто это не о России речь, а о каких-то отдельных от 
России войсках или отдельных боевиках. Не забудем, что 
в эфире государственного радио в прямой трансляции 

идут заседания Рады. И депутаты, кроме слов «россий-
ская агрессия» и «ворог», не употребляют никаких дру-
гих слов. Никакой прибавочной стоимости, никто не за-
нимается символическим умножением и расширением 
словесного зла. 

Я уже дописывал этот текст, и вдруг подарок: весь 
день в эфире «Эры ФМ» (13 августа 2014 г.) обсуждают 
гуманитарный конвой, а также — попутно — россий-
скую пропаганду. Утром разговор с медиаэкспертами. 
Вопрос — нужно ли заниматься контрпропагандой? Это 
многие ощущают как проблему — что Украина ничего не 
противопоставляет пропаганде. «Мы проигрываем 
российской пропаганде». Но все-таки вывод такой: это 
недопустимо для СМИ. Весь день обсуждают конвой. 
Рассматривают это и как компромисс с Россией, и как 
то, что «не принять помощь» будет политическим 
проигрышем. Половина звонящих (кстати, русско-
язычных) предостерегают, ругают Путина, говорят 
«нам не нужна помощь от агрессора». Впрочем, тут 
же — и другие мнения: вот звонит явный антимайдано-
вец, вот условный буддист-примиренец — «нас-хотят-
поссорить». Никакого монолитного мнения в эфире нет, 
опять-таки слушатели спорят с «предыдущим высту-
пающим». И при всем этом — ни одного оскорбления 
русских, никаких слов, аналогичных звучащим в нашем 
эфире «фашистам» или «карателям». Никакого аналога 
концепту «украинцев не существует». Только сожаление 
по поводу «зомбированности». Реакция скорее рациона-
льная, но и эмоции не переходят какую-то важную 
грань. Никаких «москалей» в эфире. Ничего личного про 
россиян и Россию. Ничего. 

Когда слушаешь все это, понимаешь, что в украин-
ском эфире не хватает какого-то привычного для 
российских медиа элемента. Нет источника ярости, нет 
постоянного механизма воспроизведения эмоционального 
возбуждения. Интересно, думаешь: откуда он вообще 
высекается технически, за счет каких форматов? Вспо-
минаешь, что в русском радиоэфире много таких толко-
вищ со слушателями, а также «бесед с экспертами», 
которые на самом деле занимаются сугубо поддержа-
нием нужного уровня истеричности. У нас это прини-
мает вид чего-то «доверительного», «откровенного», 
«новой искренности» как бы «без границ», доходящей до 
иррациональности, — но на самом деле это просто «элек-
тростанция эмоций». 

Благодаря ей в России за пять месяцев появилась 
целая категория слушателей и зрителей, которые, по 
сути, составляют нечто единое с информационным по-
лем: люди, заряжающиеся яростью от эфира — и возвра-
щающие ему эту ярость. В украинском эфире нет ана-
лога такого слушателя. Там тоже есть радикалы, 
классические националисты старой школы, которые 
«против России, но и против Европы», против «всего 
этого гомосексуализма». Они были всегда, но и раньше, 
и особенно сейчас они — маргиналы и составляют при-
мерно полтора процента. Их агрессия утыкается в 
стену рациональности, в доминирующую концепцию 
«разных мнений» — и исчезает, испаряется, не имея по-
следствий. Вместо этого в украинском эфире — другой 
массовый тип слушателя, который восхищается Украи-
ной, актами самопожертвования людей, стойкостью 
духа и т.д. Условно, это такой вариант украинской «ду-
ховности»: но важно отметить, что эта духовность 
порождает забытье, умиротворение и примирение с дей-
ствительностью, а не агрессию. 
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Вопрос: почему здесь, во время войны, тип нена-
вистника не стал массовым — как в российском эфире? 
Дело в том, что отсутствует сам источник ненависти 
— исходящий от медиа. Нет источника — нет и агресси-
вного типа, им порожденного. Все очень просто. Основ-
ное заблуждение российской пропаганды — что на Укра-
ине только о России и думают. Это фактически не так: 
Украина сейчас говорит в первую очередь о себе, она вся 
сосредоточена на себе. Кроме того (что не менее важно) 
— Украина при всем происходящем эмоционально вовсе не 
перестроилась на военный лад. Мало того, украинские 
СМИ всеми силами стремятся не переходить на военный 
лад, хотят удержаться в формате «мирной жизни». 
Тут тоже есть партия войны — вот тот же Гриценко, 
например, и его тезис «это война, нужно военное поло-
жение»; Гриценко употребляет, кстати, знакомую всем 
нам фразу «все для фронта, все для победы», но и эта 
точка зрения — милитаризация всего — никак не являе-
тся доминирующей. Российские официальные медиа 
внушили себе, что находятся в состоянии войны с целым 
миром, и живут этой верой; они уверены, что то же 
настроение царит и по ту сторону стекла, — но тут 
они ошибаются. Никто, кроме российских СМИ, не жи-
вет в состоянии войны. И не хочет. Российские медиа 
напоминают Сизифа, который каждый день толкает 
свой камень наверх — забыв, что перед ним зеркало, пре-
дупредительно поставленное санитарами» [10].  

Коментар, як то кажуть — не забарився:  
«Гладко написано, сразу чувствуется в авторе фи-

лологическое образование. Но вот незадача: стоит почи-
тать то, что пишут на UAINFO, "Цензор.нет" или "Ко-
рреспондент.уа", и хочется сказать: автор, не пизди! Все 
украинские сайты пропитаны ложью и только ложью, 
начиная от "взрывающихся кондиционеров" и кончая 
домыслами такого тупого разлива, что поневоле ду-
маешь: неужто их авторы полагают, что и в Украине, 
и в России живут исключительно олигофрены? И еще - 
почти все новости и разговоры вращаются вокруг Рос-
сии, наполнены ненавистью к ней, клеветой на нее. А 
посему - автор либо заведомый мерзавец, поскольку 
выдает абсолютно ложное за действительное, либо ду-
рак. Судя по его тексту, вероятнее первое» [10]. 

 
Схоже, через десять-п’ятнадцять років, підкрес-

лює у своїй статті «Що показує соціологічний баро-
метр?» Сергій Грабовський, коли геополітична ситу- 
ація більш-менш стабілізується, історики відзначать 
Путіна та Януковича як персонажів, які значною мі-
рою, самі того не бажаючи, сприяли консолідації ук-
раїнської нації та зміцненню Української держави:  

«Бо ж така «буржуазна лженаука», як соціологія, 
однозначно сьогодні фіксує цей факт: за останній рік ві-
дбулося значне зростання прихильників незалежності 
України (із 61% до 76%) при одночасному зменшенні 
майже вдвічі кількості її противників. Але перш ніж 
ознайомити читачів із результатами всеукраїнського 
репрезентативного опитування, проведеного в середині 
липня 2014 року соціологічною групою «Рейтинг» (Київ — 
Львів), кілька слів про соціологію як таку, бо її розуміння 
у суспільстві й особливо у так званому «політичному 
класі» нерідко хибує на серйозні вади. Соціологічні дослі-
дження — це своєрідний термометр, що вимірює суспі-
льні настрої. Не більше і не менше. Хтось може не звер-
тати уваги на нього. Хтось із перебільшеною увагою при-
дивляється до змін температури, хапаючись за голову 
від її підвищення чи пониження на одну десяту градуса. 

А хтось розважливо відстежує температурну динаміку 
і робить висновки щодо нездужання чи одужання суспі-
льства на основі не тільки її, а й низки інших чинників. 
От і все. Соціологія — не магія, але і не шарлатанство. 
Це справа серйозна і потрібна для розуміння суспільст-
вом самого себе. При цьому навіть новинарі не можуть 
спинитися на ретрансляції тих чи інших цифр, переданих 
їм дослідниками чи замовниками дослідження: потрібно 
розуміти, що є важливим, а що другорядним, щоби не 
стати жертвами вмілих маніпуляцій певних політиканів 
із цілком достовірними показниками. 

А тепер — детальніше про цифри й тенденції. 76% 
опитаних «Рейтингом» підтримали б проголошення не-
залежності України, якби референдум про це проводили 
сьогодні, 12% не підтримали б, ще 12% не визначилися. 
Як уже було зазначено, за рік відбулося стрибкоподібне 
зростання прихильників незалежності: наразі, попри 
критичні обставини, агресію Росії, війну на сході та еко-
номічні негаразди, її підтримує 3/4 громадян України 
(при цьому 55% респондентів беззастережно підтриму-
ють незалежність, тоді як торік таких було 32%). Во-
дночас лише 6% опитаних однозначно проти української 
незалежності, а минулого року таких було аж 15%. Це 
означає, що і боротьба з російським імперіалізмом, і ре-
форми задля зміцнення державності, і змістовна, а не 
формальна, українізація України мають серйозне підґру-
нтя. 

Цілком прогнозованим при цьому є: що молодші ре-
спонденти, то більша серед них підтримка незалежності 
України (82% серед тих, кому 18—29 років, і 69% — серед 
тих, кому 60 і більше). Існує і пряма залежність між 
рівнями освіти й матеріальних статків — і підтримкою 
незалежності. Якщо спробувати окреслити головну ка-
тегорію противників незалежності України, то це бу-
дуть малоосвічені злидарі, як, до речі, і в 1917—1918 ро-
ках... Можливо, на Заході вважали б неполіткоректним 
опублікування даних щодо прямої відповідності етнолін-
гвістичних чинників ставленню до незалежності, але, на 
щастя, вітчизняні соціологи не мають таких забобонів. 
Отже: 91% тих респондентів, чиєю рідною мовою є ук-
раїнська, підтримують незалежність України; серед 
тих, хто вважає рідними й українську, і російську мови, 
прихильників незалежності 71%, а от серед опитаних, 
для яких рідна російська мова, проголосувало б за незале-
жність лише 45%. Щоправда, і противників незалежно-
сті серед останньої категорії населення — 30%, інші ніяк 
не можуть визначитися, чого ж вони прагнуть. 

А тепер — увага! 5% україномовних українців є во-
рогами незалежності України; такими ж ворогами є 
10% опитаних з вищою освітою, 7% молоді та стільки 
ж заможних респондентів. Так само ворогами незалеж-
ності серед респондентів є 3% симпатиків партії 
«УДАР», по 4% — «Батьківщини» і «Солідарності»,  
8% — «Громадянської позиції», 22% — «Сильної України». 
Щось дивне, чи не так? Хіба Сергій Тігіпко не клянеться, 
що він твердо стоїть на державницьких позиціях? Ну а 
з Партією регіонів та КПУ у цьому плані все також 
прогнозовано: 38% симпатиків першої і 53% — другої го-
лосували б проти незалежності України; є серед прихи-
льників КПУ й ті, хто за незалежність, але їх тільки 
третина. Хоча, з іншого боку, можна сказати й «аж 
третина». Тобто в разі постання справді лівої і справді 
української політичної сили такі виборці можуть пе-
рейти до неї, а це не так мало — близько відсотка всього 
електорату. 
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І ще одна зафіксована соціологами проблема, яка 
потребує особливої уваги. Загальне число опитаних, які 
вважають себе патріотами країни, є на 10% більшим, 
ніж число прихильників незалежності. При цьому патрі-
отами вважають себе 70% тих, для кого рідною є ро-
сійська мова і (тримайтеся за стільці!) 81% симпатиків 
КПУ. Переконаний, що європейцю важко збагнути, як 
можна бути патріотом своєї країни і водночас ворогом 
її незалежності. А от у нас це виразна тенденція, ба на-
віть норма для деяких категорій опитаних. Пояснення, 
як на мене, одне: такі «патріоти» вважають, що для 
свого повного щастя Україна (вона ж Малоросія, Ново-
росія) повинна увійти як автономна чи напівавтономна 
складова до Радянського Союзу, Російської Федерації, 
Російсько-Білоруської держави, Євразійського Союзу 
тощо (потрібне підкреслити). Так, «патріотизм» та-
кого ґатунку сьогодні у Європі навряд чи зустрінеш, але 
ж хіба 1940 року майор Відкун Квіслінґ зі своїми одноду-
мцями не доклав чималих зусиль, щоб рідна Норвегія 
стала лише формально незалежним сателітом Третього 
рейху? 

І, до речі, частка його прихильників серед норвежців 
була приблизно такою, як сьогодні частка противників 
незалежності серед громадян України... Нарешті, щодо 
регіонального зрізу поставлених соціологами запитань. 
Безумовним позитивом є те, що різко зріс рівень підт-
римки незалежності у таких проблемних регіонах Укра-
їни, як південь (із 48% до 64%) і схід (із 44% до 70%), 
натомість число її противників не менш різко скороти-
лося (відповідно з 35% до 21% і з 40% до 14%). Зрозуміло, 
за це слід дякувати не лише безумній політиці Путіна 
та Януковича, а передусім українському громадянському 
суспільству, волонтерам Майдану та воякам, які захи-
щають Україну проти російської агресії. Інакше кажучи, 
в цих регіонах віднині є потужна державницька біль-
шість, і це надзвичайно важливо. А от у Донбасі число 
прихильників незалежності за рік фактично не зросло 
(було 32%, стало 34%, а це на межі статистичної по-
хибки). А число противників української незалежності 
істотно скоротилося — з 57% до 34%, відповідно зросла 
серед опитаних кількість тих, хто не визначився (з 11% 
до 32%). Що ж, третина населення цього регіону — опора 
терористів. Третина — опора сил АТО. Третина — не 
знає, що робити. Але динаміка очевидна, попри шалену 
московську антиукраїнську пропаганду. Крім того, за 
всіма писаними і неписаними нормами третина насе-
лення будь-якого регіону будь-якої держави (не лише Ук-
раїни) не має права відтяти цей регіон від цієї держави. 

Звичайно, було б значно ліпше, якби рівень підтри-
мки незалежності сягнув 80%, а то й 85%, і навіть на 
Донбасі перевищив би сакраментальні 50%. Але торік ав-
тор цих рядків наголошував, що підтримка державності 
з боку 3/4 громадян України — це бажаний результат, 
якого можна буде досягнути лише до 2020 року в разі 
усунення Януковича на президентських виборах. І от те-
пер можна сміливо ставити більш серйозні завдання пе-
ред політикумом та громадянським суспільством — збі-
льшити за наступне п’ятиріччя частку державників до 
згаданих уже 85%, а частку противників незалежності 
звести до 3—5%. І це цілком реальні речі. Головне — щоб 
влада твердо спиралася на державницький електорат, 
на громадянське суспільство — і не загравала із против-
никами незалежності, як це було за минулих президен-
тів. Адже соціологічний «термометр» є одним із свідчень 
наявності у суспільстві таких потенційно потужних 
життєвих сил, які у змозі подолати російську агресію, 

підступи сил януковичівського реваншу, економічні нега-
разди й інші лиха» [8]. 

Свою гіпотезу у статті «Кінець імперії» в журналі 
«Новое время страны» висловив П.Олещук: 

«Программная речь Путина, ради которой он сле-
тал в Крым и которая, возможно, должна была ка-
саться "освобождения Новороссии", превратилась в 
пшик. Пускай никого не смущают многочисленные ин-
формационные вбросы о том, что Россия готовится к 
полномасштабной войне. Факты говорят о противопо-
ложном. Во-первых, без объявления войны или какой-либо 
иной операции ВВХ бросает в мясорубку Донбасса кад-
ровых российских военных, которые, конечно, и должны 
были бы участвовать в "миротворческой миссии", а сей-
час их расходуют немного в иной ситуации и иным обра-
зом. Во-вторых, Россия систематически уничтожает 
инфраструктуру Донбасса. Явно не с целью потом все 
это восстанавливать. Думаю, конечный план сорвал ряд 
обстоятельств, которые в комплексе выстроились в си-
стему, и она уже сделала открытое российское втор-
жение невозможным.  

"Смешные" санкции постепенно начали влиять на 
Россию. Причем так, что стало очевидно: дальнейшего 
их углубления РФ не переживет. Но это не значит, что 
будет легче. Наоборот, все входит в самую ожесточен-
ную стадию. Путину ясно, что военным путем проблему 
Украины он не решит. Что из войны нужно будет выхо-
дить, и конечные задачи пока нерешаемы. Но выйти он 
может только как победитель, чтобы в очередной раз 
показать всем в стране, как он всех "победил" и подтве-
рдил "величие". Значит, ему нужен унизительный для Ук-
раины мир. Условия его озвучены. Признание захвата 
Крыма и внеблоковый статус для Украины. Возможно, 
еще какие-то символические действия. Этого бы хва-
тило, чтобы потешить самолюбие россиян и выдать пу-
тинизму мандат существования на годы вперед. 

Как этого добиться? Похоже, РФ стремится на-
вязать Украине войну на истощение. Перемалывать в 
мясорубке Донбасса людей до тех пор, пока Украина не 
будет вынуждена пойти на уступки. Очевидно, что 
расчет РФ тут на то, что возможностей выстоять в 
войне на истощение у нее больше, чем у Украины. Слож-
ное экономическое положение Украины будет усугуб-
ляться разрушением Донбасса. В условиях цензуры и то-
талитаризма жертвы россиян будут замалчиваться. В 
то же время жертвы украинцев будут известны в Ук-
раине всем небезразличным, а, значит, и влиять на по-
литику. В России считают, что все это заставит ук-
раинскую власть зашататься - а, значит, и пойти на 
их условия. А до того они продолжат заниматься чело-
веческими жертвоприношениями. Следует понимать, 
что действительно продолжительная война на истоще-
ние уничтожит саму Россию. Слишком слаба эта кар-
тонная империя против всего мира. Даже если этот мир 
будет бороться с ней и дальше нехотя, с ленцой, как 
сейчас. 

Потому расчет на сравнительно быструю капиту-
ляцию Украины. 

Это означает, что нас ждет максимальное 
ожесточение войны на Донбассе, чтобы всем было жу-
тко от последствий конфликта. Расстрел беженцев из 
"града" - это первый шаг на этом пути. Дальше будет 
страшнее - накручивание паники, истерии в обществе. 
Информационные атаки провокаторов. Активизация 
"миротворцев". Рассказы на темы ужасов войны. В слу-
чае, если Украина будет как-то справляться с этими 



ІВ. АН. ТІ. СТАЛКЕР 
 

 
 

186 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

вызовами - градус будет повышаться. Нас ждет очень 
сложный период судорог картонной империи. Но не за-
бываем одно: этим империя закапывает и себя. Конец ее 
уже маячит на горизонте» [11]. 

Варто згадати роман радянського письменника-
розвідника Романа Кима «Школа примар», в якому 
його антигерой Даню пояснює своєму приятелеві, на-
віщо їм, розвідникам нового часу, вивчати прийоми 
шпигунів Древнього Китаю і ніндзя Японії: 

 «...в древнем Китае феодальные княжества вое-
вали отнюдь не по собственной инициативе. В те вре-
мена существовали так называемые шуйкэ - бродячие 
профессиональные консультанты по вопросам поли-
тики <...> И благодаря усилиям этих шуйкэ феодальные 
княжества Китая беспрерывно интриговали друг про-
тив друга, заключали тайные союзы, натравливали 
одних на других, нападали, заключали сепаратный мир 
и снова готовились к войнам. Шуйкэ все время ста-
рались сохранять напряженную атмосферу, потому 
что, когда наступало спокойствие, спрос на них на-
чинал падать. <...> Сейчас в разных частях света 
много небольших государств, так же как в Китае и 
Японии во времена феодальных войн. И эти азиатские, 
ближневосточные и африканские малые государства... 
ждут современных шуйкэ» [Цит. по: 13, с. 191]. 

Якщо світ не змінився з часів Древнього Китаю 
до 5О-х років XX століття, коли були написані ці рядки, 
він не змінився і в останні п'ятдесят років. Гонитва за 
владою, грошима, марнославство і азарт як і раніше 
рухають світову політику. Правда, не завжди в процесі 
цієї гри можна передбачити результат. Якщо у світі ви-
никне якийсь значний конфлікт, навіть у формі еко-
номічного протистояння, можна чекати, що багато 
країн, про які зараз прийнято говорити з легкою зне-
вагою, несподівано можуть стати важливими фігурами 
на світовій шахівниці [13, c.191]. 

«Сьогодні Україна пожинає результати недооцінки 
«пріоритету історичної самоосвіти»: «Якби вона в Ук-
раїні була, російський агітпроп не пройшов би таким ма-
ршем східними регіонами. Сьогодні це території, втра-
чені нашою журналістикою і нашими політиками, які 
говорили всі ці роки лише про себе» (Лариса Івшина, 
«День» №№97-98, 2014). Мабуть, тільки після відходу 
нинішньої влади в Кремлі, після потужної економічної 
катастрофи в Криму та контрастних позитивних до-
сягнень України в усіх сферах життя останній може по-
вернутися в лоно України. А це значить, що у нового 
Президента та нової влади в цьому напрямку роботи не-
зміряно. А поки що як результат злочинно-нерішучих дій 
в Криму нової української влади сьогодні дійшла черга до 
сходу України, тобто Луганської та Донецької облас-
тей... Звичайно ж, ситуація на материковій частині ві-
дрізняється від кримської. Тут вже проводять другий мі-
сяць (!) так зв. АТО (антитерористичну операцію), яка 
за всіма військовими канонами (час і масштаби), за ви-
значенням, не може називатися так. Та, в принципі, не 
важливо, як називається операція, важливі її резуль-
тати й наслідки, а вони, на жаль, поки що не надають 
глибокого оптимізму, бо ж продовжують гинути як наші 
військові, так і цивільні. 

Хочеться бачити перелом в трагічній ситуації в Лу-
ганській та Донецькій областях, але він може настати 
тільки за певних умов: 1. Унеможливлення фінансового 
забезпечення терористів. 2. Перекриття кордону з РФ 
(а найкраще закриття зовсім). 3. Запровадження в цих 

областях надзвичайного або воєнного стану. 4. Взаємо-
розуміння та взаємодія всіх силових структур, які бе-
руть участь у АТО та в зміні стилю її проведення. Поки 
що по багатьох пунктах більше запитань, ніж відпові-
дей. Але я впевнений, що військові дії закінчаться. Хоті-
лося б, звичайно, щоб скоріше, але якби ж то Україна 
воювала лише із зовнішнім ворогом, адже відомо, що і 
внутрішніх у нас вистачає... Мабуть, усіх «наших ворі-
женьків» можна умовно поділити на три категорії: 
ідейні і непримиренні (їх обмаль), обдурені російською 
пропагандою і ЗМІ (бо ж українські тут давно знищено, 
мов клас) — таких вже більше і, нарешті, примітивні 
«рыцари з большой дороги», «плаща и кинджала, ножа и 
топора» — частіше за все це примітивний криміналітет 
і злочинці, яким «на шару» «брати-росіяни» підкинули 
зброю, яка просто не може не стріляти і стріляє. Цій 
«категорії» байдуже, кого вбивати, аби платили. А пла-
тять щедро... Сумнівів у тому, що врешті-решт у цьому 
краї настане мир, немає. Та найстрашніше, на мій пог-
ляд, почнеться саме тоді, коли це відбудеться. Не сек-
рет, що терористи — диверсанти з Росії та інших місць 
РФ — не досягли б такого успіху, аби не мали підтримки 
серед цивільного населення. Звичайно, така підтримка 
обумовлена багатьма чинниками, серед яких головні: 1. 
Близькість до РФ. 2. Злочинна (без перебільшення) діяль-
ність усіх (в різному ступені, але без винятку) попередніх 
президентів України, а саме: Кучми — у створенні олі- 
гархічно-кланової системи правління в Україні на основі 
«червоних директорів», Ющенка — за бездіяльність щодо 
Донбасу і Криму, Януковича — як «достойного продол-
жатєля дєла» Л. Кучми у створенні олігархічно — «сі-
мейної» вертикалі влади (як вищий ступінь грабунку кра-
їни). 

