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НАУКОВІ СТАТТІ
В. І. Борейко
академік АЕН України, д-р екон. наук
м. Рівне
ШЛЯХИ ВИВЕДЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ З «ТІНІ»
Вступ. Однією з найбільших проблем, яка гальмує
розвиток національної економіки та спричиняє дефіцит Пенсійного фонду України, є «тінізація» вітчизняного бізнесу та виплата заробітної плати «в конвертах». Оскільки такий бізнес не обліковується в державному реєстрі, Державній фіскальній службі, Пенсійному та інших соціальних фондах, він не сплачує
податків та єдиного соціального внеску. При цьому,
найбільш втрат від нелегальної виплати заробітної
плати зазнає Зведений бюджет України. Це обумовлено тим що від розміру фонду оплати праці підприємств визначається сума сплачуваного ними податку
на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.
Слід відзначити, що з метою «детінізації» бізнесу
та виплат заробітної плати законодавці України кілька
разів вносили зміни в законодавчу базу, проте це не
дало очікуваних результатів. З цього можна зробити
висновок що зазначена проблема залишається актуальною та потребує пошуку нових шляхів вирішення.
Аналіз досліджень зазначеної проблеми. Питання
«детінізації» національної економіки знаходиться в полі
досліджень відомих вітчизняних вчених-економістів з
середини дев’яностих років ХХ століття. Свої наукові
праці дослідженню зазначеної проблеми присвятили
О. Амоша, В. Вишневський, В. Геєць А. Гриценко,
А. Крисоватий, В. Лановий, І. Лютий, В. Опарін,
В. Пинзеник, А. Соколовська, В. Федосов, А. Філіпенко, І. Чугунов, А. Чухно, С. Юрій та ін.
Однак, незважаючи на значну кількість публікацій на окреслену тему та зміни у вітчизняному законодавстві, зусилля Уряду та Верховної ради України
щодо легалізації виплат заробітної плати виявилися
марними.
Зазначене визначило актуальність нашого дослідження.
Постановка завдання. Відповідно до наведеного,
метою цієї статті визначено оцінювання дій Уряду та
Верховної ради України щодо виведення заробітної
плати з «тіні», дослідження причин їх невдач та розроблення рекомендацій для вирішення означеної
проблеми.
Сформульована мета передбачає вирішення таких
завдань:
— дослідження наслідків запровадження в Україні
пропорційної системи оподаткування доходів фізичних осіб та оцінювання втрат Державного бюджету України від недоотримання находжень від цього податку;
— оцінка доцільності та ефективності змін проведених в законодавстві України щодо зниження ставки єдиного соціального внеску;
— розроблення пропозицій для створення сприятливого середовища для виведення в нашій країні заробітної плати з «тіні».
Результати дослідження. Оскільки від наповнюваності Державного бюджету країни залежиться здатність
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держави реалізувати свої функції та фінансувати інноваційний розвиток національної економіки, необхідно
забезпечити своєчасну і повну сплату податків всіма
платниками. Власне цим цілям повинна слугувати податкова система країни. При цьому, кожний з громадян
країни повинен відчувати справедливість цієї системи та
отримувати адекватні сплаченим податкам послуги.
На думку відомого українського вченого в сфері оподаткування В. Вишневського «Принципи оподаткування повинні ґрунтуватися на об’єктивних, стало
повторюваних зв’язках між економічними явищами.
Тільки за такої умови можна розраховувати на отримання передбачуваних результатів їх застосування» [1,
с. 70]. Отже, якщо держава не отримує до свого бюджету заплановану суму коштів від певного податку,
то це свідчить, в першу чергу, про недосконалість
системи оподаткування та її невідповідність принципам соціальної справедливості.
Як зазначає А. Соколовська «… очевидною є орієнтація цієї групи країн (Литви, Латвії, Естонії та Словаччини. — Автор) у процесі проведення податкових
реформ на підвищення ефективності своїх податкових
систем, тоді як забезпечення соціальної справедливості
й рівності в оподаткуванні не належить до числа їхніх
пріоритетних завдань. Натомість базовим принципом
побудови податкових систем розвинених європейських
країн є принцип соціальної справедливості» [2, с. 66].
Відповідно і Україну слід віднести до тієї групи
країн, які реформування власних податкових систем
здійснюють з метою підвищення їх ефективності (реалізації фіскальної функції), а не з метою забезпечення соціальної справедливості.
Таким чином, проблему уникнення сплати окремими вітчизняними платниками податку на доходи фізичних осіб через організацію нелегальних робочих
місць та «тінізацію» виплат заробітної плати слід пояснювати не несвідомістю вітчизняних платників податків, а помилками в реформуванні цього податку.
Першою спробою України з «детінізації» бізнесу
та виплат заробітної плати слід вважати запровадження з 2004 року пропорційної шкали оподаткування доходів фізичних осіб. Ця міра тодішніми реформаторами пояснювалася необхідністю зниження
податкового навантаження на великий бізнес та застосування однакового підходу до всіх платників податків. Однак, насправді в цьому випадку держава розписалася в своєму безсиллі забезпечити ефективний
контроль за легалізацією бізнесу та сплатою податку
всіма платниками.
Тому, з метою заохочення українських підприємств та підприємців до легалізації свого бізнесу замість прогресивної шкали оподаткування доходів найманих працівників з максимальною ставкою 40%, яка
діяла в нашій країні до 2004 року, була введена одна
ставка — 13%, яка в 2007 році зросла до 15%. Проте
зазначений захід не забезпечив очікуваний результат.
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Так, якщо у 2003 році сума зібраного податку на
доходи фізичних осіб (ПДФО) становила 5,06% від валового внутрішнього продукту (ВВП) України, то в
2004 році вона зменшилася до 3,83%. В 2005 році цей
показник зріс до 3,92%, 2006 — 4,19%, 2007 — 4,83%
(табл. 1). Таким чином до кризи 2008—2009 років наша
країна не змогла забезпечити збирання зазначеного

податку на рівні показника 2003 року (останнього року
коли діяла прогресивна шкала оподаткування).
Протягом 2008—2009 років аналізований показник
знаходився на рівні 2007 року (4,84—4,87%), а в 2010—
2011 роках знизився до 4,46%. В 2013 році він знову
зріс (4,79%), але був нижчим від показника 2007 року і
звісно від показника 2003 року.
Таблиця 1

Частка податку на доходи фізичних осіб у ВВП України у 2003—2013 роках*
Показники
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Сума ПДФО,
млн грн
ВВП, млрд грн
Частка ПДФО
у ВВП, %
Втрата
Державного
бюджету України від
ПДФО, млн грн

2012

2013

13521
267

13213
345

17325
441

22791
544

34782
721

45896
948

44485
913

51029
1121

60225
1349

68092
1459

72151
1506

5,06

3,83

3,92

4,19

4,83

4,84

4,87

4,55

4,46

4,67

4,79

-

4250

5012

4743

1687

2077

1728

5673

8045

5738

4027

* Складено за даними [3].

Отже, в результаті запровадження в 2004 році
пропорційної шкали оподаткування доходів фізичних
осіб Україна не тільки не добилася «детінізації» виплат
заробітної плати, а й недоотримала у Державний бюджет країни значні суми коштів від цього податку. Так,
через запровадження пропорційної шкали оподаткування доходів фізичних осіб, щорічно у 2004—2006 роках в Державний бюджет України не надходило по 4—
5 млрд грн ПДФО, у 2007—2009 роках — 1,7—2,1 млрд
грн, у 2010—2013 роках — 4—8 млрд грн, а разом за 10
років наша держава не отримала до свого бюджету 43
млрд грн.
Водночас, слід зазначити, що, із запровадженням
пропорційної системи оподаткування доходів фізичних осіб, податкове навантаження на платників цього
податку з високими доходами зменшилося, тоді як для
групи найманих працівників з низькими доходами
воно зросло.
Тому, ще під час запровадження цієї системи оподаткування населення ПДФО окремі вчені критично
відносилися до такого кроку вітчизняних законодавців. Так, ще у 2007 році І. Лютий та В. Тропіна обґрунтували, що в Україні: «Існування надмірного податкового тягаря більшою мірою зумовлене іншими факторами, серед яких — нерівномірний розподіл податкових зобов’язань між платниками податків, недотримання принципу їх рівності перед законом, а також
причинами, що перебувають за межами податкових
правовідносин» [4, с. 22].
А. Крисоватий вважає, що: «… сподівання, що
таке податкове нововведення (запровадження прогресивної системи оподаткування доходів фізичних
осіб. — Автор) сприятиме зростанню ВВП за рахунок
детінізації економіки, були безперспективними хоча б
тому, що, за незмінних ставок відрахувань до Пенсійного фонду та фондів державного соціального страхування, у суб’єктів господарювання не виникло стимулів відображати в офіційній звітності реальну заробітну плату» [5, с. 14].
Тому, на нашу думку, одним з основних напрямів
реформування вітчизняної системи оподаткування, який
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забезпечить зростання надходжень до Зведеного бюджету України, є повернення до прогресивної шкали
оподаткування доходів фізичних осіб. При цьому країна
отримає механізм для зниження податкового навантаження на осіб з найменшими доходами.
Поряд з податком на доходи фізичних осіб, вплив
на рівень «тінізації» виплат заробітної плати здійснює
ставка єдиного соціального внеску. Тому в 2014—
2015 роках Уряд та Верховна Рада України запровадили зміни до вітчизняного законодавства з метою
зниження цієї ставки.
28 грудня 2014 року в Закон України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
страхування» [6] були внесені зміни, які передбачали,
що з 1 січня 2015 року при нарахуванні заробітної
плати фізичним особам ставки єдиного внеску застосовуються з коефіцієнтом 0,4, у випадку, якщо платником виконуються одночасно такі умови:
1) загальна база нарахування єдиного внеску за
місяць, за який нараховується заробітна плата в 2,5
рази або більше перевищує загальну середньомісячну
базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік;
або якщо загальна база нарахування єдиного внеску не
перевищує в 2,5 рази, або більше загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за
2014 рік, то платник замість коефіцієнту 0,4 застосовує
коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази нарахування єдиного
внеску платника за 2014 рік на загальну базу нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується
заробітна плата;
2) середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30 відсотків у порівнянні з середньою заробітною платою за 2014 рік;
3) середній платіж на одну застраховану особу
після застосування коефіцієнта складе не менше ніж
700 гривень;
4) середня заробітна плата по підприємству
складе не менше трьох мінімальних заробітних плат.
Проте, ці положення зазначеного Закону виявилися нереальними для застосування платниками оскі-