Донбас був пущений в самостійне плавання та пред-
ставлений самому собі, тому й перетворився на таку 
собі «заповітну територію совка». Звідси зрозумілий ске-
птицизм, а часто відверта ворожнеча до всіх подій, які 
відбулися у Києві на Майдані, тим паче, що їх доносили 
російські ЗМІ у «відповідній» інтерпретації. Тож мирне 
життя в цьому краї і в цілому в Україні за мирного часу, 
безумовно, настане, але воно чимось нагадуватиме 
життя сім’ї, в якій хтось з її членів тримає, як кажуть 
в народі, камінь за пазухою. Мені закинуть про виховну 
роботу, про перевиховання населення... Так, це все пот-
рібно, але виховний процес — довгостроковий, а жити 
треба сьогодні, тут і зараз. Скільки ешелонів солі треба 
з’їсти, щоб порозумівся схід із заходом? Питання... Війна 
за таких умов, коли кількість жертв сягнула тисяч осіб, 
викликає жах, страх та обурення від інколи незрозумілих 
дій влади... Класичний випадок, коли кожен з нас на вла-
сний копил здатен до раціональних і, як йому здається, 
єдино правильних дій у критичній ситуації. Та в реаль-
ності все набагато складніше і багатовимірніше, бо ж 
задіяні фактично всі верстви населення. Згадаймо, це  
не перший (боюся, що й не останній) випадок, коли «бра-
тня» Росія сама в Україні провокує війну, а потім стає 
своєрідним «миротворцем» у цих конфліктах. Згадаймо 
події майже сторічної давнини (1918—1920 рр.), коли  
більшовицька Росія ввела свої війська (звичайно ж, як 
«миротворчу» силу) на територію тільки-но проголоше-
ної УНР під приводом, що в ній іде громадянська війна. 
Фактично то була І Українська Вітчизняна війна проти 
загарбницької більшовицької Росії. Сьогодні маємо майже 
ідентичні факти провокацій та вторгнення Росії на те-
риторію суверенної держави Україна. Тож зважаючи на 
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історичні паралелі, можна сказати, що сьогоднішня не-
оголошена війна Росії проти України є не що інше, як II 
Українська Вітчизняна війна за незалежність України: 
маємо розуміти, що це війна світоглядів, війна ідеоло-
гій — прозахідної і євразійської» [14]. 

І наприкінці статті тошечки поезії. 
 
 
Анатолий Марушкевич "Кацапы" [10]. 
Мой дед в сорок пятом дошел до Берлина, 
Отец мой с Донбасса, и русская - мать.  
Рожден я в Союзе. И вдруг - Украина! 
И нужно учиться ее понимать.  
Всё было другим - потому интересным, 
Мне слог и порядок здесь был незнаком.  
Слова изучал я по сказкам и песням,  
И мова мне стала вторым языком.  
Поля колосились - и житом, и рожью,  
Над ними, как прапор, цвела синева.  
Мне пели Полтава, Донецк, Запорожье,  
И Львов, и Хмельницкий дарили слова.  
Хохлы с москалями тут жили едино -  
Такой нам порядок был Господом дан.  
И стало однажды, что в смуты годину  
Мы против бандита пошли на Майдан.  
Мы жгли и ломали, а после - чинили,  
Мы стали с колен подниматься, как раз…  
Но вдруг нас и предали, и очернили -  
Назвали фашисты фашистами - нас!  
И взяв эту ложь оправданием странным,  
Россия - мой корень, опора и дух,  
Не дав зарастить нам кровавые раны ,  
Предательски в спину ударила вдруг,  
Куски отрывая - без анастезии!  
И вот, презирая изменников рать,  
Я, русский по крови - я против России,  
Что хочет краину мою разорвать!  
Меня называют фашистом с экрана,  
И я - за Россию быть должен, скажи?  
Я против - не русских, но против тирана,  
Речей его сладких и мерзостной лжи!  
За то, что хотели свободы и правды,  
Мы стали врагами России? Ну вот,  
Надеюсь, теперь вы действительно рады:  
Я - русобандера, мутант-патриот! 
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Шановні колеги! 

 
За традицією дозвольте почати з деяких сумних 

речей.  
Протягом періоду, який минув з дати минулих 

наших зборів пішли з життя видатні українські еконо-
місти, академіки нашої Академії — Герой України По-
важний Станіслав Федорович, Черваньов Дмитро Ми-
колайович, Пилипенко Іван Ісаакович. Кожен з них 
вніс свій вагомий внесок у дослідження різних аспек-
тів економічної думки. 

Також цього року ми відмічали б 90-річчя нашого 
першого Президента — академіка Миколи Григоро-
вича Чумаченка, якого на жаль вже понад три з поло-
виною роки з нами немає!  

Прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. 
Прошу сідати. 
 
На виконання постанови наших Зборів щодо 

вшанування пам’яті Миколи Григоровича Чумаченка 
коротко нагадаю стан справ на сьогодні. На будинку 
Інституту економіки промисловості НАН України 
встановлено пам’ятну дошку, затверджено положення 
та розпочато нагородження медаллю імені першого 
Президента АЕН України «За значний внесок в еко-
номічну науку», в Тернополі проведена чергова Всеук-
раїнська науково - практична конференція присвя-
чена М.Г.Чумаченку, в Інституті економіки промисло-
вості готується до друку черговий збірник наукових 
праць «Четверті Чумаченківські читання», який вже 
став щорічним у відділенні нашого інституту, яким ке-
рував М.Г.Чумаченко.   

Хочу нагадати що на наших минулорічних Зага-
льних зборах ми планували до 90-ї річниці з дня наро-
дження Миколи Григоровича Чумаченка видати мо-
нографію «Академік М.Г. Чумаченко у споминах і ро-
здумах сучасників». На жаль через низку об’єктивних 
та суб’єктивних причин нам не вдалося виконати цей 
задум у повному обсязі. Тому отримані матеріали ми 
надрукували окремим розділом в першому номері на-
шого журналу «Вісник економічної науки України» за 
2015 р., який Ви отримали при реєстрації. Але я хочу 
сказати, що ця ідея залишаеться актуальною і перено-
ситься до наступного 95-річного ювілею. Тому ще раз 
прошу й закликаю всіх у кого є що запропонувати 
Президії АЕН України, як колективному упоряднику 
матеріалів для цієї книги, по можливості поквапитися 
з передачею матеріалів. Прохання подавати відскано-
вані матеріали і тексти у електронній та роздрукованій 
формах на нову адресу Президії в м. Києві по вул. Же-
лябова 2. 

 
Але життя не зупиняється, час плине. Ми можемо 

чесно пишатися тим, що на протязі всього цього часу 
ми не були осторонь, а завжди намагалися надати по-
сильну допомогу керівництву країни та її регіонів. Не 
був виключенням і минулий рік. 

Протягом звітного періоду Президією нашої ака-
демії, дев’ятьма відділеннями та шістьома peгіональ-
ними центрами, членами академії проведено значну 

роботу, спрямовану на підготовку пропозицій з метою 
виведення економіки країни з кризи та реалізації ку-
рсу реформ спрямованого на модернізацію сучасного 
суспільства.  

 
Члени нашої Академії активно працювали над на-

уковою розробкою та практичним втіленням у життя 
заходів та програм реформування економіки, брали 
участь у науковому супроводженні соціально-економі-
чних перетворень, дослідженні  проблем прогнозу-
вання та стратегічного планування розвитку вітчизня-
ної економіки, ліквідації її структурних диспропорцій, 
розвитку людського потенціалу, а також наукове об-
ґрунтування вирішення проблем економічної інтегра-
ції, в контексті викликів світової рецесії та очікувань 
другої хвилі світової економічної кризи, визначення 
пріоритетних напрямів модернізації суспільства, еко-
номічної і соціальної політики в загальнодержавному 
та регіональному вимірах.   

В минулому 2014 p., спочатку зимові події у Ки-
єві, а потім «російська весна» у Криму і на Донбасі 
перевернули все шкереберть. Загалом реальний стан 
справ підтверджує подальше сповзання країни в реце-
сію, поглиблення відтворювальних диспропорцій в 
економіці, погіршення стану державних фінансів та 
зростання корупційної і рейдерської активності в усіх 
сферах господарювання і суспільного життя. Ситуація 
ускладнюється деструктивними діями «критиків 
влади» та поширенням негативних настроїв, що стри-
мують розвиток як держави, так і особистості. Необхі-
дно формувати суспільну думку про те, що подолання 
кризових явищ та відновлення позитивної динаміки 
розвитку досягатиметься лише спільними зусиллями 
держави і суспільства, з урахуванням глобальних ви-
кликів, оскільки, на жаль, економічна криза у світі ще 
не подолана.  

До цього слід додати, що втрати від розриву то-
рговельно-економічних зв'язків з Росією можуть 
скласти до $7 млрд в рік. При цьому йдеться про 
високотехнологічний експорт, втрата якого не може 
бути компенсована зниженням мит на експорт в Єв-
росоюз, куди Україна поставляє переважно сиро-
вину, напівфабрикати і інші товари з низькою дода-
ною вартістю. У цих умовах заходи, спрямовані, як 
стверджують в Кабміні, на «подолання катастрофи», 
а по суті, на отримання за будь-яку ціну кредиту 
МВФ, ще більше знекровлять економіку, постав-
лять громадян на грань або навіть за грань вижи-
вання. Національна валюта за минулий рік вже зне-
цінена майже втричі що призвело до сплеску цін. 
Зростання тарифів ЖКГ, сувора економія витрат у 
бюджетній сфері і сфері соціальних виплат доб'ють 
споживання, за рахунок якого економіка якось три-
малася останніми роками.  

Серед комплексу економічних, політичних, соціа-
льних та інших причин, які обумовили нездатність віт-
чизняної економіки гідно протистояти викликам нині-
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шньої, та мабуть і наступних криз, без яких саме існу-
вання ринкової економіки є неможливим, однією із 
визначальних, є саме невідповідність якості технологі-
чного розвитку України останніх років сучасним світо-
вим тенденціям. Загальна відсталість технологічної бази 
національної економічної системи та слабкість механі-
змів її інноваційно −го оновлення  все це значно поси-
лює та буде і у подальшому посилювати негативний 
вплив кризових ситуацій у світі на ситуацію в Україні 
та ускладнювати процеси подолання їх негативних нас-
лідків. Проте нинішня ситуація в економіці України є 
свідченням того, що дана проблема і надалі залишати-
меться однією серед найбільш актуальних. 

Технологічна різноукладність вітчизняної еконо-
міки, наявність різних техноекономічних секторів, ри-

−нкових і галузевих сегментів  це особливість перехі-
дного етапу її розвитку у технологічному і структур-
ному вимірах.  

В той же час поточний стан речей не може не 
хвилювати будь кого з нас, як фахових економістів. З 
одного боку декларуються завдання якомога швидше 
наблизитися до найбільш розвинутих країн світу, а з 
іншого - у найбільш відомих світових рейтингах пози-
ції України не покращуються, а часом навіть і погір-
шуються.  

Загалом ситуація, що складається у світі така, що за 
підрахунками Financial Times, майже мільярд чоловік 
у світі, що розвивається, ризикують випасти з лав се-
реднього класу, що зароджується. За останні 30 років 
вражаючій кількості людей вдалося здолати межу бід-
ності, але тепер виникають сумніви, чи вдасться їм не 
скотитися назад. Зростаюча нерівність і уповільнення 
темпів зростання світової економіки можуть спричи-
нити серйозні наслідки для бізнесу, активно інвесту-
вавшого в ринки, що розвиваються. Одне з найважли-
віших питань, яким задаються уряди, – як уповіль-
нення розвитку позначиться на формуванні серед-
нього класу в Китаї і Індії, адже багато хто вважає ці 
країни двигунами світової економіки в XXI столітті.  

Відсутність чітких, прозорих, реалістичних планів 
і дій уряду з реформування економіки, а також склад-
нощі з виконанням умов МВФ, безумовно, негативно 
вплинули на очікування бізнесу. Спроби уряду покра-
щити бізнес-клімат, щоб надати поштовх розвитку ма-
лого і середнього бізнесу, не були вдалими, особливо 
з прийняттям Бюджетного, Податкового та Митного 
кодексів. Інші підготовлені законодавчі ініціативи 
врешті не були схвалені парламентом країни.  

На жаль, Україна, внаслідок застарілої структури 
економіки, опинилась серед країн, які найбільше поте-
рпають від світової кризи, тому сподіватись на швидкий 
вихід на передкризові рубежі та структурні трансформа-
ції економіки не доводиться.  

Зараз як ніколи Україні насамперед потрібні дії, 
спрямовані на стабілізацію державних фінансів, оздо-
ровлення банківської системи, спрощення системи ре-
гулювання і стимулювання конкуренції. Не вживши 
цих заходів, Україна буде програвати у гострій конку-
рентній боротьбі країнам, що винесуть потрібні уроки 
після кризи. Наявність подібних розривів та необхід-
ність їх ліквідації і ставить на порядок денний перед 
членами нашої академії низку завдань з нагального ре-
формування напрямків наших досліджень з метою під-
готовки відповідних рекомендацій для всіх рівнів дер-
жавного керівництва. З іншого боку — це також і сво-
єрідний «момент істини», який дає нам нагоду визна-
читися, який свій доробок ми, як еліта економічної 
думки країни, можемо запропонувати народу, країні  
 

та владі у найближчій та більш віддаленій перспективі. 
Деяки з цих питань знайшли своє відображення в ро-
зданій Вам сьогодні монографії, за що велика нашим 
минулорічним запорізьким організаторам зборів.  

А зараз дозвольте мені дещо відійти від традиційної 
форми нашого звіту, і не зупинятися на основних резуль-
татах, які отримали протягом звітного періоду члени на-
шої академії, оскільки через об’єктивні обставини Пре-
зидія не отримала своєчасно звіти від більшості наших 
відділень та членів академії.  

На жаль нам не вдалося оперативно перебудувати 
нашу взаємодію на електронну форму спілкування. 
Склалося враження, що переважна більшить наших 
членів в сучасних умовах зарахувала керівництво Ака-
демії до складу сепаратистів і обірвала всі зв’зки з нею. 
Так, проблеми виникли, але Президія перереєструвала 
академії за київською адресою, перевела рахунки в 
Київський банк, але спількування ми змушені поки 
що здійснювати в електронній формі. Тому більш де-
тально, пропоную обсудити пропозиції щодо діяльності 
академії в умовах, що склалися як у звітах керівників 
регіональних центрів та місцевих відділень, а також в 
ході загального обговорення.  

 
У подальшій частині свого виступу я хочу зупини-

тися головним чином на двох питаннях: по-перше, подіях 
на Сході та їх впливу на розвиток науки у цьому регіоні 
загалом та економічної зокрема, і по-друге, на розробці 
стратегії дій нашої академії в умовах набрання чинності 
Законом України про вищу освіту та підготовки нової 
редакції Закону України про наукову та науково-техні-
чну діяльність. 

Стан промисловості Донбасу. Донецька і Луган-
ська області відносяться до групи регіонів України з 
високим рівнем промислового розвитку. Підприємс-
тва різних галузей важкої індустрії тут розташовані 
кластерами (вугільний, металургійний, важкого маши-
нобудування, енергетичний, хімічний) і нерідко поєд-
нані у комплекси «вугілля — кокс — метал — машино-
будування», «вугілля — електроенергія» та ін. Вигідне 
географічне положення областей, близькість до сиро-
винних районів та промислових центрів, доступ до ри-
нків Східної Європи, а також наявність морського по-
ртового хазяйства, розвиненої мережі залізниць і тра-
нзитних магістралей, розгалуженої інфраструктури 
сприяють успішному виробництву та збуту промисло-
вої продукції. На Донецьку та Луганську області за рі-
зними оцінками припадало 23-27% загального експо-
рту України. Одним з основних торговельних партне-
рів регіону була Російська Федерації, яка імпортувала 
близько 65% усіх експортованих областями товарів. До 
недоліків промисловості Донецької та Луганської об-
ластей можна віднести: застарілі технології промисло-
вого виробництва і високий рівень зносу основних фо-
ндів, що негативно впливає на конкурентоспромож-
ність підприємств, створює загрозу навколишньому 
середовищу і здоров’ю населення; обумовлює високу 
енерго- і матеріалоємність виробництва продукції, 
збитковість значної частини підприємств, перш за все 
вугільної промисловості; їх низьку інноваційну актив-
ність. Діяльність провідних суб’єктів промисловості 
регіону надмірно орієнтована на світові ринки, що ро-
бить їх критично залежними від мінливої зовнішньої 
кон’юнктури. Внаслідок бойових дій на території Лу-
ганської та Донецької областей, руйнувань транспор-
тної та енергетичної інфраструктури багато підпри-
ємств змушені були призупинити або припинити ви-
робничі процеси (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Загальна характеристика основних галузей промисловості Донецької та Луганської областей  

та отриманих ними збитків 

Галузь 
Загальна характеристика і економічні зв'я-

зки 
Проблеми і збитки 

Найбільші 
власники 

Вугільна про-
мисловість 

У Донбасі видобувається в основному енер-
гетичне вугілля, але є також шахти, що пра-
цюють на металургію. Співвідношення за 
обсягом видобутку �7:3.  
Вугілля переважно низькоякісне через висо-
кий зміст золи та сірки. Тому металургійні
корпорації прагнуть до розширення імпорту 
вугілля. 
Шахтний фонд зношений фізично і мора-
льно. Гірничо-геологічні умови видобування 
є вельми складними. Державні шахти майже 
всі збиткові. 
 
 

74 із 119 вугільних шахт не експлуатуються через 
пошкодження та логістичні проблеми, більше 
десяти з них виявилися затопленими. Не пра-
цюють 64 із 81 державних шахт і 10 приватних 
шахт із 38. Втрати видобутку вугілля за обсягом 
склали 22% у порівнянні з 2013 р. 
Підприємства з Павлограду і Добропілля потер-
пають від неможливості постачання  200 тис. т 
вугілля на місяць електростанціям в зоні прове-
дення АТО. 
Суттєвих пошкоджень зазнав найбільший в Єв-
ропі Авдіївський КХЗ. Більшість коксохімічних 
підприємств знаходиться в ДНР, ЛНР і не має 
можливості отримувати вугільну шихту від шахт 
із підконтрольних уряду районів. 

СКМ, держава

Електроенер-
гетика 

На Донбасі частка ТЕС у обсязі вироблення 
електричних ресурсів перевищує 80%. Тут 
знаходяться 6 ТЕС (5 у Донецькій області) —
понад 1/3 всіх станцій країни. Більшість еле-
ктроенергії споживається локально. 
Усі ТЕС не адаптовані до сучасних екологі-
чних вимог, фізично і морально зношені, 
тому за технологічно-економічними мірку-
ваннями навіть за кращих часів мали неве-
лике навантаження (від 0,3 до 0,6 установ-
леної потужності) при коефіцієнті готовно-
сті 0,8. 
Більшість постачальників антрациту знахо-
диться на територіях, що не контролюються 
урядом. Дві станції в ДНР, навпаки, відір-
вані від своїх постачальників вугілля марок 
Г-Д. 

Слов'янська і Луганська ТЕС, багато високово-
льтних ліній електропередач зазнали пошко-
джень. Усі станції мають великі паливні про-
блеми через брак антрацитів і пісного вугілля.  
П’ять ТЕС, що розташовані у Донецькій обла-
сті, не мають критичних пошкоджень. Небез-
печною для енергетики є ситуація із Зуївською 
ТЕС, яка знаходиться на території ДНР, а пот-
ребує вугільного палива з шахт Добропілля та 
Павлограду. Зупинка її енергоблоків погрожує 
залишити без водопостачання каналом Сіверсь-
кий Донець-Донбас близько одного мільйона 
мешканців регіону, а Дніпровську енергосис-
тему — без резерву. 

СКМ, держава

Чорна мета-
лургія 
 

Металургійні підприємства Донбасу до 70% 
продукції поставляють на експорт, де осно-
вними ринками збуту є країни ЄС, СНД 
(перш за все, Росія), Близького Сходу.  
Особливістю зарубіжних поставок є те, що 
доволі значний обсяг напівфабрикатів спо-
живається метпідприємствами, розташова-
ними на території Євросоюзу, які входять до 
складу Метінвеста та ІСД. 
Галузь залежить від поставок залізорудної 
сировини з інших регіонів України (Запорі-
зької, Дніпропетровської, Полтавської обла-
стей) та коксівного вугілля. 
Виробничі потужності фізично й морально 
зношені, технології часто не відповідають 
світовим стандартам, що призводить до ни-
зького рівня екологічності виробництва та 
високої собівартості продукції 

Основні виробничі потужності металургійних 
заводів не були зруйновані. Однак їх діяльність 
була порушена через пошкодження високоволь-
тних ліній електропередач, коксохімічних виро-
бництв і проблем з логістикою (перш за все, 
значних пошкоджень залізничних колій), що іс-
тотно ускладнило поставки залізорудної сиро-
вини та інших ресурсів. 
Від’ємні фінансові результати підприємств га-
лузі у 2014 р. пояснювалися в основному періо-
дичною зупинкою на ««Єнакієвському МЗ»,», 
«Алчевському МК», «Донецьксталі — МЗ» та ін. 
За період бойових дій ніколи не зупиняли дія-
льність лише два металургійні комбінати — 
«Азовсталь» та «ММК ім. Ілліча», які знахо-
дяться на підконтрольній Україні території у 
м. Маріуполь 

СКМ,  
ІСД,  
Донецьк-сталь 

Хімічна про-
мисловість 

Більшість мінеральних добрив експорту-
ється. Внутрішні поставки мінеральних доб-
рив сільгоспвиробникам відіграють значну 
роль у забезпеченні національної продово-
льчої безпеки та збільшенні експортного по-
тенціалу аграрного сектору. Азотні добрива 
виробляються з імпортованого природного 
газу 

Основні хімічні підприємства не зазнали серйо-
зних пошкоджень, але багато виробничих про-
цесів було зупинено з міркувань безпеки, через 
проблеми з енергопостачанням, а також внаслі-
док політики уряду щодо скорочення спожи-
вання природного газу. З травня 2014 р. не пра-
цюють і зазнають великих збитків два основних 
експортоорієнтованих підприємства — ПАТ 
«Концерн Стирол» та ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання «Азот» 

OstChem Hold-
ing AG 

Машинобуду-
вання 

Спеціалізовано на вугільному і металургій-
ному обладнанні, енергетичному машинобу-
дуванні, виробництві залізничних вагонів і 
цистерн 
 
 

Деякі підприємства зазнали ушкоджень різного 
ступеня важкості під час обстрілів, зокрема, Но-
вокраматорський (м. Краматорськ), Ясинуват-
ський машинобудівний завод (м. Ясинувата), 
«Донецькгірмаш» (м. Донецьк) та інші. Через ві-
дсутність попиту припинив роботу «Азовмаш» 
(м. Маріуполь), через проблеми з логістикою 
мають місце перебої у роботі Стахановського ва-
гонобудівного заводу та «Луганськтепловозу». 
Ряд підприємств припинили свою діяльність з 
міркувань безпеки, а також внаслідок торгове-
льних обмежень і падіння попиту з боку Росії 

СКМ, російські 
власники 

Складено за: Gazizullin I. Rapid Economic Assessment: Donetsk and Luhansk Oblasts. —UNDP, Background Paper, 18 
December 2014, p. 12-13; оцінки фахівців ІЕП НАН України. 
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З початку військово-політичного конфлікту ви- 
робництво знизилося по всіх основних галузях проми-
словості Донецької (на 25%) і Луганської (на 33%) об-
ластей, що спричинило падіння експорту з цих облас-
тей приблизно у два рази. Зокрема, у Донецькій обла-
сті скорочення обсягів промислового виробництва 
становило (2014 р. у порівнянні з 2013 р.): у виробни-
цтві, передачі і розподілі електроенергії — 18,3%; у ме-
талургійному виробництві і виробництві готових мета-
левих виробів — 27,7%; у виробництві коксу і продук-
тів нафтопереробки — 31,5%; у вугільній промислово-
сті — 36,8%; у машинобудуванні — 41,1%; у виробниц-
тві хімічних речовин і хімічної продукції — 47,5%. 

Необхідно також підкреслити проблеми в енерге-
тичному комплексі Донецької та Луганської областей, 
пов'язані з пошкодженнями об'єктів електропоста-
чання. В Україні половина всієї електроенергії вироб-
ляється вугільними тепловими електростанціями, 50% 
з яких розташовані в Донецькій і Луганській областях. 
Ушкодження високовольтних ліній 220 і 330 кВ мо-
жуть привести до виходу всіх потужностей регіону із 
загальної енергосистеми, що, в свою чергу, призведе 
до дефіциту електроенергії у державі в цілому.  

Стан наукової сфери регіону. Рівно 50 років тому, в 
1965 р., рішенням Президії АН УРСР та за підтримки 
центральних і регіональних органів влади було створено 
Донецький науковий центр (ДНЦ). Це був перший на-
уковий центр в Україні, і така форма організації акаде-
мічної та університетської науки мала сприяти розвитку 
тісних контактів з промисловими підприємствами регі-
ону та органами влади різних рівнів. Базою для новос-
твореного Центру слугували групи академічних установ, 
новозапочатковані інститути, Науково-аналітичне від-
ділення економічного профілю раднаргоспу, а також 
Педагогічний інститут, який саме в той час було реор-
ганізовано в Донецький державний університет. За кі-
лька років Університет став одним із провідних вищих 
навчальних закладів України, а академічні інститути, 
укомплектовані необхідною дослідницькою матеріаль-
ною базою, наростили кадровий потенціал і активно до-
лучилися до роботи. Як казав тодішній куратор академі-
чних наукових центрів, головний учений секретар Ака-
демії академік Ігор Костянтинович Походня: «У вас по-
важають науку, але й багато вимагають від неї».  

У цілому робота Центру сприяла економічному та 
соціальному розвитку регіону, вирішенню багатьох його 
проблем. Саме ці завдання й ставила перед Донецьким 
науковим центром Президія Академії. За роки свого іс-
нування ДНЦ продемонстрував приклад успішної і плі-
дної співпраці керівництва Академії, науковців вищої 
школи і академічних установ, Міністерства освіти і на-
уки, органів регіональної та місцевої влади, підприємств 
не лише Донецької і Луганської областей, а й сусідніх — 
Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської та ін-
ших. Реалізовувалися спільні наукові й навчальні прое-
кти, створювалися науково-навчальні підрозділи, кафе-
дри і лабораторії. Наприклад, за рішенням Президії 
НАН України і керівництва МОН України Інститут еко-
номіки промисловості та Національний гірничий уні-
верситет організували у Дніпропетровську спільний Ін-
ститут економіки промислового розвитку, в якому ви-
конувалися важливі дослідження в інтересах гірничої 
промисловості країни, а з Дуганським Національним 
університетом ім. Т.Шевченка також спільними нака-
зами НАН та МОН України були створені відповідні 
філії Донецьким фізико-технічним інститутом ім. 
О.О.Галкіна, Інститутом прикладної математики та ме-
ханіки та Інститутом економіки промисловості НАН 
України студенти цих університетів проходили додат-

кову кваліфікаційну підготовку щодо вирішення про-
блем ефективного використання інноваційних техноло-
гій у промисловості. 

Проте ювілейний рік Донецького наукового центру 
зараз збігся з жахливими подіями на Сході України, які 
порушили нормальне життя і призвели до великих люд-
ських жертв і значних матеріальних втрат. І все ж, попри 
всі негаразди, установи Центру продовжували наукові 
дослідження, спочатку намагаючись виконувати їх у сво-
єму регіоні, а потім — на новому місці, переїхавши пере-
важно до Києва, а окремі підрозділи наукових установ 
перебралися до Дніпропетровська, Львова, Слов’янська, 
Краматорська, а університетів — до Вінниці, Красноар-
мійська, Кривого Рогу, маріуполя, Красного Лиману, 
Старобільська, Сєвєродонецька та інших міст. 

Дозвольте мені від імені колективів наших установ 
подякувати керівництву та апарату МОН, Президії 
НАН України, відділенням Академії, працівникам ін-
ститутів за те, що прийняли нас, за велику моральну 
підтримку, матеріальну й організаційну допомогу при 
розміщенні на новому місці, у вирішенні фінансових, а 
іноді і житлових проблем. Завдяки цьому вдалося збе-
регти значну частину кадрового потенціалу більшості 
установ ДНЦ.  

На превеликий жаль, ми втратили практично всю 
матеріальну і лабораторну базу, комп’ютерне та інше на-
укове обладнання. Особливо значних збитків зазнали 
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна 
та Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. 
Литвиненка. Крім того, академічні установи залиши-
лися без великого гуртожитку для аспірантів і молодих 
спеціалістів, який було збудовано коштами Академії та 
за допомогою місцевої влади. Зараз в інститутах ДНЦ у 
середньому на 30—50% зменшилася кількість співробіт-
ників та скоротилися обсяги фінансування. Частина 
співробітників влаштувалася в інших академічних інсти-
тутах та університетах зі своєю тематикою, інші праців-
ники або втратили роботу, або переїхали за кордон. Тим 
не менше, інститути і університети і на новому місці 
працюють над науковою тематикою згідно із затвердже-
ними тематичними планами, які було скореговано че-
рез скорочення чисельності та з урахуванням змін у до-
слідницькій базі, а також було проведено необхідну ак-
туалізацію напрямів досліджень відповідно до нової си-
туації в регіоні і країні в цілому.  

Так, дослідження Інституту прикладної матема-
тики і механіки дозволяють істотно підвищити точність 
визначення координат рухомих об’єктів системи паси-
вної локації типу «Кольчуга». Тематика Інституту шту-
чного інтелекту теж тісно пов’язана з потребами війсь-
кових у зоні проведення АТО. Дослідження з розвитку 
базових галузей економіки регіону тривають у Донець-
кому фізико-технічному інституті, Інституті фізики гір-
ничих процесів, Інституті фізико-органічної хімії та ву-
глехімії. Інститут економіки промисловості та Інститут 
економіко-правових досліджень разом з науковцями ін-
ших установ Відділення економіки розробляють програ-
мні документи стосовно відновлення інфраструктури та 
відбудови на новій технологічній основі виробничої 
сфери Донбасу. Фахівці Інституту економіки промисло-
вості за участю академіків нашої академії Булєєва Івана 
Петровича, Новікової Ольги Федорівни, Кузьменко Ла-
риси Михайлівни, Брюховецької Наталії Юхимівни, Зе-
млянкіна Анатолія Івановича та Ляшенка Вячеслава Іва-
новича підготували доповідні записки щодо залучення 
та адаптації світового досвіду відновлення і реабілітації 
постконфліктних територій, вирішення житлових про-
блем переселенців, формування мережі наукових парків 
тощо. 
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Цей перелік можна було б продовжувати, але до-
звольте зупинитися на проблемах і деяких пропозиціях. 

1. Якщо відносно виробничих приміщень знайдено 
рішення для окремих інститутів (наприклад, економіко-
правових досліджень та економіки промисловості), то 
істотні проблеми виникають з комп’ютерною та оргтех-
нікою, як, наприклад, в Інституту прикладної матема-
тики і механіки, не кажучи вже про відновлення науко-
вого обладнання і лабораторій інститутів фізичного та 
хімічного профілю. Тут можна запропонувати ініціативу 
прийняття спеціальної постанови на дозвіл Кабінету Мі-
ністрів України стосовно придбання оргтехніки та ство-
рення спеціального підприємницького фонду за умови 
відпрацювання науковцями втрат і залучення допомоги 
від вітчизняних та закордонних спонсорів. 

2. Можливо запропонувати для розгляду й анало-
гічну пропозицію щодо використання технічних креди-
тів для створення нового технологічного оснащення ус-
танов та лабораторної бази досліджень замість втраче-
них. 

3. Є сенс використати для вирішення проблем бу-
дівництва та отримання житла та працевлаштування на-
уковців і членів їх сімей організацію технопарків та на-
укових парків, а також спеціальних парків для вимуше-
них переселенців. Зараз ми співпрацюємо з громадсь-
кими організаціями переселенців над проектом ство-
рення спеціального парку промислового чи агропроми-
слового типу в Київській області. При цьому на перед-
ній план виходить створення прийнятних умов для на-
укової, виробничої та інших видів діяльності, що дасть 
також можливість вирішувати соціальні питання. Такий 
комплекс міг би бути варіантом академмістечка нового 
типу. 

4. Свого часу Академія разом з місцевою владою і 
громадськістю збудували чудовий Донецький ботаніч-
ний сад, розташований у степовому краї. Думаю, тепер 
настала черга такого будівництва в Краматорську або 
Костянтинівці, оскільки туди переїхали багато науковців 
Донецького ботанічного саду. В такому разі є можли-
вість максимально використати позитивний досвід са-
дового будівництва у регіоні. 

5. Можна реалізувати і досвід ОСМД для спору-
дження житлових будинків для вчених (особливо для 
молодих учених), використовуючи для цього недобу-
дови, будівлі, що пустують або фактично втратили своє 
призначення, приміщення санаторного або виробни-
чого типу з їх перепрофілюванням за спеціальною пос-
тановою Кабінету Міністрів (до речі, в перші роки ство-
рення Центру в Донецьку було виділено понад 400 ква-
ртир, збудовано спеціальні житлові будинки для вче-
них, а у 1990-2000-х роках збудовано МЖК «Наука»). 

6. Повертаючись до питань організації досліджень 
у переселених інститутах, слід сказати, що у зв’язку з 
тимчасовим дефіцитом робочих місць і особливо житла 
є потреба, спираючись на досвід вищої школи і світової 
науки взагалі, у започаткуванні дистанційних методів 
наукових досліджень і зв’язків. Інститут економіки про-
мисловості готує відповідне програмне забезпечення, 
яке дозволить у специфічних умовах роботи переселен-
ців виконати вимоги законодавства про працю. Ми вва-
жаємо за доцільне його апробацію та затвердження для 
використання в інститутах після обговорення у відді-
леннях та організаційних, економічних і правових слу-
жбах Президії НАН України.  

7. На підставі накопиченого досвіду з метою фо-
рмування мережі підприємницбких університетів в ме-
жах чинного законодавства про вищу освіту та наукову 
і науково-технічну діяльність можуть бути в першому 
наближенні сформульовані основні етапи формування 
диверсифікованих науково-технологічних кластерів: 1) 

створення Філії головного з проблеми інституту НАН 
України при відповідній кафедрі українського  уніве-
рситету — партнера; 2) укладання договору про спів-
робітництво з іноземним партнером; 3) забезпечення 
структурних підрозділів, що займаються високотехно-
логічними дослідженнями, взаємодоповнюючим уста-
ткуванням; 4) забезпечення кадрами, стажування, на-
укові обміни; 5) забезпечення фінансування шляхом 
залучення коштів регіональних і національних про-
грам, місцевих олігархів; 6) вироблення національної 
та регіональної стратегії диверсифікації традиційних 
галузей спеціалізації регіонів і міст; 7) забезпечення 
бізнес-інкубування МП і тиражування високотехноло-
гічних розробок. 

 
Напрями відновлення промисловості Донбасу. По-

долання негативних наслідків подій 2014-2015 рр. у 
промисловості Донецької та Луганської областей пот-
ребує прийняття комплексу заходів як галузевого ха-
рактеру, так і таких, що спрямовані на формування 
нового більш сприятливого господарського середо-
вища, особливо для підприємств малого та середнього 
бізнесу.  

Вугільна промисловість. Вугільна промисловість 
України вже тривалий час перебуває у критичному 
стані, який зараз перетворився на катастрофічний вна-
слідок військового конфлікту на Донбасі. Вугледобу-
вні підприємства на території, що непідконтрольна ук-
раїнській владі, поставлено в умови «самовиживання», 
що є згубними для них, особливо для збиткових підп-
риємств державного сектору. За таких обставин укра-
їнська влада не повинна проводити політику повної 
економічної ізоляції таких підприємств, а з орієнта-
цією на майбутнє (у межах реальних можливостей) має 
сприяти збереженню принаймні перспективних шахт, 
відновленню і встановленню їх господарських зв’язків 
з підприємствами-споживачами вугільної продукції на 
всій території країни.  

Будучи не в змозі здійснювати безпосереднє суб-
сидування «відчужених» збиткових вугільних підпри-
ємств, українська влада може надавати їм непряму, 
опосередковану фінансову допомогу за такою схемою: 
вугільне підприємство, розташоване на території 
«ДНР» або «ЛНР», реалізує свою продукцію підприєм-
ству (наприклад, енергогенеруючій компанії) за ме-
жами даної території за ціною на рівні собівартості, а 
держава відшкодовує підприємству-споживачу вугіль-
ної продукції збиток від її придбання (виходячи із рі-
зниці між фактичною і ринковою цінами). Така схема 
свого часу (до 1990-х років) застосовувалась у Німеч-
чині, і хоча пізніше вона була визнана недоцільною, 
як тимчасова може бути прийнятною для України в 
надзвичайній ситуації, що склалася. У подальшому 
першочерговою проблемою стане відбудова зруйнова-
них, пошкоджених шахт, що потребує певного часу і 
значних коштів. Логічним видається відбудова шахт на 
сучасній основі, з використанням новітніх техніко-те-
хнологічних рішень, що, проте, може істотно збіль-
шити вартість відновлювальних робіт. Тому цей підхід 
слід визнати безумовно доцільним для найбільш поту-
жних перспективних шахт. Шахти ж найменш проду-
ктивні й безперспективні щодо їх рентабельності від-
новлювати взагалі недоцільно. За орієнтовними експе-
ртними оцінками — це �50-60 шахт. Але одночасне за-
криття такої кількості об'єктів є проблематичним з рі-
зних міркувань: соціальних, енергетичної безпеки кра-
їни, фінансових можливостей. Тому цей процес може 
зайняти 7-10 років. Вирішення проблеми має бути 
економічно обґрунтованим і соціально виваженим. 
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Частину (приблизно половину) зазначених шахт 
доцільно перевести у режим консервації: одні з них з 
перетворенням на водовідкачувальні станції — у разі 
потреби за гідрогеологічними висновками, другі — з 
метою тимчасового заощадження коштів на їх ліквіда-
цію, треті — для збереження можливості подальшої ре-
конструкції з виведенням на беззбиткову роботу. 
Складені попередні переліки шахт, що підлягають ви-
веденню з експлуатації (консервації, ліквідації), доці-
льно щороку коригувати, виходячи з реального стану 
шахт, створюючи таким чином конкурентні стимули 
для підприємств щодо їх збереження або включення 
до числа діючих, тобто змагання за право на існу-
вання. Зважаючи на загальний стан вугільної промис-
ловості, слід ставити завдання не про просте її відтво-
рення у форматі, що склався в минулому, а про ради-
кальну організаційно-економічну та техніко-техноло-
гічну модернізацію з орієнтацією на досягнення без-
збитковості галузі. Потребує реформування організа-
ційно-економічна структура державного сектору вугі-
льної промисловості з орієнтацією на створення у 
ньому ринкового конкурентного середовища.  

Існуючі державні унітарні вугледобувні підприєм-
ства слід укрупнити і корпоратизувати з наданням ша-
хтам (шахтоуправлінням) у їх складі статусу дочірніх 
підприємств. Така реорганізація має підвищити еко-
номічну самостійність та відповідальність підприємств 
і водночас спростити процедури їх подальшого мож-
ливого роздержавлення. У руслі тенденцій до децент-
ралізації влади доцільно розглянути питання щодо 
створення на базі існуючих підприємств регіональних 
державних акціонерних компаній на рівні областей. В 
цьому разі, наприклад, їм має виділятися на ряд років 
наперед загальна сума державного фінансування і на-
даватися право самостійно розподіляти цю суму за на-
прямами використання (дотування, субсидування тех-
нічного переоснащення і реконструкції, фінансування 
виведення з експлуатації тощо), тобто значною мірою 
самостійно проводити політику стосовно державного 
сектора вугільної галузі. Необхідно здійснити лібера-
лізацію ринку вугільної продукції із скасуванням так 
званого оптового ринку вугілля, як це й передбачалося 
прийнятою у 2010 р. програмою реформ, шляхом пе-
реходу до укладення прямих договорів (контрактів) 
між виробниками і споживачами вугільної продукції 
та впровадження біржової (аукціонної) торгівлі ву-
гіллям. Необхідно продовжити роздержавлення вугіль-
ної промисловості шляхом приватизації або передачі в 
концесію чи оренду державних вугледобувних підпри-
ємств. При цьому слід відмовитися від «кампаній-
щини» і здійснювати ці процеси в міру попиту, удо-
сконаливши існуючу нормативно-правову базу. Вод-
ночас слід сприяти поширенню накопиченого певного 
позитивного досвіду спільної розробки вугільних ро-
довищ державними і приватними підприємствами, а 
також інших форм державно-приватного партнерства. 

Держава має сприяти створенню стійких довго-
строкових економічних мереж між виробниками вугі-
льної продукції та її споживачами у металургійній га-
лузі та в секторі електроенергетики. Зацікавлені у ву-
гільному паливі і шихті для коксування корпорації ма-
ють виступати партнерами вугільних підприємств, на-
давати їм інвестиційні ресурси, потрібні для модерні-
зації і підвищення ефективності шахт.  

Електроенергетика. Об’єднана енергосистема Ук-
раїни працює в складних умовах, що викликані дефі-
цитом палива, руйнуванням електричних мереж та ін-
фраструктури внаслідок бойових дій у Донецькій та 
Луганській областях. Але вказані катастрофічні події 

лише погіршили вже існуючий негативний стан пали-
вно-енергетичного комплексу. Тому проблема, що ви-
никла, є більш гострою, ніж відновлення регіональної 
енергетики — насправді йдеться про необхідність гли-
бокої модернізації всього енергетичного сектору. На-
гальною проблемою є зняття гостроти забезпечення 
об’єктів генерації електричної енергії твердим пали-
вом. Вирішення проблеми має йти різними шляхами. 
Перш за все, потребує налагодження постачання ву-
гілля з територій, що не підконтрольні уряду, і поши-
рення імпорту вугілля. Ускладненнями є великі пош-
кодження шахтного фонду в зоні проведення АТО і 
дефіцитність антрацитів у світі. Аналоги антрацитам 
Донбасу зустрічаються в обмеженій кількості країн 
(Росії, ПАР, В’єтнамі та ін.) на відносно невеликих 
родовищах. Вирішення потребують як організаційні, 
так і економічні аспекти ввозу вугілля в Україну. Тому 
необхідно розглянути можливість підвищення наван-
таження на ТЕС, які живляться вугіллям марок Г-Д і 
разом з відповідними шахтами знаходяться на терито-
рії, що контролюється урядом. 

Доцільним є створення державних резервів ан-
трацитового палива і переведення антрацитових елек-
тростанцій в центрі України на високореакційне (ма-
рок Г-Д) паливо. Крім того, слід враховувати той факт, 
що усі теплові електростанції пристосовані до роботи 
на природному газі і мазуті. У штатних режимах ці 
енергоносії використовуються як паливо «підсвіт-
лення», але в надкритичних умовах можуть бути тим-
часово перетворені на основне паливо. Тим більше, 
що вартість природного газу зіставна з вартістю ву-
гілля, якщо враховувати дотації вугільним підприємс-
твам та їх заборгованість постачальникам, тій же дер-
жаві. На перспективу ефективне відновлення і розви-
ток теплової електроенергетики на Донбасі і в Україні 
доцільно розглядати як створення ресурсозбалансова-
ної енергетичної системи, зокрема на основі модерні-
зації існуючих енергоблоків і електричних мереж. По-
рядок і глибину модернізації конкретних енергоблоків 
існуючих ТЕС доцільно встановлювати з оглядом на їх 
стан і перспективний попит на енергоресурси, які 
вони виробляють, в контексті регіонів і країни в ці-
лому, потреби в капітальних вкладеннях, на соціальні 
проблеми та зацікавленість і можливості інвесторів. 
Ключовим моментом стратегії відновлення і розвитку 
енергетики є визначення закономірностей форму-
вання регіонального попиту на енергоресурси і мож-
ливого потенціалу та ефективності різних джерел еле-
ктрогенерації з урахуванням соціальних аспектів, між-
обласних і трансграничних постачань. Тобто, потрібен 
регіональний і міжрегіональний енергобаланс за різ-
ними сценаріями розвитку місцевої енергетики, різ-
ними варіантами реалізації мегапроектів з комплекта-
ції генеруючого парку модернізованими енергобло-
ками існуючих ТЕС, новими генеруючими фондами зі 
складу когенераційних модулів на промислових підп-
риємствах та в комунальному секторі. 

Перспективних напрямом розвитку регіональної 
електроенергетики може бути створення за участю 
енергогенеруючих і енергопостачальних компаній ене-
ргетичних індустріальних парків на базі підприємств 
вугільної промисловості. Таким чином може бути сут-
тєво поліпшена ситуація не тільки в енергетиці, а й у 
вугільній промисловості (через диверсифікацію діяль-
ності шахт і збагачувальних фабрик). Сучасні техноло-
гії комерційної переробки на електричну і теплову 
енергії відходів вуглевидобування і збагачення, утилі-
зації шахтного метану, використання вироблених про-
сторів шахт з метою побудови потужних акумуляторів 
стислого повітря для потреб пікових електростанцій — 
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це суттєвий резерв співпраці міжгалузевих корпорацій, 
джерело інвестиційних ресурсів навіть для неперспек-
тивних щодо видобутку вугілля підприємств вугільної 
галузі. Енергетичні індустріальні парки можуть стати 
привабливими для інвесторів з інших країн, зокрема 
провідних інституціональних інвесторів. Подальший 
розвиток енергетики Донбасу не можливий без вирі-
шення екологічних проблем, що притаманні сучас-
ному стану ТЕС. У світлі приєднання України до Єв-
ропейського енергетичного співтовариства в 2010 р. 
вони стають критичними. До 2018 р. теплова енерге-
тика повинна бути модернізована відповідно до вимог 
Директиви Європейського парламенту та Ради Євро-
пейського Союзу 2001/80/ЄС "Про обмеження викидів 
деяких забруднюючих речовин в атмосферу від вели-
ких установок спалювання". Викиди шкідливих речо-
вин в атмосферу необхідно скоротити в 20 разів. Це 
вимагає введення в експлуатацію сучасних засобів за-
хисту, перш за все, від оксидів сірки, азоту і пилу. Від-
новлення енергетики Донбасу може здійснюватися 
лише на основі державно-приватного партнерства, за 
участю корпорації ДПЕК та інших енергетичних ком-
паній, вуглевидобувних і вуглезбагачувальних підпри-
ємств, металургійних корпорацій, компаній з вироб-
ництва електрогенеруючого і мережевого обладнання.  