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

БОРЕЙКО В. І.
льки мало хто із суб’єктів господарювання міг збільшити середню заробітну плату порівняно з 2014 роком
в 2,5 рази.
Тому, 2 березня 2015 року в Закон України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне страхування» [6] були внесені чергові зміни,
які передбачають, що платники єдиного соціального
внеску можуть застосувати в 2015 році понижуючий
коефіцієнт 0,4, а з 1 січня 2016 року — 0,6, якщо платником одночасно виконуються такі умови:
а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку
на одну застраховану особу в звітному місяці збільшилась на 20 і більше відсотків порівняно з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника
за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу;
б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці
складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну
застраховану особу платника за 2014 рік;
в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці,
яким нараховані виплати, не перевищує 200 відсотків
середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік.
Однак, і цими змінами зможуть скористатися не
багато підприємств, оскільки для застосування понижуючого коефіцієнта їм необхідно значно збільшити
витрати на оплату праці, що в нинішніх умовах не реально. Отже, зазначені зміни не створюють реальних
умов для «детінізації» заробітної плати.
Водночас, цю проблему можна реалізувати значно простішими заходами. Для цього необхідно не
тільки встановити мінімальну заробітну плату в країні,
а й визначити відповідні коригувальні коефіцієнти для
кожної спеціальності, тарифного розряду та посади.
При цьому кожна економічно активна особа працездатного віку повинна сплачувати не менше від мінімального розмір податку на доходи фізичних осіб
розрахованого з використання мінімального розміру
заробітної плати та ставки податку (15%). Прості
розрахунки показують, що в 2013 році при кількості
20478 тис. економічно активних осіб та середньомісячній зарплаті 3265 грн Державний бюджет повинен
був отримати від цього податку 120,3 млрд грн. Якщо
цю суму зменшити на суму ненадходження податку від
офіційно зареєстрованих безробітних (7,2%), то Державний бюджет отримав би 111,7 млрд грн, що на
39,5 млрд грн, або 55% більше ніж він фактично отримав в цьому році.
Ці розрахунки проведені без врахування соціальної пільги, яку сьогодні отримують більшість працюючих, яку на нашу думку слід скасувати для всіх категорій працюючих, та запровадити для осіб з мінімальними доходами (до 2 мінімальних заробітних плат
(МЗП) ставку податку на доходи фізичних осіб в розмірі 10%. Водночас необхідно запровадити помірнопрогресивну шкалу оподаткування доходів населення,
відповідно до якої доходи від 2 до 5 МЗП повинні оподатковуватися за ставкою 15%, від 5 до 10 МЗП — 20%,
від 10 до 15 МЗП — 25%, більше 15 МЗП — 30%.
Використання прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб з одночасним запровадженням мінімальної ставки податку для всіх економічно активних осіб та встановлення коригувального
коефіцієнту для кожної спеціальності, тарифного розряду та посади дозволить збільшити базу оподатку-
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вання та надходження до Державного бюджету України від податку на доходи фізичних осіб як мінімум
вдвічі.
До того ж збільшення бази оподаткування ПДФО
вдвічі дозволить на стільки ж зменшити ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ). При цьому єдиною
умовою зменшення для платників ставки ЄСВ повинно бути направлення вивільнених таким чином
сум на збільшення заробітної плати найманих осіб.
При реалізації цих пропозицій, в нинішніх умовах,
без зменшення надходжень до соціальних фондів, мінімальну заробітну плату в Україні можна було б збільшити до 1450 грн, а ставку єдиного соціального внеску
зменшити до 19%.
Слід також зазначити, що запровадження мінімального розміру ЄСВ для всіх економічно активних осіб
та збільшення цього розміру на корегувальний коефіцієнт залежно від кваліфікації працівників і займаної
посади керівників та адміністративних працівників
усуне мотиви до «тіньової» виплати зарплати.
Додатковим фактором для виведення всієї заробітної плати найманих працівників з «тіні» повинно
стати встановлення додаткових вимог для виплати
пенсіонерам мінімальної заробітної плати. Не можна
говорити що цей показники сьогодні в Україні високий, однак досить часто мінімальну пенсію отримують
ті, хто протягом всього життя офіційно майже ніколи
не працював. Тому, на нашу думку, передумовою для
отримання мінімальної пенсії для всіх пенсіонерів,
крім тих хто не міг працювати за станом здоров’я, повинна бути наявність обов’язкового трудового стажу
встановленого законодавством України для виходу на
пенсію та сплати протягом цього періоду мінімального
єдиного соціального внеску. В іншому випадку мінімальна пенсія для зазначеної категорії пенсіонерів повинна визначатися пропорційно кількості відпрацьованих ними років обов’язкового трудового стажу для
виходу на пенсію.
Таким чином, реалізація запропонованих заходів
дозволить одночасно зменшити податкове навантаження на населення з найменшими доходами, збільшити його для працівників з високими доходами, знизити ставку єдиного соціального внеску, легалізувати
виплату заробітної плати, яка до нині виплачується в
«тіні», та збільшити надходження до Державного бюджету України. При повній «детінізації» заробітної
плати, навіть після зменшення вдвічі ставки єдиного
соціального внеску, збільшаться надходження до соціальних фондів, та вдасться вирішити проблему дефіциту Пенсійного фонду України.
Висновки. Узагальнюючи результати проведеного
дослідження, потрібно зробити висновок, що однією з
найбільших проблем, яка гальмує розвиток національної економіки, є «тінізація» вітчизняного бізнесу та
виплат заробітної плати. Невирішення зазначеної
проблеми зумовлено неефективними діями нашої країни, пов’язаними з запровадженням пропорційної
системи оподаткування доходів фізичних осіб, та заходами із зниження ставки єдиного соціального внесу,
які не можуть бути реалізовані більшістю вітчизняних
підприємств.
Тому, з метою виведення заробітної плати з
«тіні», Україні необхідно повернути прогресивну
шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, знизити
податкове навантаження на найменш захищені верстви
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населення та посилити його на осіб, які отримують високі доходи, встановити диференційований мінімальний розмір єдиного соціального внеску для різних категорій працюючих, знизити без будь-яких додаткових
обмежень ставку цього внеску та визначати мінімальний розмір пенсії пенсіонерам пропорційно кількості
відпрацьованих ними років обов’язкового трудового
стажу для виходу на пенсію.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Актуальность темы. Опыт функционирования
отечественного малого и среднего предпринимательства (в дальнейшем МСП) свидетельствует о том, что
проблемы его развития значительно опережают существующие теоретические, методические, экспериментальные разработки, нормативно-правовые акты, регламентирующие его деятельность. Среди факторов,
оказывающих негативное влияние на развитие МСП,
следует выделить, в первую очередь, такие как: общее
сокращение отечественного товарного производства,
рост цен, инфляцию, резкое снижение платежеспособности населения, коррупцию.
Для того, чтобы МСП успешно развивалось в нынешних условиях, необходимо усовершенствовать механизм их развития и государственной поддержки, одной из составляющих которой является финансовокредитная политика. Этим и объясняется необходимость реальной оценки уровня доступа МСП к финансовым ресурсам, так как выполнение любой программы поддержки МСП в полном объеме возможно
только при условии стабильности их финансирования.
Анализ последних исследований. Значительный
вклад в исследование вышеуказанных проблем внесли
такие отечественные ученые и практики, как: А. Азаров, А. Бодюл, Л. Воронова, О. Кириленко, М. Кучерявенко, И. Лютый, И. Лунина, А. Поддерегин,
М. Романюк, В. Федоров и др. Однако, существующий
механизм предоставления финансовых ресурсов предприятиям малого и среднего бизнеса в условиях нынешней нестабильности в политико-экономической
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сфере, макроэкономические условия и риск залога
привели к необходимости оценки реальной ситуации
относительно доступа МСП к финансовым ресурсам и
разработке мероприятий, которые бы адекватно отвечали реалиям сегодняшнего дня и стабильности функционирования предприятия.
Целью статьи является оценка реальной ситуации
относительно доступа МСП к финансовым ресурсам и
разработка мероприятий, направленных на нивелирование негативных факторов в сфере развития МСП,
которые впоследствии должны улучшить положение
дел относительно доступна МСП к финансовым ресурсам.
Изложение основного материала. В условиях социально-экономического кризиса, который переживает
экономика Украины, МСП могло бы стать движущей
силой для решения многих проблем, в первую очередь, занятости и трудоустройства вынужденных переселенцев, выравнивания региональных диспропорций, снижения социальной напряженности и формирования основ экономической и социально-политической стабильности в обществе.
Однако сегодня отечественный бизнес вынужден
выживать в очень сложных условиях возникновения
новых рисков как глобального, так и внутреннего характера. Это, естественно, сказывается на экономической активности МСП. Так, например, если в 2013 г.
по сравнению с 2012 г. количество малых и средних
предприятий Украины возросло на 7,4%, то в 2014 г.
по сравнению с предыдущим — снизилось на 8,5%,
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причем преимущественно за счет средних предприятий (табл. 1). Удельный вес малых предприятий в общем количестве субъектов предпринимательской деятельности в 2014 г. по сравнению с 2012 г. возрос на
1,0 процентный пункт (п.п.), однако, количество
наемных рабочих на этих предприятиях относительно
общей численности занятых в реальном секторе экономики за этот период увеличилось только на 0,2 п.п.
Вместе с тем, следует отметить, что в сфере МСП за
период 2013-2014 гг. наблюдается негативная тенденция относительно количества наемных работников: за
данный период их численность сократилась на 14,3%,

в том числе: на малых предприятиях — на 15,8%, средних — на 13,3%. Что касается результатов хозяйственной деятельности МСП, то тут наблюдаются диспропорции следующего характера: 99,9% малых и средних
предприятий Украины в 2014 г. производили только
58,4% реализованной продукции, то есть основная
нагрузка относительно формирования доходной части
Государственного бюджета по-прежнему лежит на
крупных предприятиях, удельный вес которых составляет всего 0,1% и где задействовано более 1/3 (31,1%)
всех наемных работников [1, с. 14].

Таблица 1
Динамика основных показателей малого и среднего предпринимательства Украины за 2012-2014 гг., %
Темп прироста (%) за:
Среднегодовой темп Структура, в % к общему
Показатели
прироста
количеству
2013 г. 2014 г. 2013-2014 гг. за 2013-2014 гг., % 2012 г. 2013 г. 2014 г.
100,0
100,0
100,0
Количество предприятий:
95,2
95,0
94,2
-8,3
-0,8
-0,4
+8,3
малых (МП)
4,7
4,8
5,6
-11,7
-17,6
-9,2
-6,3
средних (СП)
99,9
99,8
99,8
-8,5
-1,7
-0,9
+7,4
МСП
Количество наемных работников на:
МП
СП
МСП