Чорна металургія. ідновлення діяльності металур-
гійних підприємств Донбасу можливе лише за умови 
встановлення на всій території Донецької та Лугансь-
кої областей української державності. За інших обста-
вин (поновлення бойових дій або «заморожування» 
ситуації) говорити про майбутній розвиток галузі не 
представляється можливим, адже тоді під сумнів ста-
виться як саме існування металургійних підприємств, 
так і зростає вірогідність поглиблення існуючих про-
блем їх функціонування, до яких відносяться: 

• дефіцит сировинних ресурсів та труднощі з 
вивозом готової продукції внаслідок пошкодження 
транспортної, перш за все залізничної, та енергетичної 
інфраструктури;  

• значні ускладнення у системі фінансово-еко-
номічних розрахунків внаслідок макроекономічної, 
курсової, банківської нестабільності;  

• порушення традиційних логістичних схем руху 
ресурсів, продукції та послуг внаслідок транспортної 
блокади регіону;  

• загроза руйнувань виробничих потужностей та 
загибелі персоналу;  

• втрата ринкових ніш, особливо на зовніш-
ньому металоринку через згортання виробництва та 
інвестицій, зростання витрат, відсутності інновацій та 
ін. 

З огляду на існуючі проблеми для виходу металу-
ргії з кризи і відновлення економічної і соціальної си-
туації необхідно запровадити низку заходів загально-
державного й галузевого характеру.  

До загальнодержавних заходів, які є першоряд-
ними у відновленні діяльності металургійної промис-
ловості Донбасу, слід віднести якнайшвидше припи-
нення економічної й транспортної блокади регіону. 
Крім того, доцільно на державному рівні надати пре-
ференції місцевим металургійним підприємствам 
щодо постачання продукції на відновлення пошко-
дженої інфраструктури регіону та житла, що дасть 
змогу завантажити їх виробничі потужності та перео-
рієнтувати роботу на внутрішній ринок. 

Галузеві заходи мають сприяти розвитку підпри-
ємств на неоіндустріальній основі із застосуванням 
новітніх технологій від видобутку сировини до утилі-
зації продукції та відходів. Для цього сама металургія 

має розвиватися на основі неоіндустріалізації, голов-
ною відмінністю якої є використання у процесі виро-
бництва — від видобутку сировини до утилізації про-
дукції та відходів — новітніх технологій. 

Основними напрямками неоіндустріалізації мета-
лургійної промисловості є такі: зниження ресурсо- та 
енергоємності на всіх етапах виробництва; підви-
щення екологічності виробничого процесу (реалізація 
цих двох напрямків забезпечить зниження собівартості 
продукції та забезпечить покращення соціального 
стану в регіоні); інтенсифікація проведення та впрова-
дження інноваційних розробок зі створення принци-
пово нових техніко-технологічних рішень для металу-
ргійного виробництва, що також забезпечить внутріш-
ній попит на власні науково-технічні й інноваційні ро-
зробки. Потребує удосконалення сортамент продукції, 
що випускається, з акцентом на індивідуальних потре-
бах та вимогах замовника, що дасть змогу зайняти нові 
ринкові ніші та закріпитися на традиційних. Необ-
хідне поглиблення співпраці з іншими галузями для 
одержання більш істотного позитивного мультипліка-
тивного ефекту для усього національного господарс-
тва. 

Є сенс внести зміни у структуру основних ринків 
збуту продукції металургійних підприємств Донецької 
та Луганської областей після відновлення їх роботи, 
зокрема, скоротити частку російського ринку внаслі-
док активних процесів імпортозаміщення металопро-
дукції, що проводяться у Росії, а також низки політи-
чних рішень щодо обмеження імпорту українських то-
варів. З огляду на це ключовим моментом ринкової 
стратегії розвитку металургії Донбасу (як і України в 
цілому) є необхідність диверсифікації ринків збуту ме-
талопродукції з наданням пріоритетів поставкам у 
Північну Африку та на Близький Схід, а також зміц-
ненню зв’язків з ЄС (зокрема, у рамках Угоди про асо-
ціацію), США та, можливо, країнами Латинської Аме-
рики. Ці ринки потребуватимуть як металопродукції з 
низьким ступенем обробки (у коротко- та середньост-
роковій перспективі), так і більш високотехнологічної 
(у середньо- та довгостроковій перспективі).  

Хімічна промисловість. Економічні трансформації 
хімічної промисловості України за часів її незалежно-
сті відбувалися шляхом активного переходу на ринкові 
засади функціонування, зміни форм власності та ін-
ших форм реструктуризації підприємств. Але ці про-
цеси у підсумку привели до монополізації її ключових 
підгалузей і фактичної втрати державних механізмів 
впливу на розвиток стратегічних підприємств. До того 
ж ці процеси не супроводжувалися кардинальними 
зрушеннями в інноваційно-інвестиційній сфері і не 
забезпечили вирішення завдання якісного оновлення 
й модернізації застарілої техніко-технологічної бази 
діючих хімічних виробництв, зокрема тих, що розмі-
щені на Донбасі. 

При розробці можливих альтернативних стратегій 
відновлення і розвитку хімічної промисловості необхі-
дно виходити з таких передумов й особливостей пото-
чного моменту: 1) на теперішній час виробничі поту-
жності більшості підприємств хімічної галузі (за де-
яким виключенням, зокрема Донецького казенного 
заводу хімічних виробів) через бойові дії суттєво не 
постраждали; 2) впродовж останніх років конкуренто-
спроможність базових підприємств галузі визначалася 
здатністю їхніх власників забезпечити стабільні поста-
вки енерго-сировинних ресурсів (передусім, природ-
ного газу) за прийнятними цінами; тепер, при наяв-
ності надзвичайного стану в енергетичній сфері та 
внаслідок претензій до головного бенефіціару холди-
нгу OstChem з боку зарубіжних судових органів, для 
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цих підприємств виникли загрози комерційного й ін-
ституційного характеру; 3) нині менеджментом холди-
нгу OstChem вживається ряд оперативних заходів для 
організації автономного енергозабезпечення, але про-
блема постачання природного газу через її стратегіч-
ний характер має вирішуватися шляхом взаємодії з 
державними структурами; 4) ситуацію, що склалася, 
можна розглядати як таку, що сприяє відновленню 
державних позицій у цьому секторі промисловості че-
рез активні дії щодо демонополізації основних секто-
рів і ринків, повернення контролю над певними акти-
вами (за прикладом Іршанського ГЗК і Вільногірсь-
кого ГМК у титановій галузі) або формуванню верти-
кально інтегрованих компаній за участю держави. Зро-
зуміло, що основною умовою тут є застосування дер-
жавних ресурсів і реалізація державних механізмів 
щодо відновлення й забезпечення стабільної роботи 
цих підприємств. 

Отже, при відновленні хімічної промисловості 
Донбасу можна застосувати дві принципово відмінні 
стратегії: консервативна — відбудова зруйнованих ви-
робничих потужностей та інфраструктурного компле-
ксу і забезпечення їхньої стабільної роботи поклада-
ється на власників підприємств. За цим сценарієм за-
вдання держави — оцінити ринкові, економічні, соці-
альні і т. д. чинники доцільності відновлення і профі-
нансувати відбудову державних підприємств; неоіндус-
тріальна — має бути спрямована на якісне переформа-
тування всього хімічного комплексу регіону з ураху-
ванням нових реалій енерго-сировинного забезпе-
чення та орієнтації на європейські ринки збуту. Як 
один з можливих напрямків розвитку галузі й вирі-
шення проблеми забезпечення хімічних підприємств 
енерго-сировинними ресурсами може розглядатися 
промислове використання технологій газифікації ву-
гілля. Існує успішний, зокрема, китайський досвід 
впровадження цих технологій, хоча в українських умо-
вах є певні обмеження щодо наявності необхідних об-
сягів вугілля відповідної якості і ціни. 

Сценарії розвитку ситуації та пропозиції щодо віднов-
лення хімічної галузі. При розробці пропозицій щодо ви-
ходу з кризи та відновлення промислового комплексу 
Донбасу варто виходити з трьох сценаріїв подальшого 
розвитку військово-політичного протистояння: 1) 
продовження активної фази АТО — потребує розробки 
заходів щодо консервації та збереження виробничого 
потенціалу та інфраструктури галузі і запобігання тех-
ногенних катастроф; 2) припинення активної фази 
конфлікту і «заморожування» поточного територіаль-
ного розмежування — потребує заходів щодо віднов-
лення пошкоджених виробництв і інфраструктурних 
комплексів на територіях, що контролюються ЗСУ, 
змінення виробничих ланцюжків, стабілізації енерге-
тичного й сировинного забезпечення, модернізації 
транспортних та логістичних потоків; 3) завершення 
АТО і повне відновлення Донецької і Луганської об-
ластей як адміністративно-територіальних одиниць 
України — потребує комплексу заходів як оператив-
ного характеру щодо відновлення функціонування ви-
робничих та інфраструктурних комплексів, так і стра-
тегічного характеру, спрямованих на подолання інер-
ційного сценарію розвитку галузі, її інституційного ре-
формування, інноваційного оновлення і модернізації.  

Машинобудування. Серед основних проблем ма-
шинобудування Донбасу, які визначають шляхи їх ви-
рішення, є такі що пов’язані з бойовими діями (руйну-
вання машинобудівних підприємств і інфраструктури 
в результаті обстрілів, відтік кадрів через небезпечність 
знаходження на території заводів і населених пунктів; 
втручання в роботу підприємств сторонами конфлікту 

під приводом військових потреб; блокада непідконт-
рольних Києву територій зони АТО, як безпосередньо 
з ініціативи уряду України, так і за ініціативою окре-
мих керівників силових формувань України, що приз-
водить до проблем з виплатою зарплати, складнощів 
або навіть неможливості доставки комплектуючих і 
доставки готової продукції; побори за провезення ва-
нтажів через блокпости, що призводить до збільшення 
витрат підприємств; диверсії проти транспортної та ін-
шої інфраструктури, що призводять до затримок з до-
ставкою вантажів і перешкоджання роботі підпри-
ємств-замовників машинобудівної продукції), так і 
обумовлені економічними чинниками: кризовий стан ос-
новних покупців — металургійної та вугільної галузей, 
викликаний бойовими діями, згортанням субсиду-
вання вугільної галузі, падінням світових цін на метал; 
складнощі з доступом на російський ринок, на який 
припадало понад 80% експорту машинобудівних підп-
риємств Донбасу; загальноекономічні кризові явища в 
Україні та Росії (основних ринках збуту), включаючи 
зменшення інвестиційного попиту, підвищення кре-
дитних ставок, девальвацію, зростання цін на енерго-
носії; негативний вплив Угоди про асоціацію з ЄС (пе-
рспективи витратних заходів із сертифікації та станда-
ртизації без перспектив доступу на ринок ЄС). 

Можна запропонувати такі напрямки віднов-
лення руйнувань, викликаних бойовими діями: ком-
пенсація державою витрат на відновлення після руй-
нувань, викликаних артилерійськими обстрілами те-
риторії заводів; відновлення державою інфраструктури 
(насамперед, залізничних і автомобільних шляхів, мо-
стів тощо); припинення транспортної та економічної 
блокади підприємств, припинення поборів і перешко-
джання провезенню вантажів через блокпости. 

Серед напрямків стимулювання попиту на проду-
кцію машинобудування слід відзначити: переговори 
щодо збереження доступу на традиційні експортні ри-
нки збуту (насамперед, російський), наприклад, шля-
хом виключення машинобудування з дії Угоди про 
асоціацію з ЄС або шляхом перенесення імплемента-
ції зазначеної угоди (яку на даний час перенесено на 
початок 2016 р.); залучення підприємств машинобуду-
вання до реалізації програм розвитку економіки і від-
новлення постраждалих від бойових дій галузей (зок-
рема, вугільної та металургійної). 

Можливо запропонувати такі альтернативні стра-
тегії відновлення і розвитку машинобудування. 

Стратегія 1: «Відновлення як основа майбутнього 
розвитку». На державу покладається зобов’язання зро-
бити так, щоб стан підприємств був не гірше, ніж до 
війни та Угоди про асоціацію з ЄС. Першочергову 
увагу при цьому потрібно буде приділити відновленню 
нанесених війною збитків і витрат підприємств на ре-
алізацію положень Угоди про асоціацію, після чого не-
обхідно здійснити оцінки можливостей і перспектив 
підприємств для визначення основних напрямів інве-
стицій. Зокрема, потрібно буде вжити заходів щодо: 1) 
відновлення руйнувань заводів та інфраструктури за 
рахунок держави чи створеного державою фонду за уч-
астю іноземних спонсорів;  2) компенсації державою 
(можливо, також за участю іноземних спонсорів) усіх 
витрат, пов'язаних із вимогами Угоди про Асоціацію;  
3) розробки програми розвитку машинобудування, яка 
враховує доступні ринки та види продукції, які буде 
економічно-ефективно виробляти існуючими підпри-
ємствами; виходячи з цього — підтримка відповідних 
інвестицій та технологічного оновлення. 

Стратегія 2: «Плацдарм для азіатської експансії в 
ЄС». Після підписання угоди про асоціацію з ЄС Ук-
раїна отримала можливості для входу на європейські 
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ринки. Водночас, продукція машинобудування Дон-
басу, переважно вуглевидобувна техніка, вагони, мета-
лургійне та електрообладнання, не є затребуваною на 
цих ринках (на країни ЄС припадало близько 1% екс-
порту). Причиною цього є як відсутність попиту на 
дані види товарів, так і технічна її відсталість. Росій-
ські споживачі, на яких припадало 80% експорту, при-
пинили закупівлі з політичних причин. Українські 
споживачі, серед яких багато шахт і металургійних під-
приємств, є неплатоспроможними або не планують 
відновлення функціонування через руйнувань під час 
бойових дій. Тому машинобудівні підприємства по-
винні переорієнтуватися на інших споживачів або за-
критися. У той же час, існує зацікавленість китайських 
виробників в плацдармі для виходу на європейські ри-
нки, а українські машинобудівні підприємства мають 
можливості для надання їм цього плацдарму (більш 
ніж в два рази дешевша за китайську робоча сила, на-
явність кваліфікованого персоналу, доступ до євро-
пейських ринків завдяки Угоді про асоціацію; наяв-
ність машинобудівних підприємств, які можуть бути 
модернізовані та перепрофільовані; розвинена транс-
портна інфраструктура та вигідне географічне розта-
шування, яка дозволяє мінімізувати логістичні витрати 
при торгівлі з Європою, ближнім Сходом та Північ-
ною Африкою). Наприклад, майже десяток китайсь-
ких автовиробників уже здійснюють, або планують 
здійснювати збірку своєї продукції на українських по-
тужностях. Таким чином, провідну роль у відновленні 
та розвитку машинобудування Донбасу можуть відіг-
равати китайські виробники, зацікавлені в експансії 
на європейські ринки.  

Формування сприятливого господарського середо-
вища. Розвиток малого і середнього бізнесу (МСБ). Те-
перішній занепад виробничого потенціалу Донбасу дає 
шанс для кардинальних змін у структурі та спеціаліза-
ції економіки регіону. Для цього доцільно розробити 
Стратегію структурної перебудови економік Донецької 
та Луганської областей і набір відповідних інструмен-
тів для реалізації цієї Стратегії, серед яких ключову 
роль має вигравати спеціальний фонд на кшталт Стру-
ктурних фондів Європейського Союзу1 — Фонд рест-
руктуризації Донбасу (ФРД). Стратегія повинна бути 
сфокусована на пошуку кластерів та окремих ніш по-
силення конкурентоспроможності регіону, подаль-
шому інтегруванні його в єдиний економічний простір 
країни, вирішенні гострих соціально-економічних 
проблем областей та окремих депресивних територій, 
інноваційному партнерстві державних і регіональних 
органів влади, місцевого самоврядування, приватного 
бізнесу та громадськості. При забезпечені високої яко-
сті процесу опрацювання такого документу, прозоро-
сті розробки та належного його оприлюднення, Стра-
тегія може стати дороговказом приватним інвесторам 
та фінансовим донорам для наповнення ФРД. Важли-
вим елементом Стратегії має бути створення єдиної 
структури управління її реалізацією, яку потрібно фо-
рмована і забезпечувати функціонувати за участю всіх 
зацікавлених сторін: будь-то органи влади різних рів-
нів, представники бізнесу (у тому числі малого і сере-
днього), ключові громадські організацій регіону. 

Після закінчення бойових дій в період АТО ве-
лика кількість об’єктів житлового фонду та інфрастру-
ктури в Донецькій та Луганській областях потребува- 
 
____________________________ 

1
 Europa.eu, (2015). Glossary. Structural Funds and 

Cohesion Fund. [online] Available at: http://europa.eu/ legislation 

_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_en.htm [Accessed 
23 Apr. 2015]. 
тиме капітального ремонту та оновлення. Це надає 
шанс для розвитку МСБ у зазначених областях у таких 
сферах економічної діяльності, як будівництво, про-
мисловість будівельних матеріалів, ремонтні роботи 
тощо. Сприяння розвитку таких підприємств МСБ 
може включати такі заходи: надання пільгових канікул 
ремонтним та будівельним малим та середнім підпри-
ємствам в обсягах робіт, що виконуються за держав-
ним (регіональним, місцевим) соціальним замовлен-
ням; перепрофілювання промислових майданчиків 
підприємств, що не працюють (наприклад, зупинених 
шахт), та створення промислових парків, зокрема для 
будівельних та ремонтних підприємств, які відно-
сяться до МСБ; пільгове кредитування суб’єктів МСБ 
для придбання матеріалів, техніки, замовлення проек-
тних робіт тощо.   

Беручи до уваги те, що Донбас навіть в мирні 
часи відрізнявся високим рівнем захворювання насе-
лення онкологічними, серцево-судинними, професій-
ними  захворюваннями, виробничим травматизмом, 
слід визнати за пріоритетне завдання розвиток МСБ у 
сферах медичних послуг, виробництва медичних пре-
паратів, техніки, ортопедичних виробів. Розвитку фа-
рмацевтичної промисловості в регіоні сприятиме та-
кож наявність великої кількості хімічних підприємств, 
науково-дослідних організацій у сфері хімії та меди-
цини. У перспективі є можливості для створення в ре-
гіоні кластеру медичних послуг, підключивши також 
рекреаційні зони Донеччини та Луганщини. 

На відновлення економічної і соціальної сфери в 
Донецькій і Луганській областях, у тому числі з вико-
ристанням потенціалу МСБ, позитивний вплив ма-
тиме розвиток державно-приватного партнерства, яке 
надає додаткові можливості приватному капіталу для 
отримання прибутку і підвищення конкурентоспромо-
жності, а державі і регіону — для реалізації економічної 
політики, виконання пріоритетних завдань, підви-
щення ефективності використання бюджетних коштів.  

Для усунення недоліків вітчизняного законодав-
ства і практичного впровадження механізму державно-
приватного партнерства необхідно вжити такі заходи: 
розробити єдиний підхід до формування механізму ре-
алізації партнерської взаємодії держави і приватного 
сектору на національному та регіональному рівнях, 
адекватного новим ринковим умовам; удосконалити і 
гармонізувати нормативно-правове забезпечення роз-
робки та реалізації проектів; розробити стандартизо-
вану модель оцінювання проектів для реалізації ДПП 
на стадії ініціювання (ідентифікації); удосконалити 
процедури надання державної підтримки для розробки 
та реалізації проектів ДПП; запровадити контроль і 
моніторинг здійснення проекту як заключного етапу 
механізму реалізації партнерської взаємодії; створити 
єдину інформаційну систему щодо потенційних та ді-
ючих об’єктів ДПП на державному, регіональному та 
місцевому рівнях; розробити систему управління у 
сфері державно-приватного партнерства з чітким роз-
поділом повноважень між органами державної влади у 
рамках підготовки і реалізації проектів ДПП та коор-
динацією їх діяльності; створити міжрегіональні цен-
три державно-приватного партнерства за участю дер-
жавних і регіональних органів влади та представників 
бізнесу; створити міжвідомчу комісію з питань ДПП, 
до повноважень якої входитиме розробка концепції 
ДПП, техніко-економічне обґрунтування, розробка 
фінансової моделі, конкурсної документації, первин-
ний аналіз і оцінка проектів ДПП, комплексна оцінка 
ефективності проекту. 
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Для ефективного функціонування державно-при-
ватного партнерства необхідна насамперед розробка 
стратегії розвитку партнерської взаємодії держави та 
приватного сектору на національному і регіональному 
рівнях. Для розвитку інституціонального середовища у 
сфері державно-приватного партнерства доцільно за-
твердити "дорожню карту" (план заходів) щодо реалі-
зації стратегії розвитку ДПП. Це потребує визначення 
державою цілей розвитку ДПП, пріоритетів, напрямів, 
масштабів діяльності та джерел фінансування реаліза-
ції стратегії. Обов’язковим елементом реалізації стра-
тегії є встановлення вимог до учасників та розподіл 
обов’язків і повноважень між ними. 

 
Стосовно стратегії дій нашої академії по посиленню 

інтеграції академічної та університетської економічної 
науки.  

Стаття 66 чинного Закону України «Про вищу 
освіту» має назву: «Інтеграція наукової, науково-тех-
нічної та інноваційної діяльності вищих навчальних 
закладів і наукових установ Національної академії 
наук України, національних галузевих академій наук». 
Наведу її зміст повністю: «1. Інтеграція наукової, нау-
ково-технічної та інноваційної діяльності вищих нав-
чальних закладів і наукових установ Національної ака-
демії наук України, національних галузевих академій 
наук здійснюється з метою розроблення та виконання 
пріоритетних наукових програм, проведення наукових 
досліджень, експериментальних розробок тощо на за-
садах поєднання кадрових, фінансових, технічних та 
організаційних ресурсів відповідно до законодавства. 

2. Основними напрямами інтеграції наукової, на-
уково-технічної та інноваційної діяльності вищих на-
вчальних закладів і наукових установ Національної 
академії наук України, національних галузевих акаде-
мій наук є: 1) участь у розробленні та виконання дер-
жавних цільових програм економічного і соціального 
розвитку;2) проведення спільних наукових дослі-
джень, експериментальних та інноваційних розробок 
тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та 
власних надходжень;3) участь у створенні науково-на-
вчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних 
структур та інших організаційних форм кооперації;4) 
впровадження спільно створених інноваційних проду-
ктів у виробництво, інші галузі економіки тощо;5) за-
безпечення набуття, охорони та захисту прав інтелек-
туальної власності на результати наукової та науково-
технічної діяльності;6) провадження спільної видавни-
чої та інформаційно-ресурсної діяльності;7) залучення 
вищими навчальними закладами наукових працівни-
ків з наукових установ і організацій Національної ака-
демії наук України, національних галузевих академій 
наук та науковими установами і організаціями акаде-
мій науково-педагогічних працівників вищих навчаль-
них закладів на основі трудового договору (контракту) 
для провадження освітньої і наукової діяльності, зок-
рема до підготовки аспірантів і докторантів, підгото-
вки та експертизи підручників, навчальних посібни-
ків, освітніх програм та стандартів вищої освіти для 
забезпечення навчального процесу у вищій школі;8) 
організація на базі наукових установ і організацій На-
ціональної академії наук України, національних галу-
зевих академій наук наукових досліджень молодих 
вчених, докторантів та аспірантів, систематичної ви-
робничої практики студентів вищих навчальних закла-
дів із забезпеченням їх безпосередньої участі у прове-
денні наукових досліджень».  

Відповідна стаття 68 «Організаційні форми про-
вадження наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності» дає нам можливість пошуку найбільш ефе-
ктивних форм взаємодії: «1. Наукова, науково-техні-
чна та інноваційна діяльність може провадитись ви-
щими навчальними закладами, у тому числі через 
створені ними юридичні особи, предметом діяльності 
яких є доведення результатів наукової і науково-техні-
чної діяльності вищого навчального закладу до стану 
інноваційного продукту та його подальша комерціалі-
зація.  