-5,3
-3,3
-4,1

-11,1
-10,3
-10,6

-15,8
-13,3
-14,3

-8,2
-6,9
-7,4

26,0
41,1
67,1

25,7
41,4
67,1

26,2
42,7
68,9

Объем реализации на:
МП
СП
МСП

-0,4
-6,5
-4,8

+7,1
-2,7
+4,9

+6,7
-1,4
-0,1

+3,3
-0,7
-0,1

15,9
41,7
57,6

16,4
40,6
57,0

17,2
41,2
58,4

Индекс деловых ожиданий (ИДО — рассчитывается НБУ по результатам опроса предприятий) в III
квартале 2015 г. впервые после II квартала 2014 г. превысил значение 100% (100,2%), в связи с чем следует
ожидать оживления деловой активности в последующие месяцы. Наиболее высокий ИДО ожидают респонденты
сельскохозяйственных
предприятий
(ИДО=111,4%),
предприятий
торговли
(ИДО=
102,4%), а наиболее низкий показатель у предприятий
энерго- и водоснабжения (89,0%) [2, с. 17; 20].
Основными сдерживающими факторами увеличения объемов производства на предприятиях — субъектах предпринимательской деятельности являются
такие, как: нестабильная политическая ситуация (считает 53% респондентов), значительные курсовые колебания курса гривны относительно других валют
(48,5%), а также слишком высокие цены на энергоносители (48,3%), сырье и материалы (46,0%), чрезмерное налоговое давление (32,9%) (особенно тяжелым
оно было для предприятий добывающей промышленности и предприятий «других» видов деятельности) [2,
с. 26]. Существенное влияние на деловую активность
МСП оказывает также сокращение объема потребительского рынка в результате падения реальных доходов населения и резкого повышения потребительских
цен, значительного объема убыточности бизнеса, высокого уровня коррупции, рейдерства и отсутствия защиты прав собственности, общего уровня криминогенности в стране.
Вышеописанная ситуация естественно приводит
к необходимости предприятий в увеличении заемных
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средств. Эту потребность в IV квартале 2015 г. испытывает 29,9% предприятий, что на 0,9 п.п. больше,
нежели во II квартале этого же года. Наибольшая потребность в ссудах по видам экономической деятельности наблюдается у предприятий энерго- и водоснабжения (60%), а наименьшая — у предприятий добывающей промышленности (4,2%). Больше всего нуждаются в ссудах крупные предприятия Ивано-Франковской и Одесской областей (соответственно 58,8% и
53,6%), а меньше — средние предприятия Волынской
и Полтавской областей. Необходимость предприятий
в кредитах, в основном, связана с их потребностью в
пополнении оборотного капитала и реструктуризацией задолженности [2, с. 33].
Нынешняя нестабильность в политико-экономической сфере, макроэкономические условия и риск залога привели к тому, что в III квартале 2015 г. удельный вес предприятий, которые планируют брать кредиты, составил только 34,9% и по сравнению с предыдущим кварталом сократился на 0,5 п.п., а относительно этого же периода 2013 г. — на 9,1 п.п. Это преимущественно предприятия перерабатывающей промышленности (45,6%), крупные по размеру (50,2%) и
расположенные в Ивано-Франковской и Черновицкой областях (соответственно 60,7% и 58,3%). В последнее время наблюдается тенденция к увеличению
доли предприятий, которые планируют брать кредиты
за границей. Их доля в III квартале 2015 г. достигла
7,1% и по сравнению с предыдущим кварталом возросла на 0,7 п.п. Это, преимущественно, предприятия
добывающей промышленности, энерго- и водоснаб-
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жения, расположенные в Николаевской, Полтавской
и Хмельницкой областях. Предприятия строительства
и торговли, преимущественно средние по размеру, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черниговской областей (33,3% всех регионов
Украины) планируют брать кредиты только в гривне.
Среди факторов, которые оказывают наибольшее
влияние на решение предприятия об отказе от кредитов, являются, в первую очередь, слишком большие
ставки по ссудам и значительные колебания курса
гривны относительно других валют, слишком высокие
требования к залогу, во-вторых, — наличие других источников финансирования (для предприятий добывающей промышленности), неуверенность в возможности своевременного возврата кредита (для предприятий энерго- и водоснабжения), слишком сложная
процедура оформления документов (для предприятий
строительства. Такая ситуация привела к тому, что
если за период 2008-2014 гг. сумма предоставленных
кредитов субъектам хозяйствования возросла более,
чем в 2,9 раза, то только за 9 месяцев 2015 г. она сократилась на 6,7% с учетом курсовой переоценки активов в связи со снижением курса гривни к основным
иностранным валютам [2, с. 34-35; 3, с. 21].
Если посмотреть на проблему доступности кредитов для МСП со стороны современного состояния
финансово-кредитного рынка Украины, то следует отметить, что только за 9 месяцев 2015 г. количество
банков Украины, имеющих банковскую лицензию, сократилось со 163 до 122, то есть на 25,2%. При этом
средства субъектов хозяйствования в обязательствах
банков составили на 01.10.2015 г. 24,3% и за этот период возросли на 12,7% [4].
Поддержкой МСП в Украине занимаются только
два фонда [5]:
- фонд поддержки малого инвестиционного бизнеса, который так и не начал свою деятельность в
связи с отсутствием финансирования;
- Украинский фонд поддержки предпринимательства: выдал всего 40 микрокредитов на сумму 9800
тыс. грн в 2013 г. (по 2014 г. информация отсутствует),
а в портфеле «историй успеха» фонда за весь период
деятельности только 7 кейсов, несмотря на то, что он
имеет представительства во всех регионах.
Анализ государственной поддержки развития малого предпринимательства за 2014-2015 гг. показал,
что она фактически провалена [6, с. 5]. В качестве аргумента вышесказанного можно привести следующее:
- правительством не выполняются законы Украины «О Национальной программе содействия развитию предпринимательства в Украине», «О развитии и
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине»;
- практически заморожены программы кредитногарантийной поддержки и микрокредитования малого
бизнеса: правительством практически никак не стимулируется предоставление льготных кредитов МСП [7];
- несмотря на Постановление КМУ «О внедрении
в Украине принципов Европейской хартии для малых
предприятий», принятое еще в 2008 г., до сих пор никаких изменений в законодательство так и не внесено.
Кроме того, следует заметить, что нормативно-законодательная база предпринимательской деятельности
становится все более нестабильной. В качестве при-
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мера можно привести 99 кардинальных изменений к
Налоговому Кодексу Украины за период 2010-2015 гг.;
- Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, которая создавалась как один из основных институтов поддержки МСП, реорганизована в Государственную регуляторную службу со значительно сокращенными
полномочиями;
- бюджетная, налоговая и кредитно-финансовая
политики государства не сбалансированы и не способствуют развитию отечественного предпринимательства;
- сегодня правительство не имеет стратегического
видения развития отечественного бизнеса, отсутствует
программа развития МСП на период до 2020 г., а есть
только проект ее концепции [8];
- не разработаны антикризисные программы,
направленные на сохранение существующего предпринимательского потенциала и стимулирование создания новых производств по выпуску конкурентоспособной продукции и обеспечения рабочих мест.
Оценить уровень доступности малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам можно
с помощью таких индексов, как: индекс SMAF Европейского Союза, индекс оценки уровня доступности
финансирования для МСП по методике ОЭСР 2015 г.,
показатель оценки доступности кредита по методике
МФК в рейтинге «Doing Business», наименее информативным из которых является последний. Данный
индекс оценивает только один аспект проблемы доступа к финансированию МСП: взаимоотношения заемщиков и кредиторов в процессе кредитования. Однако, ни один из выше приведенных индексов в своей
оценке не учитывает ряд условий, снижающих уровень
доступности к финансовым ресурсам данного сектора
экономики, а именно: кредитные процентные ставки,
ужесточение условий получения кредита, показатели
развития финансовой инфраструктуры, спектр предоставляемых финансовых продуктов, уровень спроса на
финансовые услуги со стороны МСП, эффективность
государственного регулирования МСП. Именно этим
можно объяснить тот факт, что, несмотря на положительные тенденции относительно рейтинга Украины
по показателю «Легкость получения кредита» (17 позиция в 2015 г.), предприниматели считают, что он не
отражает реального положения вещей из-за дороговизны кредитов и трудностей предоставления подтверждения своей платежеспособности для их получения.
В 2015 г. стандарты кредитования стали более
жесткими по отдельным видам кредитов, в частности,
в иностранной валюте, по долгосрочным кредитам,
кредитам крупным предприятиям, и эти процессы
имеют негативную тенденцию на ближайшие месяцы.
Вместе с тем, как отмечает НБУ, в ІІІ квартале 2015 г.
впервые за два последних года общий уровень одобренных заявок субъектов хозяйствования возрос,
наблюдался прирост по кредитам малым и средним
предприятиям, краткосрочным кредитам и кредитам в
национальной валюте. Основными факторами, негативно воздействующими на доступность кредитования, является инфляция, обменный курс, общая экономическая активность и, особенно, риск залога. В ІІІ
квартале 2015 г. большинство банков оставили без изменений ценовые и неценовые условия кредитования,
однако, ужесточили требования к залогу. Динамика
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кредитов, предоставленных МСП, продолжает формироваться под воздействием уменьшения депозитной
базы банков и ухудшения платежеспособности кредитозаемщиков на фоне значительного валютного риска
[3, с. 21].
Выводы и рекомендации. Проведенные исследования показали, что для нивелирования негативных
факторов в сфере развития малого и среднего предпринимательства необходима продуманная государственная антикризисная политика, направленная на
сбалансирование бюджетной, налоговой и кредитнофинансовой политики относительно поддержки отечественного бизнеса, которая, в первую очередь,
должна улучшить положение дел относительно доступности МСП к финансовым ресурсам. В связи с
этим в рамках Государственной экономической программы развития малого и среднего предпринимательства на период до 2020 г. необходимо разработать «Дорожную карту обеспечения доступа МСП к финансированию», стратегической целью которой должно
быть формирование эффективной целостной государственной кредитно-финансовой политики, направленной на развитие и поддержку сектора малого и
среднего предпринимательства Украины. В качестве
целевых ориентиров выполнения мероприятий Дорожной карты предполагается использовать основные
показатели оценки уровня доступности финансирования для МСП в соответствии с методикой ОЭСР
2015 г., адаптированных к украинским реалиям организационно-экономического сотрудничества и развития. Данная карта предполагает четыре блока:
- блок 1. Развитие кредитно-денежной системы;
- блок 2. Формирование инфраструктуры кредитования МСП;
- блок 3. Усовершенствование деятельности институтов развития;
- блок 4. Обеспечение эффективности правовой
защиты прав кредиторов и должников.
Кроме того, в современных условиях существует
необходимость имплементации ряда мероприятий, которые должны способствовать формированию благоприятного климата для инвестиций, а именно:
− защита и гарантии прав инвесторов: принятие
закона об иностранных инвестициях, в котором определялись бы условия правовой защиты инвестора;
− стабильность законодательной среды: принятие такого инвестиционного и торгового законода-

тельства, которое было бы известно инвесторам и отвечало бы международным стандартам; внедрение
процедур и установление сроков публичного обсуждения проектов торгового законодательства;
− прозрачность правил игры: широкое использование электронного государственного управления;
придание широкой гласности решений исполнительных органов;
− сокращение коррупции и обеспечение «должного» государственного управления: упрощение административных процедур; создание независимой судебной системы; проведение честных и конкурентных
государственных конкурсов и приватизации; поддержка систематического диалога с частным сектором.
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С. О. Винограденко
м. Харків
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЯК ОСНОВА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Перспективним напрямом
і важливою умовою високоефективної інтенсифікації
використання земельних ресурсів має бути формування оптимальних за розміром підприємств ї їх підрозділів за раціональної галузевої структури виробництва. Завдяки концентрації виробництва підприємства
спроможні вживати різних заходів, спрямованих на

2015/№2

збереження й підвищення родючості ґрунту, впроваджувати прогресивні технології. Проте цього можна
досягти за умови дотримання оптимальних розмірів
підприємства, адже відомо, що надмірна концентрація
ускладнює управління підприємством, призводить до
погіршення контролю за якістю виконання робіт і дотриманням технології, спричиняє нераціональне пере-
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везення вантажів, зростання транспортних витрат, погіршення екологічних вимог тощо [1, 2, 3].
Про те, що збільшення розмірів підприємств завдяки надконцентрації земельних ресурсів не може
бути безмежним, оскільки на певному етапі виникне
ряд проблем, що істотно впливають на їхню діяльність
[4], певною мірою свідчить значне погіршення фінансово-економічного стану деяких великих аграрних та
агропромислових компаній, які через сукупність таких
причин стали збитковими або взагалі збанкрутували
[5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою оптимізації розмірів землекористування сільгосппідприємств займались переважно науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки» [6, 7, 8]. Ними відпрацьовано наукові підходи до методології й методики визначення розмірів землекористування, що ґрунтуються на
раціональному використанні техніки й основних виробничих фондів, трудових ресурсів для зниження собівартості продукції й підвищення продуктивності
праці. Саме принципи найповнішого та найефективнішого використання необхідних технічних засобів
покладено в основу методології визначення раціональних розмірів землекористування для сільськогосподарських підприємств різної спеціалізації. Аналізуючи
цю методологію дослідники зазначають, що під час
встановлення оптимальних розмірів землекористування випали з поля зору основний засіб виробництва
в сільському господарстві — земельні ресурси — та їхнє
раціональне використання, охорона й відтворення родючості ґрунтів. Тому рекомендується застосовувати