2. До виконання наукових і науково-технічних 
робіт у вищому навчальному закладі можуть залуча-
тися науково-педагогічні, наукові і педагогічні праці-
вники, інші працівники вищих навчальних закладів, 
особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, 
а також працівники інших організацій.  

3. Вищі навчальні заклади, зокрема які є заснов-
никами інноваційних структур різних типів (наукові та 
технологічні парки, бізнес-інкубатори тощо), мають 
право проводити спільні наукові дослідження, демон-
страційні досліди тощо, у тому числі з використанням 
земельних ділянок, які знаходяться в постійному ко-
ристуванні вищих навчальних закладів».  

Тому пропонується розгорнути відповідне обго-
ворення на шпальтах нашого журналу і доручити Пре-
зидії (академіки Є.В.Савельєв, М.Г.Білопольський, 
В.І.Ляшенко) узагальнити відповідні пропозиції та на-
даи їх у відповідний комітет Верховної Ради та допо-
вісти на наступних Загальних Зборах. 

За звітний період членами академії традиційно 
видано значну кількість монографій, підручників, на-
вчальних посібників, збірників наукових праць тощо.  

Дозвольте звернути Вашу увагу на деякі організа-
ційні питання. В силу обставин що склалися ми цього 
року були змушені змінити юридичну адресу академії 
для чого ще раз перереєструвати згідно чинного за-
конгодавства її статут, який ще раз нагадаю, було на-
друковано у другому номері нашого вісника за 2013 р. 
Новим статутом було передбачено з метою усунення 
проблем, які виникають при визначенні кворумів на 
загальних зборах, а також втратою деякими членами 
зв’язків з академією, введення поряд з членами та чле-
нами-кореспондентами звань - почесних та асоційова-
них членів до яких відносити тих, хто фактично втра-
тив зв’язки з академією в силу різних обставин.  

Минулого року ми приймали відповідні рішення, 
щодо складання відповідних списків регіональними 
центрами та місцевими відділеннями і передати їх пре-
зидії для узагальнення і затвердження на цьогорічних 
зборах. Згідно нової редакції Статуту ці категорії на-
ших членів не будуть враховуватись як «бойві багнети» 
нашої організації при визначенні відповідних кворумів 
та прийнятті рішень. Але на жаль ми поки що не отри-
мали конкретних пропозицій від більшості з наших 
осередків. Звертаю увагу віце-президентів М.Г.Біло-
польського та В.І. Ляшенка на нагальну необхідність 
активізації проведення цієї роботи. 

Втім хочу іще раз і цього року наголосити, що су-
часна криза висвітлила ще один напрям, над яким слід 
було б попрацювати як Президії нашої академії, так і 
її членам, — це співробітництво з недержавними аналі-
тичними центрами, які починають відігравати все більш 
суттєву роль у формуванні економічної політики 
уряду. У лавах нашої академії майже немає представ-
ників цих структур, що не сприяє інформаційним ко-
нтактам та вирішенню статутних завдань академії. 
Тому вважав би за доцільне ще раз обговорити на цих 
зборах питання співробітництва з недержавними ана-
літичними центрами та їх більш активного залучення 
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до роботи в нашій академії. Відповідний пункт пропо-
нував би внести і до проекту рішення наших Загальних 
зборів. 

Ще раз хочу рекомендувати регіональним центрам, 
місцевим відділенням та членам Академії при наданні 
щорічних звітів не обмежуватися тільки переліком ста-
тей, конференцій та назв виконаних наукових тем, але й 
більш детально висвітлювати зміст наукового доробку 
(результати аналізу, виявлені тенденції та закономірно-
сті, розроблені концепції, обґрунтування перспективних 
напрямків досліджень тощо). Це сприятиме підготовці 
змістовних звітів як керівників регіональних відділень, 
так і загалом Президії нашої академії. 

 

Ще раз нагадаю, що наша Академія економічних 
наук України вже понад протягом 20 років її існування 
ніколи не залишалася осторонь від сучасних соціа-
льно-економічних проблем України. Певний погляд та 
певні думки на сучасні проблеми будуть висловлені в 
процесі обговорення доповіді Президії та стану еконо-
міки на зборах та знайдуть своє відображення на шпа-
льтах як академічних, так і інших видань.  

Усе це дасть змогу наблизити головну мету — зро-
бити правильні висновки та знайти шляхи подолання 
негативних наслідків сучасної кризи. 

Дякую за увагу!  Запрошую до дискусії!  
 

проект 

П О С Т А Н О В А 
загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії  
про роботу АЕН України з 16 травня 2014 р. по 23 травня 2015 p. 

 
Протягом звітного періоду Президією академії, 9 відділеннями та 6 регіональними центрами, дійсними 

членами академії проведено значну роботу, спрямовану на виведення економіки країни з кризи, над науковою 
розробкою та практичним втіленням в життя реформування економіки. Підготовлено та подано до керівних 
органів як державних, так і регіональних велику кількість наукових доповідей, проектів Законів України, Указів 
Президента України, постанов уряду. За звітний період членами академії видано багато монографій, підручни-
ків, учбових посібників, збірників наукових праць тощо. Поширюються та тіснішають творчі зв'язки членів 
академії із зарубіжними вченими, у т.ч. інших країн СНД та ЄС. Слід, однак, визнати, що ефективність діяль-
ності АЕНУ по деяких напрямках недостатня. Далеко не всі пропозиції академії, її підрозділів та окремих членів 
академії своєчасно втілюються в життя. Деякі члени академії не приймають участі в роботі академії, не виявля-
ють необхідної творчої активності, не сплачують членські внески і навіть не звітують про свою діяльність. 

Загальні збори Академії економічних наук України виходячи із завдань, підсумовуючи обговорення звітної доповіді 
Президії АЕНУ 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
1. Схвалити діяльність Академії економічних наук України, її Президії та регіональних центрів. З ураху-

ванням пропозицій, які були висловлені в процесі обговорення на Загальних зборах, доручити Президії роздру-
кувати матеріли загальних зборів на шпальтах наукового журналу АЕНУ “Вісник економічної науки України”. 

2. Продовжити роботу з розміщення наукового журналу АЕНУ “Вісник економічної науки України” у 
міжнародних наукометричних базах даних та створення власного сайту журналу згідно вимог цих баз. 

3. З метою реалізації положень Закону України «Про вищу освіту» в частині інтеграції академічної та 
університетської науки розгорнути відповідне обговорення на шпальтах журналу «Вісник економічної науки 
України» і доручити Президії (Є.В. Савельєв, М.Г. Білопольський, В.І. Ляшенко) узагальнити відповідні пропо-
зиції та надати їх у відповідний комітет Верховної Ради та доповісти на наступних Загальних Зборах. 

4. Запропонувати керівникам регіональних відділень та членам академії терміново подати готові до друку 
у «Віснику економічної науки України» тексти своїх доповідей на Загальних зборах на папері та в електронній 
формі (редактор WORD) на адресу Президії АЕНУ. 

5. Президії АЕНУ (М.Г. Білопольський, Є.В. Савельєв) спільно з керівниками регіональних центрів та 
місцевих відділень провести роботу щодо розширення кола передплатників «Вісника економічної науки Укра-
їни» у другому півріччі 2014 р. та на 2015 рік не менш як до 100 осіб. 

6. Президії  АЕН України активізувати роботу зі створення секцій інституціоналістів та еволюціоністів в 
структурі АЕН України (О.І. Амоша, В.М. Геєць, В.І. Ляшенко).  

7. Регіональним центрам та місцевим відділенням  продовжити роботу з уточнення списків своїх членів 
відповідно до категорій — академіки, член-кори, почесні та асоційовані, та подати їх до Президії.  

8. Рекомендувати регіональним центрам, місцевим відділенням та членам Академії при наданні щорічних 
звітів не обмежуватися тільки переліком статей, конференцій та назв виконаних наукових тем, але й більш 
детально висвітлювати зміст наукового доробку (результати аналізу, виявлені тенденції та закономірності, роз-
роблені концепції, обґрунтування перспективних напрямків досліджень тощо). 

9. Керівникам регіональних центрів та місцевих відділень ширше залучати представників недержавних 
аналітичних центрів та молодих членів академії до науково-організаційної роботи в її місцевих осередках. Пре-
зидії академії, регіональним центрам та відділенням приділяти належну увагу освітянській галузі, проведенню 
наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. 

10. З метою більш широкого висвітлення діяльності академії в засобах масової інформації вказувати в 
публікаціях, наукових доповідях, всюди, де це можливо та доцільно,  що ці роботи виконані в рамках АЕН 
України. 

 
Президент Академії економічних наук України О.І. Амоша 
Головний вчений секретар В.І. Ляшенко 
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З НАГОДИ 85 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
І 60 РІЧЧЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 
КОВАЛЬОВА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 

 
Ковальов Валерій Миколайович відомий в Укра-

їні і світі вчений-економіст, доктор економічних наук 
(з 1988 р.), професор (з 1992 р.), академік АЕН Укра-
їни (з 2013 р.). Народився 10.12.1929 р. у місті Соледар 
Донецької області, українець. Закінчив Харківський 
державний університет ім. В.Н. Каразіна у 1954 р. за 
спеціальністю «Планування народного господарства». 

У 1964 р. закінчив аспірантуру науково-дослід-
ного інституту праці (м. Москва), де у 1965 р. захистив 
кандидатську дисертацію з питань нормування праці в 
соляній промисловості. У 1968 р. йому присвоєно 
вчене звання старшого наукового співробітника за 
спеціальністю «Економіка праці». 

За час наукової діяльності В.М. Ковальов працю-
вав: 

1955-1956 рр. — вченим секретарем Всесоюзного 
науково-дослідного інституту соляної промисловості 
(м. Соледар); 

1956-1960 рр. — начальником нормативно-дослі-
дної лабораторії Артемівської солекопальні «Артем-
сіль» (м. Соледар); 

1960-1999 рр. — завідуючим відділом економічних 
досліджень Українського науково-дослідного інсти-
туту соляної промисловості (м. Артемівськ); 

1999-2003 рр. — професором Донбаської держав-
ної машинобудівної академії (м. Краматорськ). 

Після 2003 р. до сьогодення — завідуючий кафед-
рою економіки підприємств та менеджменту На-
вчально-наукового професійно-педагогічного інсти-
туту Української інженерно-педагогічної академії 
(м. Артемівськ). 

Під час наукової діяльності В.М. Ковальов опуб-
лікував більш 250 наукових праць в Україні і за кор-
доном, у тому числі 13 книг і монографій та два ви-
дання навчального посібника з економіки праці та со-
ціально-трудових відносин (з грифом МОН України), 
а також навчальний посібник з економіки підприємс-
тва. 

Найбільш значними результатами його наукової і 
педагогічної діяльності виявились такі: 

1956-1999 р. — створення методології обґрунту-
вання норм праці в гірничо-добувній і харчовій про-
мисловості за критеріями оцінки: прогресивність, рів-
нонапруженість і реальність норм, а також концепції 
реформування оплати праці в соляній промисловості, 
яке було здійснено відповідно до Постанови Уряду 
СРСР у 1974 р. 

1999-2015 рр. — теоретичне осмислення та визна-
чення таких економічних категорій, як людський ка- 
 
 
 
 
 
 

пітал, трудовий потенціал, соціально-трудові і суспі-
льні відносини, формування методології їх кількісного 
визначення. 

Зокрема, у 2014-2015 рр. В.М. Ковальов завершив 
і опублікував цикл наукових праць з проблем соціа-
льно-трудових відносин, до яких належать: 

особиста монографія «Роль праці у формуванні 
суспільних відносин (2015 р.) та статті: 

«Оплата праці як форма вираження соціальної 
відповідальності бізнесу» (надруковано у колективній 
монографії Дніпропетровського національного гірни-
чого університету у 2014 р.); 

«Розвиток концепції соціально-трудових відно-
син у світлі вчення академіка В.І. Вернадського» (жу-
рнал «Україна — аспекти праці», 2015 р.); 

«Визначальна роль закону рівноваги у розвитку 
природи і суспільства: соціально-економічний аспект» 
(журнал «Вісник економічного науки України», 
2015 р.). 

Зазначені наукові праці завершують цикл робіт 
автора з проблем праці і суспільних відносин, висвіт-
люють досвід розвитку соціально-трудових відносин в 
Україні. В них також розкрито сутність і роль системи 
об’єктивних законів розвитку природи і суспільства. 
Зокрема: загального закону рівноваги, визначального 
економічного закону відповідності економічних фор-
мацій етапу і рівню розвитку продуктивних сил, осно-
вного економічного закону суспільства соціально-ре-
гульованих ринкових відносин; економічного закону 
оплати праці. Сформована структура мотиваційного 
механізму стимулювання ефективності праці і бізнесу, 
методологія кількісної оцінки міри вираження суспі-
льних відносин; балансу соціально-економічних інте-
ресів бізнесу і найманої праці; резерви можливого під-
вищення заробітної плати тощо. 

Обґрунтовано історично незбіжні стратегічні на-
прями розвитку людства до створення гармонічного 
суспільства відповідно до вимог об’єктивних законів 
розвитку природи та суспільства на принципах парт-
нерства, доброзичливості, істини, добра і спрямування 
національних економік до світової економічної сис-
теми. 

За науковим керівництвом і допомогою В.М. Ко-
вальова підготували і захистили дисертації 7 кандида-
тів і 5 докторів наук та дипломи більше ніж 300 ма- 
гістрів і спеціалістів. 

Його трудова діяльність відзначена державними 
нагородами: 5 медалей і нагрудний знак «Шахтарська 
слава» ІІ і ІІІ ступеню. 

 
Президія АЕН України 
Редколегія журналу 
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З НАГОДИ 75 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

БУЛЄЄВА ІВАНА ПЕТРОВИЧА 
 

Булєєв Іван Петрович, доктор економічних наук, 
професор, народився у м. Сніжне Донецької області. 
Після закінчення у 1962 році Донецького політехніч-
ного інституту розпочав свій професійний шлях Ча-
сов-Ярському комбінаті вогнетривких виробів. Своє 
життя пов’язав з наукою, що давало змогу глибше ро-
зуміти питання промислового виробництва, мотивації 
та управління підприємствами. Більше 40 років Булєєв 
Іван Петрович  працює в галузевих та академічному на-
уково-дослідних інститутах. У 1974-1980 рр. працював 
завідувачем лабораторії економіки і фінансів Всесоюз-
ного науково-дослідного інституту соляної промисло-
вості, у 1980-1994 рр. — завідувачем відділу економіч-
них досліджень Державного інституту по обробці ко-
льорових металів і сплавів, у 1994-2001 рр. — заступ-
ником генерального директора з економіки та фінан-
сів об'єднання «Артемсіль».  

Під його науковим керівництвом і за особистою 
участю було розроблено нормативну базу підприємств 
соляної промисловості та кольорової металургії Укра-
їни і Російської Федерації, методичні положення із ро-
здержавлення та приватизації підприємств соляної га-
лузі та обробки кольорових металів України і Росії. На 
протязі 7 років був головою ради республіканської 
асоціації «Укрсільпром». У 1994 р. його обрано дійс-
ним членом (академіком) Академії інженерних наук 
України, у 2002р. — дійсним членом Академії еконо-
мічних наук України. 

З 2001 року по теперішній час працює в Інституті 
економіки промисловості НАН України — заступник 
директора, завідувач відділу. Під керівництвом і за 
безпосередньою участю Булєєва І.П. отримано ряд 
вагомих наукових результатів у дослідженні актуа-
льних проблем економічної теорії, економічного 
зростання, власності та приватизації, реалізації рин-
кових механізмів на макро- і мікрорівнях, господар-
ського механізму і трансформації підприємств, об’єд-
нань та їх інтеграції у світогосподарський простір. 

Булєєвим І.П. обґрунтовано і реалізовано в дослі-
дженнях інституціональний підхід до аналізу та фор-
мування внутрішніх і зовнішніх відносин підпри-
ємств, що сприяє впровадженню на підприємствах 
концепції анімалізму, холізму, їх перетворенню у кре-
ативні організації. 

Вченим розроблено методологію класифікації під-
приємств за інституціональними факторами, формами 
власності, розмірами, впливом на соціальну інфрастру-
ктуру територій. Обґрунтовано необхідність першочер-
гової розробки та впровадження дієвого механізму опо-
даткування, що значно полегшує тягар фіскальної по-
літики та стимулює розвиток виробництва. 

Булєєвим Іваном Петровичем досліджено сутність 
та окреслено і обґрунтовано структуру підприємства як 
найбільш стабільної інституції, виходячи із положень ін-
ституціональної та еволюційної економічних теорій. 
Обґрунтовано роль та місце в трансформаційній еко-
номіці малого, середнього та великого бізнесу, вияв-
лено природу їх взаємовідносин та розроблено заходи 
і обґрунтовано пріоритети щодо політики держави ві-
дносно кожного виду бізнесу, розроблено систему мо-
тиваційних заходів та визначено роль інтелектуального 
капіталу у підвищенні капіталізації підприємства. 

Булєєв І.П. брав безпосередню участь в розробці, 
удосконаленні та експертизі значної кількості проектів, 
законів, програмних документів щодо вирішення прак-
тичних питань на основі використання теоретичних 

положень сучасної економічної науки. Розроблено 
конкретні пропозиції щодо формування громадянсь-
кого суспільства та середнього класу. Одним з перших 
в державі він став розробляти та вдосконалювати тео-
рію трансакційних витрат від макрорівня до рівня кон-
кретних суб’єктів ринкових відносин (держава, регіон, 
підприємство, індивід), обґрунтував методологію оці-
нки ефективності корпоративного управління за крите-
рієм трансакційних витрат, розробляє інституціональну 
економічну теорію виходячи з ролі та місця в ній діяль-
ності підприємств, виробничих колективів, займається 
проблемами соціальної відповідальності бізнесу та дер-
жави. 

Булєєв І.П. опублікував особисто та у співавторс-
тві близько 400 наукових праць, з яких 5 особистих 
(за обсягом більш як 10 д.а. кожна) та 41 колективна 
монографія. Серед останніх робіт І.П.Булєєва варті 
уваги такі фундаментальні монографії: «Теоретичні та 
природні аспекти формування змішаної економіки», 
«Приватизація: діагностика протиріч і шляхи вирі-
шення», «Антикризове управління підприємством», 
«Сучасні важелі та методи управління підвищенням 
ефективності господарської діяльності», «Концепція 
державної промислової політики», «Управління тран-
сакційними витратами в перехідній економіці», «Про-
мислові корпорації: особливості розвитку й прийняття 
рішень», «Теоретичні та прикладні аспекти функціону-
вання виробничого комплексу регіону», «Проблеми 
підвищення ефективності функціонування підпри-
ємств різних форм власності», «Стратегія підвищення 
ефективності функціонування виробництва», «Підп-
риємство в системі суспільних відносин: інституці-
ональний аспект», «Соціальна відповідальність біз-
несу: теорія та практика», «Некоторые аспекты 
выбора вектора интеграции Украины», «Финансовые 
методы обеспечения капитализации предприятий», 
«Капитализация предприятий: сущность, формы, мо-
делирование факторов обеспечения», «Капитализация 
предприятий: теория и практика», «Капитализация и 
регулирование хозяйственной деятельности предприя-
тий базовых отраслей промышленности: институцио-
нальный аспект» та інші.  

Булєєв І.П. веде плідну роботу з науковою мо-
лоддю, бере активну участь у підготовці та атестації 
кадрів вищої кваліфікації. З 1996 року він є членом 
спеціалізованої вченої ради по захисту докторських 
дисертацій в ІЕП НАН України, з 2001 року по 2006 
р. працював експертом ВАК України. Під його науко-
вим керівництвом та консультуванням захищено 17 ка-
ндидатських та 7 докторських дисертацій.  

Заслуговує на увагу кваліфікована робота Булєєва 
І.П. як редактора збірників наукових праць ІЕП 
НАН України, заступника головного редактора жур-
налу «Економіка промисловості», члена редколегії жу-
рналів та наукових вісників «Прометей», «Економіч-
ний вісник Дніпропетровського національного гірни-
чого університету»,«Бізнес-Інформ», інших збірників 
та журналів наукових установ. 

Плідна творча діяльність і повсякденна участь у 
розв’язанні актуальних завдань економічної науки і 
практики забезпечили визнання Булєєва І.П. як одного 
із провідних в Україні вчених та його авторитет серед 
науковців, фахівців і працівників органів управління. 

 
Президія АЕН України 
Редколегія журналу
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З НАГОДИ 70 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І 50 РІЧЧЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ ГЕЙЦЯ ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА 

 
20 квітня 2015 року виповнюється 70 років видат-

ному вченому-економісту, академіку НАН України, 
віце-президенту Національної академії наук України, 
директору ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України», лауреату Державної премії України в 
галузі науки і техніки Гейцю Валерію Михайловичу, а 
також відзначається 50-річчя його наукової діяльності. 

Майбутній академік народився у селі Сезьки Іч-
нянского району на Чернігівщині. Після здобуття ви-
щої освіти на механіко-математичному факультеті Ки-
ївського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 
все його подальше життя пов’язане з розвитком еко-
номічної науки в системі НАН України. 

Свій трудовий шлях В. М. Геєць розпочав у Ін-
ституті економіки НАН України і пройшов усі щаблі 
наукової кар’єри – від інженера до завідувача відділу 
моделювання економічного розвитку. В 1997 р. був об-
раний  директором Інституту економічного прогнозу-
вання НАН України, створеного згідно з відповідними 
постановами Кабінету Міністрів України та Президії 
НАН України, а у 2005 р. перейменованого в ДУ «Ін-
ститут економіки та прогнозування НАН України», де 
став справжнім драйвером наукового пошуку, ініціа-
тором нових напрямів досліджень та їхнім головним 
натхненником. 

Сфера наукових інтересів ученого лежить у мак-
роекономіці, економіко-математичному  моделюванні 
та прогнозуванні економічного розвитку, В. М. Ге-
єць – засновник наукових  шкіл в сфері макроеконо-
міки (теорія і моделі економічного прогнозування, фі-
нансів (фінансова безпека: бюджетна і боргова полі-
тика), державного регулювання економіки. За вагомий 
внесок у розвиток вітчизняної науки в 1992 р. В. М. 
Геєць був обраний членом-кореспондентом НАН Ук-
раїни, а в 1995 р. – академіком НАН України. Плідну 
наукову роботу вчений поєднує з напруженою нау-
ково-організаційною роботою в Президії НАН Укра-
їни: 1998—2009 рр. – академік-секретар Відділення 
економіки, а з 2009 р. і дотепер – віце-президент НАН 
України.  В. М. Геєць невтомно бореться за удоскона-
лення організації та координації фундаментальних до-
сліджень, популяризації сучасних економічних знань, 
забезпечення ефективної діяльності НАН України та 
посилення її ролі як вищої наукової організації дер-
жави. 

Очолюваний В. М. Гейцем Інститут економіки та 
прогнозування завжди перебуває на вістрі сучасних 
наукових до- сліджень, щоразу обираючи проблеми на 
стику економіки та інших соціогуманітарних дисцип-
лін, швидко реагуючи на виклики часу та поєднуючи 
в дослідженнях новизну і фундаментальність. Голов-
ним завданням Інституту є забезпечення геополітич-
ної перспективи української нації шляхом створення 
стратегічних основ розвитку та піднесення національ-
ної економіки та ефективного функціонування інсти-
тутів держави у цьому процесі, обґрунтування соціогу-
манітарних пріоритетів і критеріїв економічного роз-
витку, гармонізація цільових орієнтирів стабільного 
економічного зростання, інноваційних перетворень, 
модернізації та структурно-технологічного оновлення 
вітчизняної економіки та її інтеграції у світову, виро-
блення складових державної політики щодо забезпе-
чення інноваційної моделі розвитку економіки, пода-
льше формування нещодавно розробленої науковцями 
Інституту концепції економічного зростання в умовах 
нестабільності.  