метод групування сільськогосподарських підприємств
за площею ріллі та врожайністю основних культур [9].
Мета статті — дослідити вплив рівня концентрації
на основні складники інтенсифікації використання земельних ресурсів сільгосппідприємств.
Виклад основних результатів дослідження. Групування сільгосппідприємств за площею с.-г. угідь дозволило виявити позитивний вплив рівня концентрації на матеріально-речовий складник інтенсифікації
використання земельних ресурсів (табл. 1). З’ясовано,
що досліджувані підприємства суттєво відрізняються
за розміром оброблюваних с.-г. угідь. Так, 16,2% підприємств обробляли до 500 га с.-г. угідь, у той час як
9,9% підприємств використовували понад 4500 га
угідь. Ступінь розораності істотно не відрізнявся в підприємствах з різним розміром землекористування, при
цьому найвищим він був у підприємствах з площею
3001—4500 га угідь (98,4%), а найнижчим — у підприємствах з площею 1001—1500 га (96,5%). Показники
землезабезпеченості загалом мали висхідну тенденцію,
але суттєво коливалися за групами. Вирівнювання динамічного ряду за рівнянням прямої лінії показало, що
площа с.-г. угідь з розрахунку на 1 працівника збільшувалася в середньому на 0,08 га, а за рівнянням параболи другого порядку — на 3,0 га, проте з кожним
разом цей приріст уповільнювався зі швидкістю
0,33 га. У групі підприємств з площею понад 4500 га
с.-г. угідь у середньому витрачали 7048 грн/га, у тому
числі 6626 грн/га — поточні витрати, що на 35,2% і
35,9% відповідно більше, ніж у підприємствах із найменшим розміром угідь.

Таблиця 1
Вплив площі с.-г. угідь на матеріально-речовий складник інтенсифікації використання земельних ресурсів
у сільськогосподарських підприємствах Харківської області, 2014 р.

Групи підприємств за площею с.-г. угідь, га

57
98,4

понад
4500
50
97,0

У середньому
505
97,2

65,4
62,9

51,5
50,6

52,5
50,9

53,5
52,0

5466
5212

5743
5347

6405
5979

7048
6626

6246
5852

5767
5347

4700
4465

5286
4904

5465
5058

5858
5474

5469
5095

606

701

537

788

849

897

779

4454
6201
4000
10514

4958
5792
11152

4615
5051
10310

5013
7196
9458

5015
5835
18250
12321

5494
5835
30367
15833

5025
5893
15329
13030

Показники

до
500

5011000

10011500

15012000

20012500

25013000

30014500

Кількість підприємств
Ступінь розораності, %
Припадає на одного працівника, га: с.-г. угідь
ріллі
Припадає на 1 га с.-г. угідь:
виробничих витрат, грн
поточних витрат, грн
Припадає на 1 га ріллі в рослинництві, грн:
виробничих витрат
поточних витрат
витрат на мінеральні
добрива
Виробничі витрати на 1 га
посіву, грн:
зернових
соняшнику
картоплі
цукрових буряків

82
98,3

88
96,9

81
96,5

61
97,1

45
97,0

41
96,2

51,0
50,1

55,4
53,7

54,3
52,4

61,4
59,6

44,1
42,8

5214
4877

5443
5084

5202
4823

6048
5628

4247
3999

5220
4864

5129
4746

526

713

3939
4890
14338

4844
5700
12220
16161

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми 50 с.-г.
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Таким чином, більші за розміром угідь підприємства вкладають у земельні ресурси на третину більше
коштів, ніж малі. Такий же висновок можна зробити
й на підставі аналізу витрат у рослинництві з розрахунку на 1 га ріллі, зокрема в останній групі підприємств виробничі витрати були на 37,9% більші, поточні витрати — на 36,9%, а витрати на мінеральні
добрива — на 70,5% більші, ніж у першій групі. Отже,
великі підприємства значно більше вкладають коштів
в агрохімічний напрям інтенсифікації використання
земельних ресурсів, ніж малі, що, зокрема, підтверджує зростання частки витрат на мінеральні добрива в
структурі виробничих витрат із 12,4% у першій групі
до 15,3% в останній групі. Для визначення тенденції
зміни виробничих витрат на 1 га с.-г. угідь залежно від
площі угідь за згрупованими даними було проведено
аналітичне вирівнювання показника витрат за рівнянням прямої лінії. При цьому рівняння прямої лінії, що
характеризує тенденцію виробничих витрат, має такий
вигляд:
y = 22249x + 4819,9.
Це значить, що вирівняні виробничі витрати становлять 4820 грн/га, а їх зростання за групами дорівнювало 222,5 грн/га. Щільність зв’язку між фактичними та вирівняними даними висока — коефіцієнт кореляції становить 0,843, а коефіцієнт детермінації дорівнює 0,711.
Аналізуючи динаміку виробничих витрат у рослинництві на 1 га ріллі, слід зазначити, що зі збільшенням площі с.-г. угідь вони зростали в середньому
на 257 грн/га, проте це зростання уповільнювалося зі
швидкістю 12,9 грн/га. Виробничі витрати в розрізі

культур також мали тенденцію до підвищення, однак
за деякими з них спостерігалися певні коливання.
Найбільш чіткий тренд до зростання спостерігався за
вирощування зернових, а найменш чітко тенденція до
підвищення витрат проявлялася під час вирощування
цукрових буряків. Така динаміка витрат наклала свій
відбиток на динаміку врожайності досліджуваних
культур залежно від площі с.-г. угідь (табл. 2). Так, наприклад, урожайність зернових підвищувалася в середньому на 2,5 ц/га й попри те, що темпи підвищення
уповільнювалися в середньому на 0,13 ц/га, в останній
групі було досягнуто врожайності на рівні 50 ц/га, що
на 33,3% більше, ніж у першій групі підприємств. Урожайність соняшника підвищувалася в середньому на
3,9 ц/га, однак з кожним разом темп підвищення уповільнювався в середньому на 0,44 ц/га, у результаті
чого в останній групі вона виявилася навіть дещо
нижчою, ніж у першій, а найвищої врожайності соняшника (32,7 ц/га) було досягнуто в групі підприємств з площею 1501—2000 га с.-г. угідь. Як й у випадку виробничих витрат, за вирощування цукрових
буряків, на відміну від зернових і соняшника, не спостерігалося чіткої тенденції в підвищенні їх урожайності. Однак, якщо аналізувати виробництво цукрових
буряків на 100 га ріллі, то тут у цілому окреслюється
тенденція до підвищення, при цьому найбільше було
їх вироблено (1033,0 ц/100 га ріллі) в групі сільгосппідприємств з площею 3001—4000 га с.-г. угідь.
На відміну від інших показників галузі тваринництва, найбільше свинини на 100 га ріллі (58,9 ц) виробляли підприємства з найменшою площею угідь,
що, напевно, пов’язано з галузевою структурою виробництва.

Таблиця 2
Вплив площі с.-г. угідь на результативний складник інтенсифікації використання земельних ресурсів
у сільськогосподарських підприємствах Харківської області, 2014 р.
Показники
Урожайність, ц/га:
зерна
соняшнику
цукрових буряків
картоплі
Вироблено на 100 га
с.-г. угідь, ц:
приросту ж. м. ВРХ
молока
вовни
Вироблено на 100 га ріллі,
ц:
зерна
цукрових буряків
свинини
Вироблено на 100 га посіву
зернових, ц:
яєць, тис. шт.
приросту ж. м. птиці

понад
4501

У середньому

46,4
28,5
459,9
100,0

50,0
25,7
414,9
166,3

46,3
28,2
427,9
86,7

6,3
144,5
-

9,2
200,6
-

14,9
313,3
0,03

9,3
194,7
0,01

2492,0
581,7
2,5

2549,6
776,0
1,6

2443,1
1033,0
7,8

2407,7
613,7
2,4

2470,6
650,2
4,9

0,01
0,02

-

0,02

0,02

0,01
0,04

Групи підприємств за площею с.-г. угідь, га
100115012001250130011500
2000
2500
3000
4500

до 500

5011000

37,5
26,3
511,3
-

41,9
28,6
377,6
72,9

41,7
30,5
386,3
16,0

46,8
32,7
415,8
-

45,7
28,4
448,7
-

44,8
32,6
405,9
-

1,7
60,9
-

3,1
39,6
0,02

2,6
53,2
-

3,5
57,6
-

10,5
186,3
0,01

2196,7
399,5
58,9

2402,5
435,1
1,3

2521,8
198,5
2,1

2712,5
574,7
5,8

-

0,36

0,05
0,02

-

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми 50 с.-г.

Як показали результати аналітичного вирівнювання за рівнянням прямої лінії, виробництво приросту ж. м. ВРХ на 100 га с.-г. угідь у розрізі сформованих груп підприємств зростало в середньому на 1,7 ц
(R2 = 0,775), а обсяг виробництва молока з розрахунку
на ту ж площу підвищувався в середньому на 35,4 ц

2015/№2

(R2 = 0,798). Отже, нарощування рівня концентрації
с.-г. угідь тісно корелювало з підвищенням урожайності та показниками виробництва продукції тваринництва на відповідні угіддя, тобто справляло позитивний
вплив на результативний складник інтенсифікації використання земельних ресурсів у с.-г. підприємствах.
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Подібний висновок можна зробити й на основі
аналізу впливу рівня концентрації с.-г. угідь на основні показники економічної ефективності інтенсифікації використання земельних ресурсів (табл. 3).
Як й у випадку дослідження впливу виробничих
витрат, зі збільшенням площі с.-г. угідь у користуванні
підприємств, спостерігалося зростання обсягу вироб-

ництва валової, товарної та чистої продукції й прибутку на 100 га с.-г. угідь за одночасного зниження коефіцієнтів окупності виробничих витрат. Але, на відміну від попереднього групування за розміром виробничих витрат, у цьому випадку міжгрупові відмінності
були значно меншими, а динаміка зростання була
слабше виражена, особливо щодо прибутку та чистої
продукції.

Таблиця 3
Вплив площі с.-г. угідь на економічну ефективність інтенсифікації використання земельних ресурсів
у сільськогосподарських підприємствах Харківської області, 2014 р.
Показники
Одержано на 100 га с.-г. угідь, тис.
грн: валової продукції в цінах 2010 р.
товарної продукції
чистої продукції
прибутку
Коефіцієнт окупності усіх виробничих витрат: валовою продукцією в цінах 2010 р.
товарною продукцією
чистою продукцією
прибутком
Одержано на 100 га ріллі у рослинництві, тис. грн: вало-вої продукції в цінах 2010 р.
товарної продукції
чистої продукції
прибутку
Коефіцієнт окупності виробничих
витрат у рослинництві: валовою продукцією в цінах 2010 р.
товарною продукцією
чистою продукцією
прибутком
Коефіцієнт окупності поточних витрат у рослин-ництві: валовою продукцією в цінах 2010 р.
товарною продукцією
чистою продукцією
прибутком
Рівень рентабельності с.-г. виробництва, %
у т.ч.: рослинництва

У середньому

Групи підприємств за площею с.-г. угідь, га
10011501200125013001до 500 501-1000
1500
2000
2500
3000
4500

понад
4501

529,2
668,3
296,9
129,8

514,9
668,1
340,3
167,4

496,4
690,6
407,1
209,5

558,8
807,0
460,1
265,1

563,2
665,8
390,5
197,9

561,5
728,6
358,8
179,8

627,3
772,3
369,7
167,5

636,4
883,0
292,8
86,3

590,5
783,8
352,3
155,6

1,015
1,282
0,570
0,249

0,946
1,227
0,625
0,308

0,954
1,328
0,782
0,403

0,924
1,334
0,761
0,438

1,030
1,218
0,714
0,362

0,978
1,269
0,625
0,313

0,979
1,206
0,577
0,262

0,903
1,253
0,415
0,122

0,945
1,255
0,564
0,249

445,8
526,5
310,5
159,8

504,5
649,5
340,8
172,0

485,7
682,7
413,8
218,2

541,6
775,2
461,4
273,1

483,0
577,2
370,6
199,4

531,7
674,4
354,4
181,3

532,4
677,4
352,5
173,0

532,6
737,7
248,4
68,2

520,8
693,4
332,4
153,1

1,050
1,240
0,731
0,376

0,967
1,244
0,653
0,329

0,947
1,331
0,807
0,425

0,939
1,344
0,800
0,474

1,028
1,228
0,789
0,424

1,006
1,276
0,670
0,343

0,974
1,239
0,645
0,317

0,909
1,259
0,424
0,116

0,952
1,268
0,608
0,280

1,115
1,317
0,776
0,400

1,037
1,335
0,701
0,354

1,023
1,438
0,872
0,460

1,013
1,450
0,863
0,511

1,082
1,293
0,830
0,447

1,084
1,375
0,723
0,370

1,052
1,339
0,697
0,342

0,973
1,348
0,454
0,125

1,022
1,361
0,652
0,301

24,1
43,6

33,4
36,0

43,5
47,0

48,9
54,5

42,3
52,8

32,8
36,8

27,7
34,3

10,8
10,2

24,8
28,3

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми 50 с.-г.

Аналітичне вирівнювання за прямолінійним
трендом показало, що валова продукція зростала в середньому на 23,8 тис. грн/100 га с.-г. угідь (R2 = 0,537),
а товарна продукція — на 18,0 тис. грн/100 га с.-г. угідь
(R2 = 0,782), у результаті чого показники останньої
групи перевищували на 20,3% і 32,1% відповідно аналогічні показники першої групи. Однак коефіцієнти
окупності всіх виробничих витрат валовою й товарною
продукцією в останній групі були на 11,0% та 2,3%
відповідно нижчими, ніж у першій. На відміну від валової й товарної продукції, у динаміці чистої продукції
хоч і спостерігалася тенденція до підвищення в середньому на 90,6 тис. грн/100 га с.-г. угідь, проте через
уповільнення цього зростання на 10,2 тис. грн показники останньої групи виявилися навіть дещо нижчими, ніж у першій групі (рис. 1).
Зі збільшенням площі с.-г. угідь маса прибутку на
100 га с.-г. угідь зростала в середньому на 82,1 тис. грн,
але це зростання від групи до групи уповільнювалося
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в середньому на 9,7 тис. грн/100 га с.-г. угідь, що зумовило навіть нижчий показник останньої групи, ніж
першої, а найвищим прибуток виявився в групі підприємств з площею 1501—2000 га с.-г. угідь (265,1 тис.
грн/100 га), що забезпечило найвищий коефіцієнт
окупності виробничих витрат 0,438. Виробництво валової, товарної, чистої продукції та прибутку в галузі
рослинництва на 100 га ріллі фактично повторювало
загальногалузеві тенденції описані вище. Цікаво, що
середній коефіцієнт окупності виробничих витрат у
рослинництві валовою продукцією виявився найвищим у першій групі (1,050), товарною продукцією — у
шостій групі (1,276), чистою продукцією — у третій
групі (0,807), а прибутком — у четвертій групі підприємств (0,474). Така ж ситуація характерна й для динаміки коефіцієнтів окупності поточних витрат у рослинництві, тобто загалом, окреслюється таке становище, в якому за кожним із розглянутих критеріїв, оптимальна з позиції їх максимізації площа с.-г. угідь

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
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Одержано на 100 га с.-г. угідь
продукції та прибутку, тис. грн

1000
900
800

2

2

y = 3,0815x - 9,7327x + 526,18 y = 4,0351x2 - 12,546x + 689,02 y = -10,195x + 90,612x + 216,75
2
2
2
R = 0,8738
R = 0,7968
R = 0,5987
2

y = -9,7339x + 82,126x + 54,062

700

2

R = 0,8642

600
500
400
300
200
100
0
до 500

501-1000

1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
Групи с.-г. підприємств за площею с.-г. угідь, га

3001-4500

понад 4501

Одержано на 100 га с.-г. угідь, валової продукції в постійних цінах 2010 р., тис. грн
Одержано на 100 га с.-г. угідь товарної продукції, тис. грн
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Рис. 1. Економічна ефективність використання земельних ресурсів залежно від площі с.-г. угідь
у сільськогосподарських підприємствах Харківської області, 2014 р.
Джерело: побудована автором на основі даних табл. 3.

була принципово різною. Найвищого середнього рівня
рентабельності (48,9%), у тому числі в рослинництві
(54,5%) досягнули сільгосппідприємства з розміром
1501—2000 га с.-г. угідь.
Висновки. Виявлено позитивний вплив рівня
концентрації с.-г. угідь на матеріально-речовий і результативний складники й на економічну ефективність інтенсифікації використання земельних ресурсів
у сільгосппідприємствах. З’ясовано, що більші за розміром угідь підприємства вкладають у земельні ресурси, передусім в агрохімічний напрям інтенсифікації,
на третину більше коштів, ніж малі, що позитивно
впливає на врожайність основних культур. Нарощування рівня концентрації с.-г. угідь тісно корелювало
з підвищенням урожайності та показниками виробництва продукції тваринництва на відповідні угіддя,
тобто справляло позитивний вплив на результативний
складник, а в кінцевому підсумку й на основні показники економічної ефективності інтенсифікації використання земельних ресурсів у с.-г. підприємствах.
Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні оптимальних розмірів с.-г. угідь у сільгосппідприємствах різних напрямів спеціалізації.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ:
КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання в Україні характеризуються руйнуванням господарських зв'язків, загальною несприятливою ситуацією для експорту продукції, політичною нестабільністю держави, що, у свою чергу, ускладнює розвиток
вітчизняної промисловості. За таких умов забезпечення економічної стійкості набуває властивості першочергової мети, досягнення якої виступає передумовою стійкого економічного розвитку вітчизняних промислових підприємств. Економічно стійкі підприємства зможуть адаптуватися до динамічних змін у зовнішньому середовищі, відновити та встановити нову
рівновагу як всередині себе, так і в межах середовища
свого існування.
Стає все більше зрозумілим, що неможливо представити економічну стійкість країни без стійкості регіону, галузі, окремого господарюючого суб’єкта. Економічна стійкість кожного окремого підприємства дозволяє всій господарській системі країни не тільки
зберегти її потенціал, а й забезпечити її якісне піднесення і вихід на міжнародні ринки з новими конкурентоспроможними товарами.
Забезпечення економічної стійкості підприємства
передбачає її оцінку з урахуванням специфіки галузі,
факторів впливу внутрішнього та зовнішнього середовища.
Аналіз останніх публікацій. Розробкам методик
оцінки й аналізу економічної стійкості присвячені
праці багатьох вчених України та зарубіжжя. В останні
п’ять років проблемами оцінки економічної стійкості
займались такі науковці, як А.М. Брагінець [1], Е.А.
Ванієва [2], Б.В. Галушко [3], В.Л. Іванов [4], О.С. Коцюба [5], В.В. Лук’янова [6], Н.Л. Любченко [7], Л.В.
Максимова [8], Г.А. Мохонько [9], Н.Б. Проценко
[10], І.М. Семененко [11], О.В. Сергєєва [12], О.Г. Сокол [13], О.С. Харитонова [14], Р.В. Шамрін [15], Т.О.
Шатунова [16]. Незважаючи на розробленість методик
оцінки і аналізу стійкості економічного суб’єкту багато питань залишаються невирішеними, зокрема питання стосовно оцінки складових економічної стійкості промислових підприємств. Цей факт спонукає нас
до проведення подальших теоретико-методичних та
практичних досліджень у цьому науковому напрямку.
Метою статті є обґрунтування системи показників економічної стійкості суднобудівних підприємств з
урахуванням специфіки галузі, впливу ендогенних та
екзогенних факторів.
Виклад основного матеріалу. Єдиної системи показників, як і єдиної методики, яка б характеризувала
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економічну стійкість суб’єктів господарювання, не існує. Більшість досліджуваних методик оцінки економічної стійкості спрямовані на оцінювання: фінансової стійкості; ліквідності підприємства та його активів;
платоспроможності; оборотності активів та пасивів
підприємства; рентабельності діяльності підприємства. Отже, у наукових публікаціях і на практиці
оцінка
економічної
стійкості
господарюючих
суб’єктів звужується до оцінки його фінансового
стану. Такий підхід повністю не відображає рівня
економічної стійкості, оскільки фінансові показники не дають повного уявлення про діяльність підприємства, а тільки вказують на її кінцевий результат. Окрім фінансових ресурсів підприємство має
кадрові, виробничо-технічні, екологічні, які є вагомими чинниками для забезпечення економічної
стійкості підприємства. Разом із тим, ми не заперечуємо, що першочерговим при аналізі економічної
стійкості має бути визначення типу фінансової стійкості промислового підприємства.
За результатами дослідження методичних підходів до оцінки економічної стійкості можливо констатувати, що існує декілька підходів до оцінки типу фінансової стійкості підприємства: коефіцієнтний, інтегральний та агрегатний. Досить цікавим і змістовним
є інтегральній метод визначення фінансової стійкості
підприємства, який базується на визначенні стійкості
шляхом зважування базових фінансових коефіцієнтів
на відповідні вагові коефіцієнти та наступного визначення узагальнюючої оцінки шляхом додавання або
перемноження отриманих результатів. Але незважаючи на простоту обчислення дана методика тяжіє до
системи індикаторів фінансової стійкості, методичний
інструментарій яких є проблемним.
Агрегатний підхід визначення типу фінансової
стійкості базується на визначенні абсолютних показників, якими є вид джерел фінансування запасів та витрат підприємства. За допомогою трьохкомпонентного
показника підприємство може бути охарактеризоване
одним із типів фінансової стійкості: абсолютно стійкий, нормально стійкий, нестійкий та кризовий стан.
Цей підхід для нас є найближчим, але він потребує
удосконалення і має враховувати специфіку підприємств суднобудування та судноремонту.
Між зазначеними методиками є спільні риси, зокрема підходи до визначення інтегрального показника
економічної стійкості. Також слід відмітити наявність
коефіцієнту, який присутній у всіх методиках — коефіцієнту автономії.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