Упродовж останніх років наукові інтереси акаде-
міка В. М. Гейця концентруються на дослідженні ін-
ституціональних основ та вирішенні проблем взаємо-
дії суспільства, держави та бізнесу, створення ефекти-
вних механізмів впливу на подальшу капіталізацію 
економіки України для досягнення нею самодостатно-
сті як суб’єкта міжнародної діяльності, чому були при-
свячені численні публікації в наукових журналах та 
фундаментальна монографія «Суспільство, держава, 
економіка: феноменологія взаємодії та розвитку» (у 
2009 р. побачило світ її видання українською мовою, а 
у 2014 р. – доповнене і перероблене видання російсь-
кою). Загалом же у творчому доробку В. М. Гейця по-
над 500 праць, серед яких 40 монографій (7 індивідуа-
льних). Під його безпосереднім керівництвом були 
підготовлені національні доповіді «Соціально-еконо-
мічний стан України: наслідки для народу та держави» 
та «Новий курс: реформи в Україні 2010—2015 рр. ). 

За особистого керівництва та ініціативи В. М. 
Гейця наукові здобутки Інституту популяризуються за 
допомогою започаткованих Інститутом наукових жур-
налів «Економіка і прогнозування» (де він – головний 
редактор), «Вісник Інституту економіки та прогнозу-
вання» (член редколегії), «Економічна теорія», ви-
дання колективних та індивідуальних монографій (по-
бачили світ понад 120), наукових доповідей (понад 40), 
подання до керівних органів держави багаточисельних 
різноманітних аналітичних матеріалів та доповідних 
записок. 

Крім цього, В. М. Геєць є головним редактором 
найповажнішого в країні економічного журналу «Еко-
номіка України» та членом редколегій численних віт-
чизняних та зарубіжних наукових журналів з різних ас-
пектів економічних та соціогуманітарних знань. 

Своїм учителем  називають  В. М. Гейця 21 док-
тор і 22 кандидати економічних наук. У кадровій по-
літиці директор робить ставку на талановиту молодь, 
слідкує за науковим зростанням кожного  співробіт-
ника, багатьма опікується особисто. В ДУ докладають 
багато зусиль щодо якісної підготовки наукових кадрів 
вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру, 
тут з 2005 р. працюють дві спеціалізовані Вчені ради, 
а з 2009 р. Інститут став готувати магістрів за спеціа-
льністю «Фінанси» («Фінанси і кредит»).  З 1997 р. і 
до сьогодні науковці Інституту захистили понад 70 ка-
ндидатських та 24 докторські дисертації, що сприяло 
формуванню вагомого і багатогранного наукового 
поля Інституту. 

Про інтеграційну спрямованість очолюваного В. 
М. Гейцем Інституту свідчать тісні міжнародні зв’язки 
та спільна робо- та над проектами з науковцями Ніде-
рландів, США, Угорщини, Греції, Австрії, Великої 
Британії, Норвегії, Казахстану, Росії, Білорусі, Азер-
байджану. 

Плідно поєднуючи наукову діяльність із громад-
ською, В. М. Геєць уже понад 25 років представляє 
Україну в Міжнародному проекті ЛІНК—ООН, запро-
шується експертом до різних комісій та рад. 

Вимогливість і наполегливість, які В. М. Геєць 
вважає своїм кредо, сприяли його становленню як 
вченого і керівника, а також допомагають долати ви-
клики часу, що постають перед суспільством і науко-
вою спільнотою країни. 

 
 

Президія АЕН України 
Редколегія журналу 
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202 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

70 ЛЕТ ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ,  
АКАДЕМИКУ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ  

ДУБНИЦКОМУ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ 
 

 
10 февраля 2015 года исполнилось 70 лет видному 

украинскому ученому — экономисту и организатору 
радиотехнической промышленности Дубницкому Вла-
димиру Ивановичу. 

После окончания школы, с серебряной медалью, 
он поступил на физический факультет Горьковского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
по специальности «электроника твердого тела». Начи-
ная, с 1966 года. В.И. Дубницкий более 33 лет прора-
ботал в системе Военно-промышленного комплекса 
СССР и Украины, в радиотехнической промышленно-
сти. Свой трудовой путь, Владимир Иванович начал в 
качестве младшего научного сотрудника, ст. инже-
нера-технолога в лаборатории кристаллографии и оп-
тико-электронных технологий Научно-исследова-
тельского радиофизического института (г. Горький). В 
1969 году ему поручается организация нового уника-
льного производства — цеха микроэлектроники на 
Горьковском заводе радиоизмерительных приборов 
НПО «Темп». При его активном участии, в числе пер-
вых в СССР, было запущено высокотехнологическое 
производство частных микропроцессов и микросбо-
рок. 

По решению коллегии Министерства ра-
диопромышленности СССР В.И. Дубницкий был в 
1977 году направлен в г. Донецк, на завод «Топаз», где 
он проработал более 23 лет, в качестве зам. главного 
инженера, зам. директора СКБ, главного инженера. За 
время работы, в ПО «Топаз» при его участии и руко-
водстве были запущены высокотехнологические прои-
зводства, которые позволили выпускать уникальные 
радиотехнические комплексы и изделия, из которых, 
наиболее известны комплексы «Кольчуга», «Мандат», 
не имеющие аналогов в мире. 

В.И. Дубницкому, в 1979 году за освоение и 
выпуск специальной радиотехнических комплексов 
была присуждена Государственная премия СССР, а в 
1984 году ему было присвоено звание «Почетный ра-
дист СССР». 

Наряду с работой в промышленности, Владимир 
Иванович, занимался научно-педагогической деятель-
ностью. В 1997 году в Институте экономико-правовых 
исследований НАН Украины он защищает кандидатс-
кую диссертацию и ему присваивается научная сте-
пень кандидата экономических наук, а в 2008 году в  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институте проблем рынка и экономико-экологиче-
ских исследований НАН Украины (г. Одесса) успешно 
защищена диссертация «Рыночная трансформация 
промышленного комплекса региона» на соискание на-
учной степени доктора экономических наук. 

В 2001 году ему присвоено звание доцента, в 2011 
году звание профессора. В период с 1994 г. по 2012 г. 
В.И. Дубницкий работает в Донецком экономико-гу-
манитарном институте, в качестве проректора по нау-
чной работе и зав. кафедрой международной эконо-
мики. С 2012 г. он работает в Донецком государствен-
ном университете управления. 

Под его руководством подготовлены и защищены 
7 кандидатских диссертаций. Начиная с 1998 года, со-
вместно с профессорами В.Н. Аминатом, В.В. Фина-
гиным, Н.Д. Прокопенко и П.А. Погосовым он стано-
вится учредителем научного издания Украины «Регио-
нальный сборник научных трудов по экономике «Про-
метей», а с 2005 г. становится главным редактором 
данного известного в Украине и за рубежом научного 
издания. Профессор В.И. Дубницкий также является 
членом редколлегий 4 ведущих научных изданий Ук-
раины. 

За прошедшее время им подготовлено и опубли-
ковано 248 научных публикаций, среди них 12 моног-
рафий (5 авторских), 16 учебных пособий (в т.ч. 8 с 
грифом МОН Украины). Кроме того, им были подго-
товлены и опубликованы научные статьи в Германии, 
Польше, Швеции, Китае, Болгарии, Литве, Словакии. 
Среди научных публикаций профессора В.И. Дубниц-
кого можно выделить: монографию «Трансформация 
промышленного комплекса: проблемы управления ра-
звитием» (2008 г.), фундаментальную коллективную 
монографию «Украина и ее регионы на пути к инно-
вационному обществу» в 4-томах (2011 г.), где он 
выступил как автор и редактор данного издания; «Ак-
туальные проблемы развития сферы услуг» (2014), 
раздел 6.2. в монографии «Кластеры в экономике Ук-
раины» (2014 г.). Профессор В.И. Дубницкий является 
членом 2-х специализированных научных советов. 

Научная общественность Украины сердечно по-
здравляет доктора экономических наук, профессора, 
академика АЭН Украины Дубницкого Владимира 
Ивановича с юбилеем и желает ему здоровья и плодо-
творной научно-педагогической деятельности. 

 
Президиум Академии экономических наук Украины  

Ученый совет Донецкого государственного  
университета управления  

Редколлегия сборника «Прометей»  
Редколлегия научного журнала «Весник экономической 

 науки Украины» 
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АНОТАЦІЇ 
 
Андрушків Б., Кирич Н., Погайдак О., Стойко І., 

Шерстюк Р. Контрейлерні перевезення — перспективи 
розв’язання проблеми в Україні (Шляхи удосконалення 
транспортного обслуговування в умовах гібридної 
війни). — С. 23. 

У статті, на основі аналізу літературних джерел та 
існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду  роботи 
залізничного та автомобільного транспорту, запропо-
новано шляхи та засоби  розвитку контрейлерного об-
слуговування. Розглянуто проблеми підвищення його 
ефективності за рахунок інноваційних чинників. Вста-
новлено, що загалом одним з найбільш прийнятних 
шляхів підвищення ефективності функціонування тра-
нспортних  систем, підвищення безпеки руху, якості 
транспортного обслуговування є реалізація наявних 
контрейлерних можливостей, організація раціональ-
них маршрутів руху транспорту.  Доказано, що за ра-
хунок застосування інноваційно-логістичних підходів, 
раціонального розміщення контрейлерних пунктів,  
організаційних чинників та  врахування сучасних ви-
мог експлуатації доріг і транспорту, можливо підви-
щити ефективність  та якість транспортного обслуго-
вування в умовах розвитку дорожнього господарства. 

Ключові слова: контрейлерне обслуговування, за-
лізничний транспорт, автомобільний транспорт,  тра-
нспортні засоби, ефективність, завантаження, якість, 
безпека руху, транспортне обслуговування.  

Булєєв І. П. Економіка України на сучасному етапі: 
інституціональний аспект. — С. 26. 

На основі аналізу процесів функціонування укра-
їнського суспільства зроблено оцінювання стану еко-
номіки, що характеризується системною кризою, не-
лінійним розвитком,загостренням протиріч інтересів 
різних прошарків та груп. Висвітлено недоліки лібера-
льної теорії, використовуємої у реформуванні еконо-
міки України, рекомендоване більш повне викорис-
тання інституціональної та кейнсіанської наукових 
шкіл. Обґрунтовано напрями виходу суспільства та 
економіки із кризи. 

Ключові слова: економіка, інститути, криза, лібе-
ральна і інституціональна теорії, інтереси, власність, 
відповідальність. 

Бутенко А. І., Шлафман Н. Л. Методологічні за-
сади подолання диспропорцій розвитку підприємницького 
сектору як складової сталого розвитку економіки Укра-
їни. — С. 34. 

У статті викладено методологічні засади подо-
лання диспропорцій розвитку підприємницького сек-
тору як складової сталого розвитку економіки Укра-
їни. Ці підходи є базою для розробки методики подо-
лання диспропорцій підприємницького сектора, в якій 
має бути передбачено нівелювання дії диспропорцій-
них чинників: правових � недосконала та нестабільна 
нормативна-правова база; політичних � недоліки чин-
ної соціально-економічної політики, орієнтованої пе-
реважно на аграрний характер реальної економіки; 
економічних � високі тарифи і ціни на продукцію та 
послуги природних і локальних монопольних струк-
тур; нестабільність і фіскальний характер системи опо-
даткування, наявність податку на внутрішнє спожи-
вання (ПДВ), що робить невигідним технологічне ви-
робництво в промисловості, стимулюючи експорт си-
ровини та напівфабрикатів; зростання тарифів за оре-
нду землі, транспортні послуги, тощо; фінансових � 

практична відсутність системи самофінансування, 
(кредитні спілки, товариства взаємного страхування); 
практична відсутність кредитування банками реальної 
економіки, в т.ч. жорсткі вимоги до малих підприєм-
ницьких структур з надання гарантій повернення кре-
диту через відсутність тривалої кредитної історії і під-
вищених ризиків; відсоткові ставки за кредитами, що 
значно перевищують рівень рентабельності виробни-
чих підприємств; відсутність доступу до іноземних ін-
вестиційних, кредитно-фінансових ресурсів; соціаль-
них � відсутність справедливої системи трудових від-
носин та соціального захисту підприємців і працівни-
ків, відповідної ринковим вимогам; знеособленість 
страхових фондів (внески поступають не на персоні-
фіковані рахунки платника, а до загального фонду); 
організаційних � недостатньо ефективна інституційна 
інфраструктура державної і регіональної підтримки 
(неефективність і незабезпеченість фінансовими ресу-
рсами програм підтримки малого та середнього підп-
риємництва, низька роль об'єднань підприємців у їх 
розробці); наявність адміністративних бар'єрів (труд-
нощі при реєстрації, закритті, сертифікації, ліцензу-
ванні, отриманні інших дозвільних документів); чис-
ленні перевірки різних контролюючих органів.  

Ключові слова: підприємництво, диспропорції 
розвитку підприємницького сектору, сталий розвиток. 

Вишневський О. С. Стратегічне планування: екст-
равертна і інтровертна установки стратега. — С. 38. 

У даній статті розглядаються підходи до стратегі-
чного планування в умовах інтроверсії і екстраверсії 
стратега. Хоча вплив психологічних факторів на еко-
номічні процеси добре вивчено, ролі психологічної 
орієнтації стратега приділялося мало уваги. У статті 
були встановлені відмінності і особливості створення 
стратегії залежно від інтроверсії і екстраверсії індиві-
дуального або колективного стратега. Це дозволяє по-
глибити розуміння процесу стратегічного планування 
і закладає теоретичні основи його удосконалення. 

Ключові слова: стратегічне управління, стратегі-
чне планування, екстраверсія, інтроверсія, економічна 
психологія. 

Головінов О. М. Інноваційні кластери: питання 
теорії і практики. — С. 45. 

У статті досліджено існуючі підходи до визна-
чення сутності кластеризації і кластерів в економіці, 
здійснено аналіз передумов виникнення і розвитку 
інноваційних кластерів. Визначено значення іннова-
ційних кластерів у забезпеченні реального економіч-
ного зростання, підвищення ефективності виробниц-
тва, проаналізовано роль і місце інноваційних класте-
рів у сучасній постіндустріальній економіці. Проана-
лізовано чинники, що призводять до негативних ре-
зультатів у реалізації національної інноваційної клас-
терної політики. 

Ключові слова: інновація, інноваційний кластер, 
високотехнологічне виробництво, конкурентоспромо-
жність, державна кластерна політика, національна 
інноваційна система, синергетичний ефект, генерація 
знань, інноваційна інфраструктура.  

Драчук Ю. З., Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. 
Удосконалення нормативно-правового забезпечення інно-
ваційного розвитку вугільної промисловості. — С. 52. 
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У статті розглянуто основні положення діючої за-
конодавчої та нормативно-правової бази інновацій-
ного розвитку в Україні. Визначено особливості вико-
ристання нормативно-правової бази інноваційного 
розвитку у вугільній промисловості та можливості ін-
вестиційного забезпечення інноваційного розвитку ву-
гільних підприємств в надзвичайних ситуаціях. Дослі-
джено чинники, які впливають на ризики при реаліза-
ції інвестиційно-інноваційних проектів у вугільній 
промисловості, і на цій основі запропоновано заходи 
щодо мінімізації їх впливу шляхом створення іннова-
ційної структури — технопарків. Надано рекомендації 
щодо вдосконалення нормативно-правового забезпе-
чення інноваційного розвитку вугільної промисловості 
з урахуванням особливих умов функціонування вугі-
льних підприємств у надзвичайних ситуаціях. 

Ключова слова: законодавча база, нормативно-
правове забезпечення, інноваційний розвиток, вугі-
льна промисловість, чинники, інвестиційне забезпе-
чення, венчурне фінансування, галузеві ризики, еко-
номічна безпека, технопарки, управління ризиками, 
інвестиційно-інноваційна діяльність, вугільне підпри-
ємство, рекомендації, заходи щодо мінімізації ризиків, 
надзвичайні ситуації. 

Іванов С. В. Підходи до ухвалення організаційних 
рішень і вибору фінансової стратегії підприємства. —  
С. 62. 

В дослідженні розглянуто питання фінансової 
стійкості підприємства, за рахунок вирішення про-
блеми фінансової безпеки, використання можливос-
тей фінансового потенціалу як умови якісної розробки 
фінансової стратегії підприємства. Виявлені базові ха-
рактеристики фінансової стратегії підприємства. По-
казано місце фінансової стратегії в стратегічному на-
борі підприємства. Сформульовано базовий концепту-
альний підхід до формування фінансової стратегії, з 
урахуванням заходів щодо забезпечення фінансової 
безпеки підприємства, з урахуванням етапів його жит-
тєвого циклу.  

Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, 
фінансовий потенціал, фінансова безпека, фінансова 
стратегія. 

Іванова М. І. Концептуальні підходи до визначення 
дефініції «логістика». — С. 68. 

Стаття присвячена дослідженню концептуальних 
підходів до визначення дефініції «логістика». Розгля-
нуті сучасні трактування термінів «логістизація», «ло-
гістична компетенція», «логістичний потенціал», «ло-
гістичний менеджмент». Доведено, що понятійний 
апарат потребує систематизації, уникнення дублю-
вання та зайвого словотворення, а саму дефініцію «ло-
гістика» необхідно розглядати у поєднанні чотирьох 
підходів: як спосіб управління потоковими процесами 
підприємства; як управління, орієнтоване на досяг-
нення цілі; як діяльність з нагляду й контролю; як осо-
бливу галузь наукового знання і професійної спеціалі-
зації фахівців з логістики. 

Ключові слова: логістика, концептуальний підхід, 
потокові процеси, інтегрована інноваційна логістика. 

Кір’ян Т. М., Шаповал М. С. Визначення впливу 
різноманітних видів, форм зайнятості та безробіття 
населення на стан національного ринку праці. — С. 72. 

В роботі досліджено вплив, видів, форм зайнято-
сті та безробіття на стан національного ринку праці. 
Показано, що зайнятість населення за формами захи-
щеності підрозділяється у першу чергу на захищеність 

самих зайнятих, захищеність трудових функцій та за-
хищеність на ринку праці. 

Основними напрямами боротьби з безробіттям є 
розширення сфери докладання праці, система нав-
чання та перенавчання протягом життя, створення 
стимулів для безробітних щодо пошуку робочих місць 
та багато іншого. 

Ключові слова: види та форми зайнятості, безро-
біття, форми захищеності зайнятих, розширення 
сфери докладання праці. 

Ковальов В. М. Визначальна роль закону рівноваги 
в розвитку природи і суспільства: соціально-економічний 
аспект. — С. 82. 

Стаття висвітлює досвід розвитку соціально-тру-
дових відносин в Україні у перехідний період до соці-
ально-регульованого ринкового виробництва і завер-
шує цикл робіт автора з проблем праці і суспільних 
відносин. 

Розкриті сутність і роль системи законів розвитку 
природи і суспільства: загального закону рівноваги; 
визначального економічного закону відповідності еко-
номічної формації етапу і рівню розвитку продуктив-
них сил; основного економічного закону суспільства 
соціально регульованих ринкових відносин; економіч-
ного закону оплати праці. 

Розроблена структура мотиваційного механізму 
стимулювання ефективності праці і бізнесу, методоло-
гія кількісної оцінки міри вираження суспільних від-
носин, балансу соціально-економічних інтересів біз-
несу і найманої праці, резервів можливого підвищення 
середньої заробітної плати. 

Ключові слова: закони розвитку, механізм, моти-
вація, потреби, стимулювання, ефективність, бізнес, 
праця, баланс інтересів, рівновага. 

Малюта Л. Діагностика інтелектуально-кадрової 
складової забезпечення економічної безпеки машинобуді-
вних підприємств. — С. 89. 

В статті окреслено важливість впливу інтелектуа-
льно-кадрової складової на забезпечення економічної 
безпеки промислового підприємства, в тому числі й 
машинобудівного. Обгрунтовано необхідність приді-
лення особливої уваги саме цій компоненті як ключо-
вій функціональній складовій  економічної безпеки. 
Зазначено, що саме кадри  — найбільш ціннісна і ва-
жлива частина продуктивних сил суспільства; ефекти-
вність діяльності підприємства залежить від кваліфіка-
ції, розміщення і використання персоналу, від умов та 
оплати праці, від сприятливого соціально-психологіч-
ного клімату в колективі тощо. В розрізі зазначених 
чинників впливу проведено діагностування стану інте-
лектуально-кадрової складової забезпечення економі-
чної безпеки машинобудівних підприємств України. 
На основі проведеного аналізу визначено основні на-
прямки кадрової політики підприємств в контексті за-
безпечення їх економічної безпеки. 

Ключові слова: економічна безпека, загрози, ін-
телектуально-кадрова складова, підприємство, проми-
словість, персонал. 

Маца К. О., Карпенко Н. М. Екологічна модерні-
зація: сутність, основні напрямки. — С. 93. 

В статті розглянуто основні передумови необхід-
ності здійснення глибоких трансформацій суспільного 
розвитку з урахуванням сучасних екологічних реалій 
та ризиків. Автори зробили спробу проаналізувати іс-
нуючі моделі екологічної модернізації та визначити її 
основні напрямки в Україні. 
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Ключові слова: екологічна модернізація, стійкий 
розвиток, екологічна свідомість, ноосферний розви-
ток, екоцентричність світогляду 

Мовчан О. М. Особливості організації інноваційної 
діяльності в Україні з урахуванням соціально-економіч-
ного розвитку регіонів. — С. 97. 

У статті аналізується організація інноваційної ді-
яльності на території України в умовах запобігання 
масовому безробіттю з урахуванням особливостей со-
ціально-економічного розвитку регіонів. Наведено ре-
комендації щодо механізмів впливу інноваційної дія-
льності на створення робочих місць на підприємствах 
різних галузей економіки. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, 
створення робочих місць, розвиток інновацій. 

Надич А. Б. Додаткові грошові системи: зарубіж-
ний досвід та можливості його використання в промис-
лових регіонах в умовах децентралізації. — С. 102. 

У даній статті  викладені базові особливості кон-
цепції «вільних грошей» Сільвіо Гезелля, характерні 
риси функціонування додаткових грошових систем, 
передумови ты хiд їх історичного розвитку, основні 
принципи обiгу та можливі результати їх застосування 
у промислових регiонах. 

Ключові слова: додаткова грошова система, дода-
ткова валюта, локальная валюта, обмін. 

Осадча Н. В. Активізація інноваційної діяльності в 
наук- і технопарках як виклик глобальної економіки. — 
С. 108. 

Проаналізовано світові тенденції створення нау-
кових та технопарків, а також проблеми їх створення 
в Україні. Визначені етапи формування наукового па-
рку в сучасних реаліях української економіки та недо-
ліки інституційних механізмів формування наукового 
парку. Визначені тенденції розвитку інноваційної по-
літики та шляхи підтримки венчурної інноваційної ді-
яльності. 

Ключові слова: науковий парк, венчурні інноваці. 
Пілюшенко В. Л., Дубницький В. І. Особливості 

стратегічного управління підприємством інноваційно-
маркетингової орієнтації на промисловому ринку. —  
С. 113. 

У дослідженні розглянуті особливості стратегіч-
ного управління підприємством інноваційно-маркети-
нгової орієнтації в умовах цільового промислового ри-
нку. Виконано обґрунтування структури і складових 
економічного та організаційного механізмів стратегіч-
ного управління промисловим підприємством іннова-
ційно-маркетингової орієнтації. Представлена «піра-
міда» рівнів конкурентоспроможності в умовах проми-
слових підприємств та їх складових детермінант, в 
тому числі, стосовно до цільового ринку металопроду-
кції. 

Ключові слова: стратегічне управління; економі-
чний та організаційний механізми стратегічного уп-
равління; інноваційно-маркетингова орієнтація про-
мислового підприємства. 

Пожуєва Т. О. Антикризове управління — головна 
складова інноваційної діяльності та формування конку-
рентного потенціалу підприємства. — С. 121. 

У статті висвітлено теоретичні та методичні під-
ходи оцінювання ймовірності фінансової неспромож-
ності. Розглянуто окремі методики діагностики кризо-
вого стану та ймовірності банкрутства підприємств, 
виділено їх переваги та недоліки, а також роль іннова-
ційного потенціалу в нівелюванні кризових явищ.  

Ключові слова: антикризове управління, іннова-
ційна діяльність, конкурентний потенціал, діагнос-
тика фінансового стану, кризові явища. 

Рогоза М. Є., Івченко Є. І., Божко В. І. Забезпе-
чення високого рівня операційної діяльності у системах 
управління на основі інформаційно-технологічного серві-
сного підходу. — С. 125. 

Проведено аналіз сучасних тенденцій та підходів 
до управління ІТ та їх впливу на операційну діяльність 
суб’єктів господарювання та навчальних закладів зок-
рема. Визначено результати розвитку ІТ-компоненту 
інфраструктури університету на основі методології уп-
равління сервісами (ITSM). Розглянуто можливість та 
перспективи впровадження методології ITSM за ме-
жами ІТ середовища університету. 

Ключові слова: система управління, інформаційні 
технології, сервіс, університет. 

Сталінська О. В. До питань стратегічного плану-
вання діяльності промислового  підприємства. — С. 127. 

Питання стратегічного планування діяльності 
промислового підприємства розглянуто з позицій  
змін зовнішнього середовища, де  активний вплив на 
формування зовнішніх умов має  забезпечити ефекти-
вне функціонування і розвиток промислових підпри-
ємств, та з позицій головних завдань стратегічного 
планування, до яких  відноситься: вибір основних на-
прямів розвитку виробництва; розробка стратегії по-
ведінки на ринку; розробка товарної стратегії підпри-
ємств; орієнтація на інновації. Стратегічне управ-
ління, як важливу складову управління промисловими 
підприємствами, розглянуто з позицій пристосування 
до умов мінливого оточення, оптимального викорис-
тання наявного потенціалу, швидшого досягнення по-
ставлених цілей. Найважливішим завданням стратегі-
чного планування відзначено забезпечення  підприєм-
ству можливостей досягнення необхідної переваги пе-
ред іншими конкурентами шляхом використання 
найефективніших засобів, щоб підприємство могло 
встановити власний довгостроковий цикл розвитку - 
рости швидше, ніж підвищується потенціал його ос-
новних конкурентів. 

Тому стратегічне планування на промислових 
підприємствах спрямовано на їх довгостроковий роз-
виток, досягнення більш високих темпів економічного 
зростання на основі поетапного вдосконалення різних 
виробничо-технічних факторів та організаційно-уп-
равлінських структур з метою забезпечення високої 
якості роботи персоналу і рівня життя своїх працівни-
ків. Процес стратегічного планування досліджено на 
прикладі ТОВ «Карат», одного з найбільш успішних і 
надійних підприємств, що займаються продажем ки-
лимів та килимових покриттів на території України, 
яке приділяє значну увагу впровадженню іннова-
ційних технологій у виробництво килимових виро-
бів з метою підвищення рівня конкурентоспромо-
жності на ринку збуту.  

В управлінні діяльністю промислового підприєм-
ства важливу роль відіграє стратегія, яка дає змогу зо-
середитись на головних проблемах і відкинути друго-
рядні; визначити й скоординувати дії з реалізації місії 
й основних цілей підприємства, шляхи його перетво-
рення в новий стан, способи використання необхідних 
для цього ресурсів; забезпечити підприємству конку-
рентні переваги у сферах, де є найбільші шанси на ус-
піх; допомогти визначити види продукції, за допомо-
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гою яких цього можна досягти; відшукати шляхи ней-
тралізації суперників. Стратегія планування, як  важ-
ливий документ  процесу формування соціально-еко-
номічного розвитку підприємства, базується на вико-
ристанні наявних ресурсів, внутрішнього та зовніш-
нього потенціалів і  скерована на відповідні пріори-
тети, напрями розвитку та цілі. 

Ключові слова: стратегія, планування, промис-
лове підприємство, інновації, розвиток, пріоритети, 
продукція, місія, ціль, технологія, економія, ефект, 
виробництво. 

Тараш Л. І., Петрова І. П. Світові та європейські 
тенденції розвитку державно-приватного партнерства 
у визначенні пріоритетних сфер застосування. — С. 133. 

У статті досліджено тенденції розвитку державно-
приватного партнерства у світовій та європейській 
практиці. Проаналізовано масштаби та сфери застосу-
вання державно-приватного партнерства у країнах з 
розвиненою економікою, у країнах, що розвиваються 
та у країнах з перехідною економікою. На основі ана-
літичного дослідження світових і європейських тенде-
нцій розвитку державно-приватного партнерства ви-
значено пріоритетні сфери застосування партнерської 
взаємодії держави і бізнесу у вітчизняній економіці. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, 
пріоритетні сфери застосування, світові та європейські 
тенденції розвитку ДПП, зарубіжний досвід. 

Ткаченко А. М. Зарубіжний досвід формування ка-
дрового потенціалу. — С. 141. 

У статті розглянуто зарубіжний досвід у сфері фо-
рмування кадрової політики та управління персоналом 
на прикладі ЄС, США та Японії. Викладено,  проана-
лізовано та проведено порівняльну характеристику 
цих підходів. Зазначено, що основу концепції управ-
ління персоналом суб’єкта господарювання сьогодні 
складають: зростаюча роль особистості  працівника, 
знання його мотиваційних установок, вміння їх фор-
мувати і спрямовувати відповідно до завдань, що сто-
ять перед організацією.  

Ключові слова: зарубіжний досвід, кадрова полі-
тика, персонал, управління персоналом. 

Толмачова Г. Ф. Мале і середнє підприємництво як 
чинник виходу економіки Донбасу з кризи. — С. 146. 

Досліджується місце малого та середнього підп-
риємництва у економіці Донбасу. Наводяться резуль-
тати аналізу показників розвитку малого та середнього 
підприємництва Донецької і Луганської областей і ре-
зультати  анкетного опитування оцінки впливу зовні-
шніх чинників на формування підприємницької акти-
вності в регіоні. На основі проведеного дослідження 
надано рекомендації щодо поліпшення підприємниць-
кого клімату з метою забезпечення росту сектора ма-
лого та середнього підприємництва. 

Ключові слова: тенденції розвитку, мале підпри-
ємство, анкетне опитування, дерегуляція, адміністра-
тивні бар'єри. 
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АННОТАЦИИ 

 
Андрушкив Б., Кирич Н., Погайдак О., Стойко И., 

Шерстюк Р. Контрейлерные перевозки — перспективы 
решения проблемы в Украине (Пути совершенствования 
транспортного обслуживания в условиях гибридной 
войны). — С. 23. 

В статье, в результате  анализа литературных ис-
точников и существующего отечественного и зарубе-
жного опыта работы железнодорожного и автомобиль-
ного транспорта , выявлены пути и средства развития 
контрейлерного обслуживания. Рассмотрены про-
блемы повышения его эффективности за счет инно-
вационных факторов. Установлено, что одним из наи-
более приемлемых путей повышения эффективности 
функционирования транспортных систем , повыше-
ние безопасности движения, качества транспортного 
обслуживания является реализация имеющихся конт-
рейлерных возможностей, организация рациональных 
маршрутов движения транспорта. Доказано, что за 
счет применения инновационно-логистических под-
ходов, рационального размещения контрейлерных пу-
нктов , организационных факторов и учета современ-
ных требований эксплуатации дорог и транспорта , во-
зможно повысить эффективность и качество транспо-
ртного обслуживания в условиях развития дорожного 
хозяйства . 

Ключевые слова: контрейлерное обслуживание, 
железнодорожный транспорт, автомобильный транс-
порт, транспортные средства, эффективность, загру-
зка, качество, безопасность движения, транспортное 
обслуживание. 

Булеев И. П. Экономика Украины на современном 
этапе: институциональный аспект. — С. 26. 

На основе анализа процессов функционирования 
украинского общества сделана оценка состояния эко-
номики, характеризующейся системным кризисом, 
нелинейным развитием, обострением противоречий 
интересов различных слоёв и групп. Показаны недо-
статки либеральной теории, используемой в реформи-
ровании экономики Украины, рекомендовано более 
полное использование институциональной и кейнсиа-
нской научных школ. Обоснованы направления 
выхода общества и экономики из кризиса. 

Ключевые слова: экономика, институты, кризис, 
либеральная и институциональная теории, интересы, 
собственность, ответственность. 

Бутенко А. И., Шлафман Н. Л. Методологические 
основы преодоления диспропорций развития предприни-
мательского сектора как составляющей устойчивого 
развития экономики Украины. — С. 34. 

В статье изложены методологические основы 
преодоления диспропорций развития предпринима-
тельского сектора как составляющей устойчивого раз-
вития экономики Украины. Эти подходы являются ба-
зой для разработки методики преодоления диспропо-
рций предпринимательского сектора, в которой дол-
жно быть предусмотрено нивелирование действия 
диспропорциональных факторов: правовых - несовер-
шенная и нестабильная нормативная правовая база; 
политических - недостатки действующей социально-
экономической политики, ориентированной преиму-
щественно на аграрный характер реальной эконо-
мики; экономических - высокие тарифы и цены на про-

дукцию и услуги естественных и локальных монопо-
льных структур; нестабильность и фискальный харак-
тер системы налогообложения, наличие налога на 
внутреннее потребление (НДС), что делает невыгод-
ным технологическое производство в промышленно-
сти, стимулируя экспорт сырья и полуфабрикатов; 
рост тарифов за аренду земли, транспортные услуги и 
т.д.; финансовых - практическое отсутствие системы 
самофинансирования, (кредитные союзы, общества 
взаимного страхования); практическое отсутствие кре-
дитования банками реальной экономики, в т.ч. жест-
кие требования к малым предпринимательским стру-
ктурам по предоставлению гарантий возврата кредита 
(из-за отсутствия длительной кредитной истории и 
повышенных рисков); процентные ставки по креди-
там, значительно превышающие уровень рентабельно-
сти производственных предприятий; отсутствие дос-
тупа к иностранным инвестиционным, кредитно-фи-
нансовым ресурсам; социальных - отсутствие справед-
ливой системы трудовых отношений и социальной за-
щиты предпринимателей; обезличенность страховых 
фондов (взносы поступают не на персонифицирован-
ные счета плательщика, а в общий фонд); органи-
зационных - недостаточно эффективная институциона-
льная инфраструктура государственной и региональ-
ной поддержки (неэффективность и необеспеченность 
финансовыми ресурсами программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства, низкая роль пред-
принимателей в их разработке); наличие администра-
тивных барьеров (трудности при регистрации, за-
крытии, сертификации, лицензировании, получении 
других разрешительных документов); многочисленные 
проверки различных контролирующих органов. 

Ключевые слова: предпринимательство, диспро-
порции развития предпринимательского сектора, 
устойчивое развитие. 

Вишневский А. С. Стратегическое планирование: 
экстравертная и интровертная установки стратега. — 
С. 38. 

В данной статье рассматриваются подходы к 
стратегическому планированию в условиях интровер-
сии и экстраверсии стратега. Хотя влияние психоло-
гических факторов на экономические процессы хо-
рошо изучено, роли психологической ориентации 
стратега уделялось мало внимания. В статье были уста-
новлены различия и особенности создания стратегии 
в зависимости от интроверсии и экстраверсии инди-
видуального или коллективного стратега. Это позво-
ляет углубить понимание процесса стратегического 
планирования и закладывает теоретические основы 
его усовершенствования.  

Ключевые слова: стратегическое управление, 
стратегическое планирование, экстраверсия, интрове-
рсия, экономическая психология. 

Головинов О. Н. Инновационные кластеры: воп-
росы теории и практики. — С. 45. 

В статье исследованы существующие подходы к 
определению сущности кластеризации и кластеров в 
экономике, осуществлен анализ предпосылок возник-
новения и развития инновационных кластеров. Опре-
делено значение инновационных кластеров в обеспе-
чении реального экономического роста, повышении 
эффективности производства, проанализирована роль 
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и место  инновационных кластеров в современной по-
стиндустриальной экономике. Проанализированы фа-
кторы приводящие к негативным результатам в реали-
зации национальной инновационной кластерной по-
литики.  

Ключевые слова: инновация, инновационный 
кластер, высокотехнологичное производство, конку-
рентоспособность, государственная кластерная поли-
тика, национальная инновационная система, синерге-
тический эффект, генерация знаний, инновационная 
инфраструктура.  

Драчук Ю. З., Кочешкова И. Н., Трушкина Н. В. 
Совершенствование нормативно-правового обеспечения 
инновационного развития угольной промышленности. — 
С. 52. 

В статье рассмотрены основные положения дей-
ствующей законодательной и нормативно-правовой 
базы инновационного развития в Украине. Опреде-
лены особенности использования нормативно-право-
вой базы инновационного развития в угольной 
промышленности и возможности инвестиционного 
обеспечения инновационного развития угольных 
предприятий в чрезвычайных ситуациях. Исследованы 
факторы, которые влияют на риски при реализации 
инвестиционно-инновационных проектов в угольной 
промышленности, и на этой основе предложены ме-
роприятия по минимизации их воздействия путем со-
здания инновационной структуры — технопарков. 
Даны рекомендации по совершенствованию нормати-
вно-правового обеспечения инновационного развития 
угольной промышленности с учетом особых условий 
функционирования угольных предприятий в чрез-
вычайных ситуациях. 

Ключевые слова: законодательная база, нормати-
вно-правовое обеспечение, инновационное развитие, 
угольная промышленность, факторы, инвестиционное 
обеспечение, венчурное финансирование, отраслевые 
риски, экономическая безопасность, технопарки, 
управления рисками, инвестиционно-инновационная 
деятельность, угольное предприятие, рекомендации, 
мероприятия по минимизации рисков, чрезвычайные 
ситуации. 

Иванов С. В. Подходы к принятию органи-
зационных решений и выбору финансовой стратегии 
предприятия. — С. 62. 

В исследовании рассмотрены вопросы финансо-
вой устойчивости предприятия, за счет решения про-
блемы финансовой безопасности, использования во-
зможностей финансового потенциала как условия ка-
чественной разработки финансовой стратегии пред-
приятия. Выявлены базовые характеристики финансо-
вой стратегии предприятия. Показано место финансо-
вой стратегии в стратегическом наборе предприятия. 
Сформулирован базовый концептуальный подход к 
формированию финансовой стратегии, с учетом меро-
приятий по обеспечению финансовой безопасности 
предприятия, с учетом этапов его жизненного цикла. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость пред-
приятия, финансовый потенциал, финансовая безопа-
сность, финансовая стратегия. 

Иванова М. И. Концептуальные подходы к опреде-
лению дефиниции «логистика». — С. 68. 

В статье рассмотрены концептуальные подходы к 
определению дефиниции «логистика». Приведены 
современные определения терминов «логистизация», 

«логистическая компетенция», «логистический потен-
циал», «логистический менеджмент». Доказано, что 
понятийный аппарат требует систематизации, с целью 
исключения дублирования и лишнего словообразова-
ния, а саму дефиницию «логистика» необходимо 
рассматривать в сочетании четырех подходов: как спо-
соб управления потоковыми процессами предприятия; 
как управление, ориентированное на достижение 
цели; как деятельность по надзору и контролю; как 
особую отрасль научного знания и профессиональной 
специализации специалистов по логистике. 

Ключевые слова: логистика, концептуальный 
подход, потоковые процессы, интегрированная инно-
вационная логистика. 

Кір’ян Т. М., Шаповал Н. С. Определение влияния 
различных видов, форм занятости и безработицы насе-
ления на состояние национального рынка труда. — С. 72. 

В работе исследовано влияние видов, форм заня-
тости и безработицы на состояние национального 
рынка труда. Показано, что занятость населения за 
формами защищенности подразделяются в первую 
очередь на защищенность занятых, защищенность 
трудовых функций и защищенность на рынке труда. 

Основными направлениями борьбы с безработи-
цей является расширение сферы  приложения труда, 
система обучения и переобучения на протяжении жи-
зни, создания стимулов для безработных относительно 
поиска рабочих мест и многое другое. 

Ключевые слова:  виды и формы занятости, без-
работица, формы защищенности занятых, расширение 
сферы приложения труда. 

Ковалев В. Н. Определяющая роль закона равнове-
сия в развитии природы и общества: социально-экономи-
ческий аспект. — С. 82. 

Статья освещает опыт развития социально-тру-
довых отношений в Украине в переходный период к 
социально-регулируемому рыночному производству и 
завершает цикл работ автора по проблемам труда и об-
щественных отношений. 

Раскрыты сущность и роль системы законов раз-
вития природы и общества: общего закона равнове-
сия; определяющего экономического закона соответс-
твия экономической формации этапу и уровню разви-
тия производительных сил; основного экономиче-
ского закона общества социально-регулируемых 
рыночных отношений; экономического закона оплаты 
труда. 

Разработана структура мотивационного меха-
низма стимулирования эффективности труда и биз-
неса, методология количественной оценки меры выра-
жения общественных отношений, баланса социально-
экономических интересов бизнеса и наемного труда, 
резервов возможного повышения средней заработной 
платы. 

Ключевые слова: законы развития, механизм, мо-
тивация, потребности, стимулирование, эффектив-
ность, бизнес, труд, баланс интересов, равновесие. 

Малюта Л. Диагностика интеллектуально-кадро-
вой составляющей обеспечения экономической безопасно-
сти машиностроительных предприятий. — С. 89. 

В статье очерчена важность влияния интеллекту-
ально-кадровой составляющей на обеспечение эконо-
мической безопасности промышленного предприятия, 
в том числе и машиностроительного. Обоснована не-
обходимость уделения особенного внимания именно 
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этой компоненте как ключевой функциональной сос-
тавляющей  экономической безопасности. Отмечено, 
что именно кадры  - наиболее ценностная и важная 
часть производительных сил общества; эффективность 
деятельности предприятия зависит от квалификации, 
размещения и использования персонала, от условий и 
оплаты труда, от благоприятного социальнопсихоло-
гического климата в коллективе и тому подобное. В 
разрезе отмеченных факторов влияния проведено 
диагностирование состояния интеллектуально-кадро-
вой составляющей обеспечения экономической безо-
пасности машиностроительных предприятий Укра-
ины. На основе проведенного анализа определены ос-
новные направления кадровой политики предприятий 
в контексте обеспечения их экономической безопас-
ности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
угрозы, интеллектуально-кадровая составляющая, 
предприятие, промышленность, персонал. 

Маца К. А., Карпенко Н. Н. Экологическая модер-
низация: сущность, основные направления. — С. 93. 

В статье рассмотрены основные предпосылки не-
обходимости осуществления глубоких трансформаций 
общественного развития с учётом современных эколо-
гических реалий и рисков. Авторы сделали попытку 
проанализировать существующие модели экологиче-
ской модернизации и определить её основные напра-
вления в Украине. 

Ключевые слова: экологическая модернизация, 
устойчивое развитие, экологическое сознание, ноо-
сферное развитие, экоцентричность мировоззрения. 

Мовчан О. М. Особенности организации инно-
вационной деятельности в Украине с учетом социально-
экономического развития регионов. — С. 97. 

В статье анализируется организация инновацион-
ной деятельности на территории Украины в условиях 
предотвращения массовой безработице с учетом осо-
бенностей социально-экономического развития ре-
гионов. Приведены рекомендации по механизмам 
влияния инновационной деятельности на создание ра-
бочих мест на предприятиях разных отраслей эконо-
мики. 

Ключевые слова: инновации, инновационная де-
ятельность, создание рабочих мест, развитие инно-
ваций. 

Надич А. Б. Дополнительные денежные системы: 
зарубежный опыт и возможности его использования в 
промышленных регионах в условиях децентрализации. — 
С. 102. 

В статье изложены базовые особенности концеп-
ции «свободных денег» Сильвио Гезелля, характерные 
черты функционирования дополнительных денежных 
систем, предпосылки и ход их исторического разви-
тия, основные принципы обращения и возможные ре-
зультаты его применения в промышленных регионах. 

Ключевые слова: дополнительная денежная сис-
тема, дополнительная валюта, локальная валюта, об-
мен. 

Осадчая Н. В. Активизация инновационной дея-
тельности в научно— технопарках как вызов глобальной 
экономики. — С. 108. 

Проанализированы мировые тенденции создания 
научных и технопарков, а также проблемы их созда-
ния в Украине. Определены этапы формирования на-
учного парка в современных реалиях украинской эко-
номики и недостатки институциональных механизмов 

формирования научного парка. Определены тенден-
ции развития инновационной политики и пути подде-
ржки венчурной инновационной деятельности.  

Ключевые слова: научный парк, венчурные ин-
новации. 

Пилюшенко В. Л., Дубницкий В. И. Особенности 
стратегического управления предприятием инно-
вационно-маркетинговой ориентации на промышленном 
рынке. — С. 113. 

В исследовании рассмотрены особенности стра-
тегического управления предприятием инноваци-
онно-маркетинговой ориентации в условиях целевого 
промышленного рынка. Выполнено обоснования 
структуры и составляющих экономического и органи-
зационного механизмов стратегического управления 
промышленным предприятием инновационно-марке-
тинговой ориентации. Представлена «пирамида» уро-
вней конкурентоспособности в условиях промышлен-
ных предприятий и их составляющих детерминант, в 
том числе, применительно к целевому рынку металло-
продукции. 

Ключевые слова: стратегическое управление; 
экономический и организационный механизмы стра-
тегического управления; инновационно-маркетинго-
вая ориентация промышленного предприятия.  

Пожуева Т. А. Антикризисное управление - главная 
составляющая инновационной деятельности и формиро-
вания конкурентного потенциала предприятия. — С. 121. 

В статье освещены теоретические и методические 
подходы оценки вероятности финансовой несостоя-
тельности. Рассмотрены отдельные методики диагно-
стики кризисного состояния и вероятности банкротс-
тва предприятий, выделены их преимущества и недо-
статки, а также роль инновационного потенциала в 
нивелировании кризисных явлений.  

Ключевые слова: антикризисное управление, ин-
новационная деятельность, конкурентный потенциал, 
диагностика финансового состояния, кризисные явле-
ния. 

Рогоза Н. Е., Ивченко Е. И., Божко В. И. Обеспе-
чение высокого уровня операционной деятельности в си-
стемах управление на основе информационно-технологи-
ческого сервисного подхода. — С. 125. 

Проведен анализ современных тенденций и под-
ходов к управлению ИТ и их влияния на операцион-
ную деятельность субъектов хозяйствования и учебных 
заведений в частности. Определены результаты разви-
тия ИТ-компонента инфраструктуры университета на 
основе методологии управления сервисами (ITSM). 
Рассмотрена возможность и перспективы внедрения 
методологии ITSM за пределами ИТ среды универси-
тета. 