КАТКОВА Н. В., МАТУШЕВСЬКА О. А., БУРЛАН С. А.
Деякі автори, такі як В.М. Ячменьова та Г.А. Махонько, пропонують проводити аналіз економічної
стійкості з використанням неформалізованих методів,
а саме методу нечіткої логіки [17,9]. Інші автори пропонують використовувати агрегатний підхід для оцінки економічної стійкості підприємства. Метод нечіткої
логіки в економічному аналізі використовується досить недавно. Він є альтернативою існуючим методам
прогнозування та планування в економіці. Але у методів нечіткої логіки є досить суттєвий недолік — людський фактор, а саме: вхідний набір правил визначається експертом-людиною та може виявитися неточним та суперечливим, а також виражати нереальну
дійсність.
Необхідно зазначити, що в економічній літературі
досить часто зустрічається поєднання методик економічно-фінансової стійкості з методикою ймовірності
настання банкрутства. Найпоширенішими методиками ймовірності настання банкрутства є методики:
Е. Альтмана, У. Бівера, Р. Ліса, Дж. Таффлера,
Г. Спрінгейта, Ж. Конана і М. Гольдера, Чессера та ін.
Всі вищеназвані методики включають визначення
ймовірності банкрутства за допомогою дискримінантних моделей, тобто розрахунку інтегрального показника.
Щодо індикаторів економічної стійкості, Л.В.
Максимовою розроблено метрику цільових індикаторів в аналітичному забезпеченні оцінки стійкості підприємства. На думку автора, індикаторами економічної стійкості є показники руху, поточного стану та
ефективності використання виробничої, матеріальної
та кадрової складової підприємства [8].
В роботі М.С. Кроленко [18] наведено ряд узагальнюючих показників, як індикаторів рівня економічної стійкості, а саме показники: ринкової, виробничої
та фінансової стійкості. І.О. Кузнецова та О.С. Балабаш визначили систему індикаторів моніторингу операційної стійкості підприємства, яка складається з
двох підсистем: «індикаторів стійкості перебігу процесів та індикаторів стабільності якості». В кожній підсистемі авторами встановлено перелік показників [19].
Вважаємо, що індикаторами забезпечення економічної стійкості підприємств промисловості мають
бути показники економічної стійкості, зокрема показники фінансової, кадрової, виробничо-технічної, ринкової та екологічної стійкості.
Для підприємств суднобудівної галузі характерна
висока частка виробничих основних засобів та надвисока вартість їх утримання. Незалежно від кількості
контрактів, завантаженості виробничих основних засобів підприємств галузі потребують постійного обслуговування. Суднобудівні та судноремонтні підприємства змушені значну частку своїх доходів направляти
саме на такі заходи. Вважаємо доцільним до складу показників оцінки економічної стійкості підприємств суднобудівної та судноремонтної промисловості додати показники покриття витрат на утримання основних засобів вартістю контрактів (1) та перспективної ефективності виробничих основних засобів (2).
ПВвф =

К
,
А + ВУР

(1)

де ПВвф — покриття витрат на утримання виробничих
основних засобів;
А — амортизація;
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ВУР — витрати на утримання та ремонт виробничих
основних засобів;
К — вартість наявних контрактів.
ПЕВП =

РПЗ
ОЗ а

,

(2)

де ПЕВП — перспективна ефективність виробничих основних засобів, %;

ОЗа — середньорічна вартість виробничих основних засобів;
РПЗ — річний портфель заказів на наступний період.
Показник перспективної ефективності виробничих основних засобів характеризує, скільки гривень
вартості річного портфелю майбутніх заказів припадає
на кожну гривню середньорічної вартості виробничих
основних засобів.
Не менш важливою для підприємств суднобудування є ринкова складова. Для визначення ринкової
стійкості пропонується до складу показників-індикаторів включити наступні: рентабельність контрактів,
рентабельність замовника, частка прибутку від нових
клієнтів, частка прибутку від постійних клієнтів.
До складу кадрової стійкості пропонується включити наступні показники-індикатори: частка робітників високої кваліфікації, частка витрат на навчання
промислово-виробничого персоналу, індекс якості робочих, індекс якості адміністративно-управлінського
персоналу та ін.
Екологічна стійкість також досить важлива для
підприємств суднобудування, адже їх діяльність
пов’язана з забрудненням навколишнього середовища.
Показники-індикатори рівня екологічної стійкості
пропонуються наступні: індекс задоволеності населення, частка витрат на природоохоронні заходи в вартості замовлення, частка витрат на природоохоронні заходи в витратах підприємства, частка витрат по страховим випадкам, пов’язаним з забрудненням навколишнього середовища, відсоток викидів до гранично допустимого викиду та ін.
Узагальнена і доповнена авторами система показників для оцінки економічної стійкості підприємств суднобудівної та судноремонтної промисловості
наведена на рис. 1.
Для об’єктивної оцінки економічної стійкості необхідно порівнювати показники з їх нормативними
значеннями. Традиційно вважається, що нормативними значеннями можуть бути: середньогалузеві значення; значення показників підприємств-лідерів галузі; значення показників підприємств-конкурентів,
які досягли найкращих результатів діяльності, теоретично обґрунтовані значення показників, які публікуються в офіційних матеріалах.
Важливо зазначити, що встановлення нормативних значень як в цілому для підприємств України, так
і зокрема для підприємств промисловості є певною
методичною проблемою, адже різні джерела вказують
на зовсім різні нормативні значення одних і тих же
показників. Так, наприклад, для коефіцієнта автономії
в більшості наукових джерел визначений на рівні 0,5,
але згідно міжнародної методики оцінки фінансової
стійкості підприємств нормативне значення для коефіцієнта є 0,27. Разом з тим, необхідно підкреслити,
що для вітчизняних підприємств промисловості в умовах кризи норматив коефіцієнта автономії має бути
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значно вищим, оскільки запозичені кошти в таких
умовах є досить дорогими. Також проблематичним є
те, що деякі показники мають відкриті або закриті ін-

тервали, а інші — нормативи збільшення або зменшення, тобто такі показники необхідно розглядати
тільки в динаміці.

Економічна стійкість (ЕС)

Ринкова стійкість (РнС)

Фінансова стійкість (ФнС)
- коефіцієнт автономії
- коефіцієнт забезпечення запасів власними обіговими коштами
- коефіцієнт поточної ліквідності
- коефіцієнт оборотності поточних активів
- рентабельність контракту
- рентабельність замовника
- частка прибутку від нових клієнтів
- частка прибутку від постійних клієнтів та ін.
Виробничо-технічна стійкість (ВТС)
- рентабельність (збитковість) основних засобів
- коефіцієнт зносу основних засобів
- матеріаловіддача
- коефіцієнт оборотності виробничих
запасів
- коефіцієнт оновлення основних засобів

- контрактоємність, фондоємність
- перспективна ефективність виробничих основних засобів
- показник покриття витрат на утримання виробничих фондів
- частка укладених нових контрактів
- частка постійних замовників
- середній період очікування замовлення
та ін.
Кадрова стійкість (КС)
- частка робітників високої кваліфікації
- частка витрат на навчання промислово-виробничого персоналу
- індекс якості робочих
- індекс якості адміністративноуправлінського персоналу
- індекс задоволеності співробітників та ін.
- коефіцієнт вибуття кадрів
- продуктивність праці

Екологічна стійкість (ЕС)
-

індекс задоволеності населення
частка витрат на природоохоронні заходи в вартості замовлення
частка витрат на природоохоронні заходи в витратах підприємства
частка витрат по страховим випадкам, пов’язаним з забрудненням навколишнього середовища
- частка викидів
- відсоток викидів до гранично допустимого та ін.

Рис. 1. Система показників-індикаторів економічної стійкості підприємств суднобудівної
та судноремонтної промисловості
Для того, щоб об’єктивно оцінити рівень економічної стійкості, вважаємо за необхідне нормативами
показників-індикаторів вважати показники провідних
підприємств галузі, або середньогалузеві показники.
Окрім того, дані показники-нормативи регулярно мають бути переглянуті залежно від змін у вітчизняній
економіці. Оскільки у сучасних умовах господарю-

16

вання — умовах невизначеності, економічної кризи —
підприємства промисловості знаходяться в досить
важкому економічному стані, при визначені середньогалузевих значень показників-індикаторів економічної
стійкості також виникають методичні проблеми, а
саме, деякі показники при обчисленні мають від’ємні
значення, які не можуть бути критеріальними по суті.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

КАТКОВА Н. В., МАТУШЕВСЬКА О. А., БУРЛАН С. А.
В таких умовах доцільно за критеріальні значення вважати показники провідних підприємств галузі з урахуванням специфіки діяльності конкретного підприємства.

За результатами дослідження нами запропоновано цільові значення індикаторів економічної стійкості для одного із судноремонтних підприємств (табл. 1).
Таблиця 1

Цільові значення індикаторів економічної стійкості судноремонтного підприємства
Індикатор
Фінансова стійкість
Рентабельність контракту
Рентабельність замовника
Частка прибутку від постійних клієнтів
Частка прибутку від нових клієнтів
Приріст об’єму продажів
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними обіговими коштами
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
Ринкова стійкість
Аналогічні замовлення підприємств-конкурентів
Обсяг укладених нових контрактів
Фондоємність
Покриття витрат на утримання виробничих основних засобів
Перспективна ефективність виробничих основних засобів
Розширення клієнтської бази
Збільшення об’єму заказів клієнтів
Темп росту договорів
Середня тривалість взаємовідносин з клієнтом
Показник задоволеності клієнтів
Середній період очікування замовлення
Частка постійних замовників
Частка особливо вигідних замовників
Виробничо-технічна стійкість
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів
Тривалість операційного циклу
Частка завантаження виробничих основних засобів
Ефективний фонд часу роботи обладнання в підрозділах основного виробництва
Частка впроваджень інновацій у виробництво
Коефіцієнт завантаження виробничих основних засобів
Кількість і частота поломок виробничих основних засобів
Вартість ремонтів
Рівень зносу виробничих основних засобів
Частка ремонто-годин в нормативі робочого часу
Кадрова стійкість
Кількість скарг на роботу персоналу
Частка скарг від клієнтів за період
Кваліфікація працівників відповідної професії
Частка робітників високої кваліфікації
Частка витрат, на навчання промислово-виробничого персоналу
Індекс якості робочих
Індекс якості адміністративно-управлінського персоналу
Індекс задоволеності співробітників
Частка оплати праці в прибутку від контракту
Середня заробітна плата ключових фахівців
Плинність кадрів
Темп прискорення заробітної плати спеціалістів по відношенню до середньогалузевих показників та показників конкурентів
Розмір премії, кількість винагород
Частка витрат на заходи соціального значення в вартості контракту
Частка витрат на заходи соціального значення в загальній величині витрат
Екологічна стійкість
Частка витрат на природоохоронні заходи в вартості замовлення
Частка витрат на природоохоронні заходи в витратах підприємства
Частка витрат по страховим випадкам, зв’язаним із забрудненням навколишнього середовища
Індекс задоволеності населення
Штрафні санкції за порушення природоохоронного законодавства
Податки на викиди шкідливих речовин
Частка викидів
Відсоток викидів до гранично допустимого рівня
Екологічні витрати
Фізичний об’єм відходів
Впровадження технічних та технологічних заходів для зниження викидів
Обізнаність персоналу в сфері охорони навколишнього природного
середовища