Ключевые слова: система управления, информа-
ционные технологии, сервис, университет. 

Сталинская Е. В. К вопросам стратегического пла-
нирования деятельности промышленного предприятия. — 
С. 127. 

Вопросы стратегического планирования деятель-
ности промышленного предприятия рассмотрено с 
позиций изменений внешней среды, где активное во-
здействие на формирование внешних условий должно 
обеспечить эффективное функционирование и разви-
тие промышленных предприятий, и с позиций глав-
ных задач стратегического планирования, к которым 
относится: выбор основных направлений развития 
производства; разработка стратегии поведения на 



АННОТАЦИИ 
 

 
 

210 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

рынке; разработка товарной стратегии предприятий; 
ориентация на инновации. Стратегическое управле-
ние, как важную составляющую управления про-
мышленными предприятиями, рассмотрено с позиций 
приспособления к условиям меняющегося окружения, 
оптимального использования имеющегося потен-
циала, быстрого достижения поставленных целей. Ва-
жнейшей задачей стратегического планирования от-
мечено обеспечение предприятию возможности дос-
тижения необходимых преимуществ перед другими 
конкурентами путем использования эффективных 
средств, чтобы предприятие могло установить собст-
венный долгосрочный цикл развития - расти быстрее, 
чем повышается потенциал его основных конкурен-
тов. Поэтому стратегическое планирование на 
промышленных предприятиях направлено на их дол-
госрочное развитие, достижение более высоких тем-
пов экономического роста на основе поэтапного сове-
ршенствования различных производственно-техниче-
ских факторов  и организационно-управленческих 
структур с целью обеспечения высокого качества ра-
боты персонала и уровня жизни своих работников. 
Процесс стратегического планирования исследовано 
на примере ООО «Карат», одного из самых успешных 
и надежных предприятий, занимающихся продажей 
ковров и ковровых покрытий на территории Украины, 
уделяющим  значительное внимание внедрению инно-
вационных технологий в производство ковровых изде-
лий с целью повышения уровня конкурентоспособно-
сти на рынке сбыта. 

В управлении деятельностью промышленного 
предприятия важную роль играет стратегия, которая 
позволяет сосредоточиться на главных проблемах и 
отбросить второстепенные; определить и скоордини-
ровать действия по реализации миссии и основных це-
лей предприятия, пути его превращения в новое сос-
тояние, способы использования необходимых для 
этого ресурсов; обеспечить предприятию конкурент-
ные преимущества в сферах, где есть наибольшие 
шансы на успех; помочь определить виды продукции, 
с помощью которых этого можно достичь; найти пути 
нейтрализации соперников. Стратегия планирования, 
как важный документ процесса формирования соци-
ально-экономического развития предприятия, базиру-
ется на использовании имеющихся ресурсов, внутрен-
него и внешнего потенциалов и направлена на соо-
тветствующие приоритеты, направления развития и 
цели. 

Ключевые слова: стратегия, планирование, 
промышленное предприятие, инновации, развитие, 
приоритеты, продукция миссия, цель, технология, 
экономия, эффект, производство. 

Тараш Л. И., Петрова И. П. Мировые и европей-
ские тенденции развития государственно-частного пар-
тнерства в определении приоритетных сфер примене-
ния. — С. 133. 

В статье исследованы тенденции развития госу-
дарственно-частного партнерства в мировой и евро-
пейской практике. Проанализированы масштабы и 
сферы применения государственно-частного партнер-
ства в странах с развитой экономикой, в развиваю-
щихся странах и в странах с переходной экономикой. 
На основе аналитического исследования мировых и 
европейских тенденций развития государственно-час-
тного партнерства определены приоритетные сферы 
применения партнерского взаимодействия государс-
тва и бизнеса в отечественной экономике. 

Ключевые слова: государственно-частное парт-
нерство, приоритетные сферы применения, мировые 
и европейские тенденции развития ГЧП, зарубежный 
опыт. 

Ткаченко А. М. Зарубежный опыт формирования 
кадрового потенциала. — С. 141. 

В статье рассмотрены зарубежный опыт в сфере 
формирования кадровой политики и управления пер-
соналом на примере ЕС, США и Японии. Изложена, 
проанализирована и проведена сравнительная харак-
теристика этих подходов. Обозначено, что основу кон-
цепции управления персоналом предприятия сегодня 
составляют все возрастающая роль личности рабо-
тника, знание его мотивационных установок, умение 
их формировать и направлять в соответствии с зада-
чами, стоящими перед организацией.  

Ключевые слова: зарубежный опыт, кадровая по-
литика, персонал, управление персоналом. 

Толмачева А. Ф. Малое и среднее предпринимате-
льство как фактор выхода экономики Донбасса из кри-
зиса. — С. 146. 

Исследуется место малого и среднего предприни-
мательства в экономике Донбасса. Приводятся резуль-
таты анализа показателей развития малого и среднего 
предпринимательства Донецкой и Луганской областей 
и результаты  анкетного опроса оценки влияния вне-
шних факторов на формирование предпринима-
тельской активности в регионе. На основе проведен-
ного исследования предоставлены рекомендации от-
носительно улучшения предпринимательского кли-
мата с целью обеспечения роста сектора малого и сре-
днего предпринимательства. 

Ключевые слова: тенденции развития, малое 
предприятие, анкетный опрос, дерегуляция, админис-
тративные барьеры. 
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Аndrushkiv B., Кyrych Н., Pogaydak О., Stoyko I., 

Sherstyuk R. Kontrailer  transportations - the prospects of  
problem decision in Ukraine (Ways of improvement of a 
transport service in the conditions of hybrid war). — Р. 23. 

The ways and means of piggyback services develop-
ment based on the scientific literature and existing national 
and international experience in the rail and road transports 
are discusses in the article. The issues of its efficiency by 
innovative factors are described. The implementation of 
existing piggyback opportunities and rational organization 
of traffic routes as the way of improving transport system 
efficiency, safety and quality of transport services is 
pointed. The article pays attention to the efficiency and 
quality of transport services in the conditions of road in-
frastructure development that can be improved through the 
use of innovative logistics approaches, rational distribution 
piggyback items and the current requirements of road 
transport operations. 

Key words: piggyback services, railway transport, road 
transport, vehicles, efficiency, loading, quality, traffic 
safety and transport service. 

Buleev I. P. Ukraine's economy at the present stage: the 
institutional aspect. — Р. 26. 

Based on analysis of the functioning of the Ukrainian 
society evaluated the status of the economy, characterized 
by a systemic crisis, nonlinear development, exacerbation 
of conflicts of interest between different layers and groups. 
The drawbacks of liberal theory, used in reforming the 
economy of Ukraine, recommended fuller use of institu-
tional and Keynesian schools of thought. Directions output 
society and the economy from the crisis. 

Keywords: economy, institutions, crisis, liberal and 
institutional theory, interests, property, liability. 

Butenko A. І., Shlafman N. L. Methodological bases of 
overcoming disparities of development of the business sector 
as a pillar of sustainable economic development of Ukraine. — 
Р. 34. 

The article describes the methodological basis to over-
come the imbalances of the business sector as a pillar of 
sustainable economic development of Ukraine. These ap-
proaches are the basis for the development of techniques 
to overcome the imbalances of the business sector, which 
should provide the leveling action disproportionate factors: 
legal - imperfect and unstable legal and regulatory frame-
work; political - the current shortcomings of the socio-eco-
nomic policy focused mainly on the agricultural character 
of the real economy; economic - high tariffs and prices for 
the products and services of natural monopolies, and local 
agencies; instability and fiscal nature of the taxation sys-
tem, the presence of domestic consumption taxes (value 
added tax), which makes unprofitable production technol-
ogy in the industry, stimulating the export of raw materials 
and semi-finished products; the rising cost of land rent, 
transportation, etc .; financial - the virtual absence of self-
financing (credit unions, mutual insurance companies); the 
virtual absence of lending by banks the real economy, in-
cluding stringent requirements for small entrepreneurial 
structures for providing guarantees repayment of the loan 
(due to lack of long-term credit history and increased risk); 
interest rates on loans is much higher than the level of 
profitability of industrial enterprises; lack of access to for-
eign investment, credit and financial resources; social - lack 
of a fair system of labor relations and social protection of 

entrepreneurs; impersonality insurance funds (contribu-
tions come not personalized the payer's account and the 
general fund); organizational - the lack of effective institu-
tional infrastructure of the state and regional support (in-
efficiency and insecurity of financial resources programs to 
support small and medium enterprises, low role of entre-
preneurs in their development); administrative barriers 
(difficulties with registration, closing, certification, licens-
ing, obtaining other permits); numerous inspections of var-
ious regulatory bodies. 

Keywords: entrepreneurship, enterprise development 
disparities, sustainable development. 

Vishnevsky A. S. Strategic planning: introversion and 
extraversion of the strategist. — Р. 38. 

This paper examines the approaches to strategic plan-
ning in terms of introversion and extraversion of the strat-
egist. Although the influence of psychological factors on 
the economic processes is well investigated, the role of psy-
chological orientation of strategist has received little atten-
tion.  In the article were established the differences and 
peculiarities of strategies creation depending on the intro-
version and extraversion of the individual or collective 
strategist. This allows better understanding of the strategic 
planning process and provides a theoretical basis for its im-
provement. 

Keywords: strategic management, strategic planning, 
extroversion, introversion, economic psychology. 

Golovinov O. M. Innovation Clusters: Theory and 
Practice. — Р. 45. 

The article examines the existing approaches to de-
fining the essence of clustering and cluster in the economy, 
carried out analysis of the preconditions of occurrence and 
development of innovative clusters. Determine the value of 
innovation clusters to provide real economic growth, in-
creasing production efficiency, analyzed the role and place 
of innovation clusters in the modern post-industrial econ-
omy. The factors leading to negative results in the imple-
mentation of the national innovation cluster policy. 

Keywords: innovation, innovation cluster, high-tech 
production, competitiveness, state cluster policy, national 
innovation system, a synergistic effect, the generation of 
knowledge, innovation infrastructure.  

Drachuk Yu.Z., Kocheshkova I.N., Trushkina N.V. 
Improving the regulatory framework of the innovative devel-
opment of the coal industry. — Р. 52. 

Features of use of the regulatory framework for inno-
vation in the coal industry are defined and investment op-
portunities and providing innovative development of coal 
enterprises in emergencies. Factors, that affect the risks in 
investment and innovation projects in the coal industry, are 
investigated and on this basis measures to minimize their 
impact are proposed by creating of innovative structure — 
technology parks. Recommendations for improving the 
regulatory framework of the innovative development of the 
coal industry are given in view of the special conditions of 
operation of coal enterprises in emergency situations. 

Keywords: legislative framework, regulatory support, 
innovative development, coal industry, factors, investment 
support, venture funding, industry risks, economic security, 
technology parks, management of risks, investment and in-
novation activities, coal enterprise, recommendations, 
measures to minimize the risks, emergencies. 
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Ivanov S. V. Approaches to adoption of organizational 
decisions and choice of financial strategy of the enterprise. — 
Р. 62. 

The study examined the issues of financial sustaina-
bility of the enterprise, by addressing the problem of finan-
cial security, providing for financial potential as a condition 
of qualitative development of the financial strategy of the 
company. Identified the basic characteristics of the finan-
cial strategy of the enterprise. Shows the location of the 
financial strategy in a strategic set of enterprise. Sets forth 
a basic conceptual approach to the formation of financial 
strategy, taking into account the measures to ensure the 
financial security of the company, taking into account the 
stages of its life cycle. 

Keywords: financial sustainability of the enterprise, fi-
nancial potential, financial security, financial strategy. 

Ivanova M. I. Conceptual approaches to the definition 
of logistics. — Р. 68. 

The article studies the conceptual approaches to the 
definition of the term "logistics". The present-day defini-
tions of "logistisation", "logistics competence", "logistics 
potential", and “logistics management” have been consid-
ered. It has been proved that the conceptual apparatus re-
quires systematization, in order to avoid duplication and 
unnecessary word formation, while the term of "logistics" 
should be defined on the base of the four approaches com-
bined: as a way to control flow processes in the enterprise; 
as goal-oriented management; as the activities of supervi-
sion and control; as a special branch of scientific 
knowledge and professional expertise of logisticians. 

Keywords: logistics, conceptual approach, flow pro-
cesses, integrated innovative logistics. 

Kirian T. M., Shapoval M. S. Defining the impact of 
different kinds and forms of employment, and unemployment, 
on the situation in national labor market. — P. 72. 

The article is devoted to research of the impact of 
different kinds and forms of employment, and unemploy-
ment, on the situation in national labor market. It is shown 
that employment, by the forms of protection, is divided 
into protection of employed people, protection of labor 
functions, and protection in labor market. 

Main directions to overcome unemployment are: wid-
ening the scope of application of labor, the system of life-
long learning and creation of motivation for unemployed 
people to find new jobs, and so on. 

Keywords: kinds and forms of employment, unem-
ployment, forms of protection of  employed people, wid-
ening the scope of application of labor.    

Kovalyov V. N. Determining role of the law of equilib-
rium in the development of nature and society: socio-economic 
aspect. — Р. 82. 

The article deals with the experience of social and 
labor relations in Ukraine during the transition period to 
socio-regulated market production and completes a series 
of works of the author on the problems of labor and social 
relations. 

The essence and the role of the laws of nature and 
society, the general law of equilibrium; determining the 
economic law of the relevant economic formation stage 
and level of development of the productive forces; the basic 
economic law of society of socially regulated market econ-
omy; economic law of wages have been revealed.  

The structure of the motivational mechanism to stim-
ulate the efficiency of labor and business, quantitative as-
sessment methodology measures the expression of social 
relations and the balance of social and economic interests 

of the business and hired labor reserves of possible increase 
in average wages has been developed. 

Key words: laws of development, mechanism, moti-
vation, needs, stimulation, efficiency, business, labor, the 
balance of interests, equilibrium. 

Malyuta L. Diagnostics of intellectually-skilled constit-
uent of providing of economic security of machine-building 
enterprises. — Р. 89. 

In the article importance of influence of intellectu-
ally-skilled constituent is outlined on providing of eco-
nomic security of industrial enterprise, including machine-
building. The necessity of sparing of the special attention 
is reasonable exactly to this component as key functional 
constituent of economic security. It is marked that exactly 
shots are the most valued and important part of productive 
forces of society; efficiency of activity of enterprise depends 
on qualification, placing and use of personnel, from terms 
and remuneration of labour, from a favourable socio psy-
chological climate in a collective and others like that. Di-
agnosticating of the state of intellectually-skilled constitu-
ent of providing of economic security of machine-building 
enterprises of Ukraine is conducted in the cut of the 
marked factors of influence. On the basis of the conducted 
analysis basic directions of skilled politics of enterprises are 
certain in the context of providing of their economic secu-
rity. 

Keywords: economic security, threats, intellectually-
skilled constituent, enterprise, industry, personnel. 

Matza K. O., Karpenko N. M. Ecological modernisa-
tion: essence, basic directions. — Р. 93. 

In the article the basic preconditions neccessary for 
deep transformation of social development, taking into ac-
count current environmental realities and risks. The au-
thors have attempted to analyze existing models of ecolog-
ical modernization and define its main areas in Ukraine. 

Keywords: ecological modernization, sustainable de-
velopment, environmental awareness, noosphere develop-
ment, ecocentredness of outlook. 

Movchan O. M. Specifics of organization of innovative 
activities in Ukraine in context of socio-economic development 
of regions. — P. 97. 

Organization of innovative activities in Ukraine in 
context of prevention of mass unemployment in context of 
specifics of socio-economic development of regions is be-
ing analysed in the article. Recommendations are given re-
lating to mechanisms of influence of innovative activities 
on jobs creation in enterprises of different sectors of econ-
omy. 

Keywords: innovations, innovative activities, jobs cre-
ation, development of innovations. 

Nadich A. B. Additional monetary system: foreign expe-
rience and possibility of its use in  industrial regions in con-
ditions of decentralization. — Р. 102. 

This article presents the basic features of the concept 
of "free money" Silvio Gezell, the characteristics of func-
tioning of complementary monetary systems, preconditions 
and course of their historical development, basic principles 
of circulation and the possible results of its application in 
the industrial regions.  

Keywords: complementary monetary system, comple-
mentary currency, local currency, exchange. 

Оsadcha N. V. Activation  of  innovative activity  in 
scientific and tichno parks as challenges of global economy. — 
Р. 108. 
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The aim of this research consists in determination of 
world tendencies of forming of innovative politics, devel-
opment of recommendations in relation to activation of 
innovative activity in scientific and technological parks in 
Ukraine. The article analyzes the global trends of creating 
scientific and industrial parks, as well as the problems of 
it’s creation in Ukraine.  

Keywords: scientific park, venture innovation.  
Pilyushenko V. L., Dubnytsky V. I. Features strategic 

management enterprise, marketing and innovative orientation 
in industrial markets. — Р. 113. 

In a study of the features of the strategic management 
enterprise of innovation and marketing orientation in terms 
of the target the industrial market. Achieved study of the 
structure and components of the economic and organiza-
tional mechanisms of strategic management of industrial 
enterprise innovation and marketing orientation. Presented 
"pyramid" levels of competitiveness in industrial enterprises 
and their constituents determinants, including, with respect 
to the target market of steel products. 

Keywords: strategic management; economic and or-
ganizational mechanisms of strategic management; innova-
tion and marketing orientation of the industrial enterprise. 

Pozhuieva T. О. Crisis management as the main com-
ponent of innovation activity and enterprise competitive po-
tential formation. — Р. 121. 

Theoretical and methodical approaches to the assess-
ment of probability of financial insolvency are highlighted 
in this article. Several specific techniques of diagnostics of 
crisis and enterprise bankruptcy probability are considered. 
Their advantages and disadvantages are identified. The role 
of innovation potential in leveling of the crisis is outlined. 
The formation of an effective mechanism of crisis manage-
ment is the main task for substantiation of entity’s com-
petitiveness. The research of approaches to entity’s finan-
cial position diagnostic gives a possibility to prevent the 
probability of crisis on time. 

It is emphasized that the diagnostics results are the 
main source of complete and reliable information about 
real opportunities of the enterprise and therefore this results 
are the basis for making decisions about the strategy of the 
enterprise development. It is important to understand that 
there are no techniques of diagnostics of crisis or bank-
ruptcy probability that envisage calculation of indicators, 
which reflect the influence of innovation component on 
the entity’s activity. Also these techniques include extra-
large number of indicators that mainly describe the same 
aspects of a business. Therefore the system of assessment 
indicators should be formed during the development of the 
technique of diagnostics of crisis. Indicators that are in-
cluded in this system shouldn’t duplicate each other and 
should reflect all the important aspects of the enterprise 
activity. The amount of indicators should be negligible. 

Keywords: crisis management, innovation activity, 
competitive potential, diagnostics of financial condition, 
crisis. 

Rogoza M. Ye., Svchenko Ye. I., Bоzhkо V. I. Provid-
ing of the high level operating activity in systems management 
on basis of informatively-technological service approach. —  
Р. 125. 

The analysis of current trends and approaches to IT 
management and their impact on the operations of eco-
nomic entities and educational institutions in particular. 
Determined results of the development of IT infrastructure 
component of the University based on the methodology 

management services (ITSM). The possibility and pro-
spects of implementing ITSM methodology not only in the 
IT-environment of the university. 

Keywords: control system, information technologies, 
service, university. 

Stalinska O. V. For strategic planning activities of in-
dustrial organizations. — Р. 127. 

Strategic planning activities of the industrial enter-
prise is considered from the standpoint of changes in the 
environment where an active influence on the formation of 
the external conditions should ensure the effective opera-
tion and development of the industry, and from the stand-
point of the main objectives of the strategic plan, which 
includes: selection of the main directions of development 
of production; development of the market strategy; devel-
opment of commodity strategy of enterprises; focus on in-
novation. Strategic management is an important compo-
nent of management of industrial enterprises, considered 
from the perspective of adaptation to a changing environ-
ment, optimal use of existing capacity, the rapid achieve-
ment of the goals. The most important task of strategic 
planning software company noted the possibility of achiev-
ing the necessary advantages over other competitors 
through the use of effective tools that enterprises can set 
your own long-term development cycle - to grow faster 
than the increased potential of its main competitors. There-
fore, strategic planning at industrial enterprises aimed at 
their long-term development, to achieve higher rates of 
economic growth in a phased improvement of various pro-
duction and technical factors, organizational and manage-
ment structures in order to ensure the high quality of the 
staff and the standard of living of its employees. The stra-
tegic planning process is studied as an example of "Carat", 
one of the most successful and reliable companies that sell 
rugs and carpets in Ukraine pays considerable attention to 
the introduction of innovative technologies in the produc-
tion of carpets in order to increase the level of competi-
tiveness on the market. 

In the management of an industrial enterprise strategy 
plays an important role, which allows you to focus on the 
main issues and discard minor; identify and coordinate ac-
tions to implement the mission and core objectives of the 
enterprise, the path of its transformation into a new state, 
how to use the necessary resources; provide the company 
a competitive advantage in the areas where there is the 
greatest chance of success; help identify types of products 
with which this can be achieved; find ways to neutralize 
opponents. Planning strategy, as an important instrument 
of the formation of social and economic development of 
the enterprise, based on the use of available resources, in-
ternal and external potentials and directed to the appropri-
ate priorities and directions of development goals. 

Keywords: strategy, planning, industry, innovation, 
development, priorities, production mission, vision, tech-
nology, economy, effect, production. 

Tarash L. I., Petrova I. P. World and European pro-
gress trends of the public-private partnership to identify prior-
ity applications. — Р. 133. 

The article examined progress trends of the public-
private partnerships in the world and European practice. 
The scopes and applications of the public-private partner-
ship in the advanced economies, developing countries and 
countries with economies in transition are analyzed. On 
the basis of an analytical study of the world and European 
progress trends of public-private partnerships as for the use 
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of priority applications of the state and private sector part-
nership in the domestic economy are identified. 

Keywords: public-private partnership, priority applica-
tions, world and European progress trends of the PPPs, 
international experience. 

Tkachenko A. M. Foreign experience of personnel po-
tential formation. — Р. 141. 

Foreign experience of formation of human resources 
policy and personnel management on the example of EU, 
USA and Japan is considered in this article. This experi-
ence is posed and analyzed. Its comparative characteristic 
has been made. 

A growing value of worker’s individuality, knowledge 
of his motivational settings and the ability to shape and 
guide them in accordance with the organization tasks are 
the basis of the concept of personnel management. The 
situation exists in our country as well as changes in the 
economic and political systems carry both a great oppor-
tunities and serious threats to every individual. It brings a 
significant uncertainty in the life of almost every person. 

Ukraine has a number of problems that should be 
solved as soon as possible. Some of these problems are re-
lated to the sphere of enterprise human resource manage-
ment. If the efficiency of personnel management will be 
increased, we are able to implement methods that allow us 
to create effective teams at enterprises. It will generate the 
required effect with minimum costs. 

Keywords: foreign experience, HR policy, personnel, 
personnel management. 

Tolmachova A. F. Small and medium enterprises as fac-
tor of antycrisis development of Donbas economy. — Р. 146. 

The place of small and middle enterprise is investi-
gated in the economy of Donbas. Results over of analysis 
of indexes of development of small and middle enterprise 

are brought by Donetsk and Luhansk areas and results  of 
the questionnaire questioning of estimation of influence of 
external factors on forming of enterprise activity in a re-
gion. On the basis of undertaken a study recommendations 
are given in relation to the improvement of enterprise cli-
mate with the purpose of providing of height of sector of 
small and middle enterprise. 

Keywords: progress trends, small enterprise, question-
naire questioning, дерегуляція, administrative barriers. 
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