2015/№2

Цільові значення
індикаторів
25%
25%
70%
30%
110%
0,75
2,0
2,0
20/рік
10/рік
0,30
0,50
90%
↑
20%/рік
110%
30 дн.
0,8
30дн.
30%
10%
12 раз/рік
30 дн.
100%
↑
40%
1,0
Не > 2 р./рік
↓
30%
5%
↓
5%
↑
80%
20%
бали
бали
0,9
30%
20000/міс.
0,05
10%
↑
1%
1%
10%
10%
2%
0,9
не >50000 грн/рік
↓
не >10%
1%
10%
↓
↑
↑
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Висновки. За результатами дослідження теоретико-методичних та практичних аспектів оцінки й
аналізу економічної стійкості промислових підприємств, запропонована система показників оцінки економічної стійкості підприємств, зокрема додані показники ринкової, фінансової, кадрової та екологічної
стійкості.
Враховуючи специфіку діяльності підприємств
суднобудівної та судноремонтної промисловості запропоновано до складу показників-індикаторів економічної стійкості включити наступні: показник покриття витрат на утримання виробничих основних засобів вартістю контрактів, перспективна ефективність
виробничих основних засобів, рентабельність контрактів, рентабельність замовника, індекс якості робочих, індекс якості адміністративно-управлінського
персоналу, індекс задоволеності населення, частка витрат на природоохоронні заходи в вартості замовлення,
частка витрат на природоохоронні заходи в витратах підприємства, частка витрат по страховим випадкам,
пов’язаним з забрудненням навколишнього середовища,
відсоток викидів до гранично допустимих та інші.
Використання запропонованої системи показників
та їх цільових значень нададуть можливість підприємствам забезпечити бажаний рівень економічної стійкості та мати конкурентну перевагу у галузі.
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В. Н. Ковалев
академик АЭН Украины, д-р экон. наук
г. Харьков
НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ ГОСУДАРСТВА
Постановка проблемы. Опыт и тенденции социально-экономического развития хозяйствующих субъектов различных стран свидетельствуют об отрицательных последствиях использования существующих
моделей управления экономикой, которые усиливают
социальное неравенство в обществе и сохраняют тенденции снижения эффективности производства. Эти
тенденции проявляются, прежде всего, в снижении
превосходящих темпов роста производительности
труда по сравнению с темпами роста заработной
платы, перерастании периодических финансово-экономических кризисов в постоянный и непрерывный
кризис, росте инфляции и безработицы, а также в проявлении других форм спада хозяйственной и человеческой активности.
В итоге это приводит к сдерживанию развития
производительных сил, обнищанию основной массы
населения, из-за чего снижаются его возможности инвестировать свои доходы в развитие национального
производства. При этом нарушается кругооборот
цикла производство — потребление, что, опять таки,
свидетельствует о необходимости уравновешивать социальные и экономические процессы.
В тоже время в мире заметен невиданный прогресс в развитии производительных сил, который пробивается через преодоление социально-экономических и духовных противоречий в обществе и действие
разрушительных сил в управлении, причиной чему, не
в последнюю очередь, является несовершенство существующих моделей управления экономикой государств.
Об отсутствии в экономической теории и практике социальных моделей управления экономикой
свидетельствует также неупорядоченность и значительная полярность в уровне оплаты труда наемных
работников и распределении доходов на личное потребление в сфере бизнеса, а также признание в этом
лидеров отдельных государств.
Например, в отдельных странах бывшего СССР
так называемая «Модель экономического роста» уже
сейчас сориентирована на отставание от мирового
роста экономики потому, что в её социальную составляющую введены такие частные и не популярные решения как повышение пенсионного возраста, сдерживание социальной индексации, адресность социальных льгот, преимущественные темпы роста производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы при невероятно низком её среднем
уровне по сравнению с уровнем развитых стран, рост
индекса потребительских цен и др. По оценке экспертов такая социальная политика частичных мер и необоснованных корректировок баланса — путь в никуда
и может в будущем привести к дестабилизации экономики.
Поэтому, особенно в связи с возникновением нового информационного этапа и уровня развития производительных сил, применением принципиально но-
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вых технологий и комплексно автоматизированных
производств в машиностроении, пищевой промышленности и других сферах человеческой деятельности,
назрела необходимость в замене устаревшей экономической модели и механизма управления хозяйственными процессами на социальную модель, содержащую принципиально новую методологию и принципы
формирования механизма управления экономикой и
обществом в условиях социально регулируемых рыночных отношений.
Отсюда целью данной работы в порядке постановки проблемы является выявление научных предпосылок формирования социальной модели управления
экономикой государств в условиях социально регулируемой рыночной экономики.
Принципы формирования социальной модели
управления экономикой хозяйствующих субъектов.
Как известно, основным принципом формирования существующих ныне экономических моделей
управления хозяйственной деятельностью во многих
странах мира является преобладание экономических
целей производства над социальными целями общества, то есть возникновение приоритетности потребностей производства над потребностями людей, что в
своей основе является причиной возникновения и
углубления финансово-экономических кризисов.
Но, как известно, объективно любое производство возникает и развивается с единственной целью —
удовлетворять возрастающие потребности людей.
Или, если говорить в общем смысле, производство будет развиваться только тогда, когда в нем возникает
общественная потребность. Очевидно также и то, что
в этот порядок вносит сумятицу глобализация международного производства и торговли, а это приводит к
нарушению суверенитета национального хозяйствования.
Следовательно, чтобы обеспечивать эффективность и рост экономики, сбалансированность социально-экономических интересов наемного труда и
бизнеса, производства и потребления нужна такая социальная модель экономического развития хозяйственных субъектов, в которой бы соблюдался принцип приоритетности социального над экономическим.
Такая модель будет соответствовать требованиям
общего закона развития природы и общества, то есть
закона равновесия и основного экономического закона нормального, социально-ориентированного общества в рыночных условиях производства, который
выражает цель общества — удовлетворять возрастающие разумные потребности людей при согласованных
с ними объемах и структуры производства, его ресурсной и экономической обеспеченности в условиях различных форм собственности на средства производства.
В свою очередь этим требованиям будет соответствовать механизм управления экономикой, базирующийся на демократических основах государственно-
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административного управления производством на
принципах сбалансированности различных процессов
в народном хозяйстве и в обществе, в его структурных
изменениях.
Условия применения модели в реальной экономической действительности.
Для практического применения социальной модели управления экономикой хозяйствующих субъектов потребуется увеличение доходов на личное потребление участников производства, то есть перераспределение имеющегося фонда потребления и других фондов. Но надо давать себе отчет в том, что ставить потребление вне зависимости от производства бессмысленно, так как распределять то, что не создано, невозможно. Поэтому повышение личных доходов участников производства до уровня стоимости рабочей силы
и не ниже разумных личных их потребностей возможно поэтапно с учетом реального наличия экономических возможностей производства для образования дополнительных фондов. Отсюда переход к предлагаемой социальной модели управления экономикой
государства должен рассматриваться не как лозунг, а
как ориентир, на который надо нацеливать хозяйственные образования.
Следовательно, уже на начальной стадии разработки социальной модели нужны серьезные стратегические исследования и нормирование психо-физиологических и социальных потребностей населения, в зависимости от которых необходимо регламентировать
минимальный и предельный уровень заработной
платы и доходов на личное потребление, решать проблему их полярности. Для этого должны быть внесены
соответствующие изменения в статисчтическую отчетность на уровне регионов и государства. Модель
должна разрабатываться аппаратом управления страной, руководствуясь принятым государством политическим решением о введении социальных принципов
управления экономикой, согласовывается с органами
профсоюзов и законодательно закрепляется решением
органов народовластия.
Методологические основы формирования системы
управления оплатой труда.
Оплата труда, её организация и управление играют определяющую роль в осуществлении социальной политики в обществе и является основным элементом социальной модели управления экономикой в
государстве.
Её сущность в условиях социально регулируемой
рыночной экономики может определяться в соответствии с требованиями рынка труда и объективного
экономического закона оплаты труда, который не зависит от воли и желания людей. Отсюда категория заработной платы может быть определена как установленная по трудовому договору ставка наемному работнику, уровень которой диктуется условиями рынка
труда: стоимостью человеческого капитала, условиями
найма, спросом, предложением и конкуренцией, уровнем
квалификации и специализации работника, системами
стимулирования и успешностью самого труда.
Сущность объективного экономического закона
оплаты труда, требования которого определяют не
только содержание, но и уровень заработной платы в
определенных социально-экономических условиях
может быть раскрыта как равновесие между экономическим потенциалом (эффектом) хозяйствующего субъекта и порогом социальной ощутимости уровня оплаты
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труда для работников и их семей (принцип весов), центром которого или точкой опоры является стоимость
человеческого капитала.
Схематически это равновесие, которое выражает
объектный экономический закон оплаты труда, может
быть представлено в виде весов рис. 1.

Рис. 1. Положение графика (1) — равновесия стоимости человеческого капитала (2) между экономическим
потенциалом хозяйствующего субъекта (1) и порогом социальной ощутимости уровня оплаты труда для работников и их семей (3). (Закон оплаты труда)
Использование указанного закона в хозяйственной практике государства допускает отклонение факторов (1) и (3) от равновесия, вверх и вниз, что превращает стоимость человеческого капитала в его цену.
Но из практики известно, что отклонение цен от стоимости человеческого капитала и их сумма уравновешивается вокруг стоимости. В частности, на рис. 2 отражено положение графика, при котором рост экономического потенциала превышает рост уровня оплаты
труда и рассматривается как первый из случаев нарушения равновесия в использовании объективного экономического закона оплаты труда в хозяйственной
практике государства, а также превращение стоимости
человеческого капитала в его цену. В практике работы
предприятий такое отклонение приводит к экономии
фонда оплаты труда.

Рис. 2. Положение графика (2), который характеризует превышение роста экономического потенциала
хозяйствующего субъекта (1) над порогом социальной
ощутимости уровня оплаты труда работников и их семей (3)
Третье положение графика характеризует рис. 3.
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Рис. 3. Положение графика (3) — превышение роста
уровня порога социальной ощутимости оплаты труда
для работников и их семей (3) над экономическим потенциалом хозяйствующего субъекта (1)
Раскрытое на рис. 3 положение графика представляет второй случай нарушения равновесия использования объективного экономического закона
оплаты труда в хозяйственной практике государства, а
также превращение стоимости человеческого капитала
в его цену.
В этом случае в практике предприятий возникает
перерасход фонда оплаты труда. Отсюда формула равновесия (Rв) определенной совокупности хозяйствующего субъекта может иметь следующий вид:

R в = C чк ± Э п ± П со ,

(1)

где Счк — стоимость человеческого капитала, млн грн;
Эп — экономический потенциал хозяйствующего
субъекта, млн грн;

Псо — порог социальной ощутимости уровня
оплаты труда для определенной совокупности персонала, млн грн.
Очевидным является и то, что категория человеческого капитала становится центральной в определении сущности объективного экономического закона
оплаты труда, которая будет рассмотрена в данной работе ниже.
Под экономическим потенциалом в данном случае понимаются экономические возможности хозяйствующих субъектов устанавливать верхний предел
оплаты труда. Под порогом социальной ощутимости
заработной платы понимается уровень оплаты труда,
который гарантирует достойный уровень жизни наемных работников и их семейств, то есть достаточную
покупательную способность заработной платы, что
позволяет семьям работников осуществлять расширенное воспроизводство рабочей силы и осуществлять
инвестиции в развитие экономики государства.
Когда же речь идет об отдельных поощрительных
выплатах, то порог их социальной ощутимости должен
повышать интерес работников к сверхнормативному
труду.
Известно, что в мировой науке и практике сложился методологический подход оценки эффективности оплаты труда по показателю преимущественных
темпов роста производительности труда в сравнении с
темпами роста заработной платы. Но каким должен
быть уровень этого соотношения и при каких его параметрах неизвестно, а, тем более, что при рассмотрении его уровня не учитываются межрегиональные и
межгосударственные различия в уровне заработной
платы. А они значительные. В частности, сопоставительный анализ свидетельствует, что по уровню социально-экономических показателей Украина отстает от
развитых стран в десятки раз, а именно:
— по производительности труда в 4,1-7,4 раза;
— по средней заработной плате в 8-11,7 раза;
— по доле заработной платы в ВВП в 1,15-1,58
раза, что подтверждают данные табл. 1.
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заработной платы

доля заработной
платы в ВВП

США
14840
139,9
4100
106,1
6883080
46,4
Германия
2807
39,7
3900
70,7
1857960
66,2
Япония
4228
61,1
3600
59,2
2639520
62,4
Швеция
337
4,6
3400
73,3
187680
55,7
Испания
1394
18,1
2800
77,0
608160
33,6
Россия
2161
70,7
760
30,6
64478440
29,8
Украина
291
20,3
350
14,3
85260
29,3
Источник: разработано автором по данным:
1
http://subscribe.ru/group/umnij-vyiraschivaet-vrozhaj-a-mudrij-zemlyu/ 2262185/;
2
Олейник А. П. Страны мира в цифрах. — 2011. — С. 26.

производительности труда

доля заработной
платы в ВВП
(гр.6/гр.2), %

годовой фонд
заработной платы
(гр.4Чгр.3Ч12),
млн дол. США

продуктивность
труда (гр.2/гр.3)
тыс. дол.
США/чел.

средняя заработная
плата за месяц, дол.
США/чел.1

занятое население,
млн чел.2

Страны
мира

ВВП, млрд дол.
США3

Таблица 1
Определение превышения уровня социально-экономических показателей зарубежных стран
по отношению к показателям Украины в 2011 г.
Уровень показателей стран
Исходные данные
Расчетные показатели
по сравнению с Украиной, %
за 2011 г.

742,0
494,0
413,0
512,6
583,5
214,0
100,0

1171,4
1114,3
1028,6
971,4
800,0
217,1
100,1

158,4
225,9
213,0
190,1
114,7
101,7
100,0
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Таким образом, становится возможным определить уровень показателей стран дальнего зарубежья
над соответствующим уровнем показателей Украины
по интегральному коэффициенту превышения (∆Іпр),
для расчета которого предлагается следующая формула:
∆Іпр = Іпп ЧІзп ЧІдзп ⁄n ,
(2)
где Іпп — индекс превышения по показателю производительности труда;
Ізп — индекс превышения по показателю средней
заработной платы;
Ідзп — индекс превышения по показателю доли заработной платы в ВВП;
n — количество показателей общей совокупности.
Проведенные расчеты по данным табл. 1 и по
формуле (2) позволили определить следующий уровень (∆Іпр), раз:
США: ∆Іпр = (7,42 Ч 11,71 Ч 1,58) / 3 = 45,76;
Германия: ∆Іпр = (4,94 Ч 11,14 Ч 2,26) / 3 = 41,46;
Швеция: ∆Іпр = (5,13 Ч 9,71 Ч 1,9) / 3 = 31,55;
Япония: ∆Іпр = (4,13 Ч 10,29 Ч 2,13) / 3 = 30,17;
Испания: ∆Іпр = (5,39 Ч 8,0 Ч 1,15) / 3 = 16,53;
Россия: ∆Іпр = (2,14 Ч 2,17 Ч 1,02) / 3 = 1,58.
Обращает на себя внимание отставание Украины
от развитых стран по отдельным социально-экономическим показателям. В частности, по показателям
производительности труда Украина отстает, например,
от США, в 7,4 раза (742 / 100), а по показателю средней заработной платы в 11,7 раза (1171,4 / 100). Это
свидетельствует о приоритетности социальной составляющей в социально-экономической политике США
и других развитых стран по сравнению с Украиной, и
подтверждает обстоятельность выводов научных разработок о необходимости формирования общественных распределительных отношений в государстве по
уровню собственности на человеческий и физический
капитал в соответствии со структурой трудового потенциала и требований экономического закона оплаты
труда.
Из проведенного сопоставления вытекает глобальная задача украинской экономики переходного
периода относительно сближения уровней производительности труда и его оплаты между Украиной и развитыми странами, что также является функцией механизма управления оплатой труда.
Поэтому для определенной ситуации предлагается формула расчета индекса эталонного соотношения темпов роста реальной заработной платы на один
процент роста производительности труда (Испз), в которой также учитываются различия в уровне оплаты
труда и возможные резервы повышения его производительности:
И спз =

И нз /  И пц × ( И ндз − И фдз ) / 100 + 1
,
ΔПТ 

И пт ×  1 +

100 


(3)

где Инз — индекс, выражающий изменение уровня номинальной заработной платы;
Ипц — индекс потребительских цен;
Индз — эталонная величина доли заработной платы
во внутреннем валовом продукте (устанавливается на
основе принципа равновесия между экономическим
потенциалом и порогом социальной ощутимости
уровня оплаты труда, то есть на уровне 50 процентной
ставки);
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Ифдз — фактическая доля заработной платы во внутреннем валовом продукте, %;
Ипт — индекс фактически достигнутого уровня производительности труда по сравнению с предшествующим периодом;
ΔПТ — возможный прирост производительности
труда за счет использования выявленных резервов, %.
В практике использования эталонного соотношения выявлено, как и в случае с экономическим законом оплаты труда, три возможных отклонения анализируемого показателя от нормы:
а) равенство фактического и эталонного темпов
роста зарплаты и производительности труда. В этом
случае пересмотр заработной платы не целесообразен;
б) превышение эталонного уровня над фактическим. В этом случае образуется перерасход фонда
оплаты труда и повышение средней зарплаты не производится;
в) превышение фактического темпа роста над
эталонным. В этом случае допускается максимально
возможный темп роста средней заработной платы.
Методологический подход предусматривает при
расчетах нового уровня средней заработной платы работающих (Зп.ср.н.) только для случая 3 применение
следующих формул и примеров расчетов:

Зп.ср.н. = Зп.ср. + ( Зп.ср. × Rпз /100) ,

(4)

где Зп.ср. — сложившийся на объекте среднемесячный
уровень зарплаты, грн;
Rпз — резерв возможного повышения зарплаты в
результате превышения фактического темпа её роста
на 1% роста производительности труда (Фспз) над эталонным уровнем анализируемого показателя (Испз), %:

R пз = Ф спз / И спз × 100 − 100.

(5)

Пример расчетов выполнен на основании использования следующих исходных данных: Инз = 1,176;
Ипц = 1,08; Индз = 50%; Ифдз = 20,5%; Ипт = 1,217;
ΔПТ = 5%; Фспз = 0,966; Зп.ср. = 2633 грн:

Испз =

1,176 / 1,08 × ( 50 − 20,5) / 100 + 1

5 

1,217 × 1 +

 100 
R пз = 0,966 / 0,658 × 100 − 100 = 46,81%,

= 0,658,

З п .ср .н =  2 633 + ( 26 33 × 4 6, 81 / 10 0 )  = 3 86 5, 5.

Отсюда, возможное повышение уровня среднемесячной реальной заработной платы работающих, отвечающее требованиям объективного экономического закона оплаты труда при существующем уровне экономического потенциала (ΔЗп.ср.н) может составить:
ΔЗп.ср.н. = 3865,5 — 2633 = 1232,5 грн.
Сумма дополнительного фонда оплаты труда в
народном хозяйстве страны (ΔФОТдоп) при численности
занятого населения в 20,2 млн чел. могла составить:
ΔФОТдоп = 1232,5 Ч 12 Ч 20,2 = 298758 млн грн.
В качестве источника образования дополнительного фонда оплаты труда используются взамен отчислений из государственного бюджета перераспределяемая часть добавленной стоимости, образуемая в результате упорядочения общественных отношений в сфере
производства между собственниками средств производства и технологической энергии, то есть работодателями, и собственниками человеческого потенциала, то
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есть наемными работниками. Мерой количественного
выражения распределяемой части добавленной стоимости между указанными собственниками является структура трудового потенциала, выражающая долю собственности работодателей и наемных работников в общей его стоимости.
Применение такого методологического подхода
предполагает переход от демографической концепции
определения сущности и структуры трудового потенциала к новой социально-экономической концепции.
Принципиальные различия между этими концепциями определяют следующие научные положения.
1. Демографическая концепция трудового потенциала является преобладающей в экономической науке и
практике и поддерживается большинством авторов публикаций. Её сущность рассматривается как уровень
производительной силы индивидуума, которую составляют его трудовые возможности, определяемые такими
качествами, как образование, профессиональные знания, опыт, здоровье, способности, мотивированность к
труду, знаниям и др.
В качестве измерителей уровня такого трудового
потенциала используется численность работоспособного населения и фонд его рабочего времени, в качестве измерителей возможностей человека используются
показатели, которые несопоставимы на различных
уровнях управления экономикой и трудом, поэтому не
выражают уровень этой категории. Кроме того, приверженцы этой концепции игнорируют наличие социально-экономической среды, в которой функционирует
такой трудовой потенциал в производственной сфере,
поэтому ошибочно квалифицируют его как экономическую категорию.
К недостаткам этой концепции можно также отнести и то, что по существу она признает только экстенсивный способ формирования и развития трудового
потенциала. Не учитывается при этом его интенсивная
составляющая, условия, качество и мотивированность
труда, что не дает возможности комплексно оценивать
уровень производительной силы труда. Поэтому более
оправданным будет использование в оценке уровня
трудового потенциала показателя, который сопоставим
на разных уровнях управления экономикой, а таковым
является показатель стоимостной оценки.
В связи с этим необходимо признать, что личностные качества отдельного человека, которые вне сферы
их производственного использования, являются не трудовым потенциалом, а его человеческим потенциалом.
Постановка же вопроса о признании личностного человеческого потенциала, без учета его использования в
общественном производстве, в качестве трудового потенциала общества, неправомерна. Следует также иметь
в виду, что указанные личностные качества человека и
затраты на них, проходя в сфере общественного производства такие стадии капитализации, как производство
потребительных стоимостей, реализацию, распределение, присвоение и потребление преобразуют их в человеческий капитал.
2. Социально-экономическая концепция трудового
потенциала рассматривается в качестве постановочной.
Согласно этой концепции стоимость человеческого потенциала в производственных условиях в сочетании со
стоимостью средств производства и технологической
энергии образует уровень общественной производительной силы, структура которой количественно опре-
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деляет меру выражения общественных производственных отношений при соответствующем уровне трудового
потенциала. Таким образом, факторами, определяющими уровень трудового потенциала, могут выступать
трудоемкость, фондовооруженность и энерговооруженность производственных процессов.
Отсюда, трудовой потенциал в производственном
процессе представляет собой сочетание двух структурных его элементов: человеческого капитала, собственником которого является наемный работник, и таких
элементов физического капитала, как средства производства и технологическая энергия, собственником
которых является работодатель.
Но, как совершенно очевидно, сами по себе качества человеческого капитала, остаются невостребованными, пока в сфере производства они не соединяются и не взаимодействуют с физическим капиталом
на рабочем месте, где они, вооруженные средствами
труда, превращаются в трудовой потенциал. Здесь и
человеческий капитал, и указанные элементы физического капитала становятся составными частями структуры трудового потенциала, которые проявляются как
стоимостная субстанция трудового потенциала. Основные средства выражаются в виде амортизационных
отчислений, технологическая энергия — в виде затрат
не неё.
Отсюда расчет стоимости человеческого капитала
в среднегодовом исчислении (∑Счк) может быть выполнен по следующей предлагаемой формуле:
∑ Счк =

Здпф
Т

+

Зчкп
Іпц

+∆Зчкп ,

(6)

где Здпф — затраты на допроизводственное формирование человеческого капитала (в расчет принимается
наличный доход на одного жителя, региона, страны);
Т — среднее число лет допроизводственного формирования человеческого капитала;
Зчкп — среднегодовые воспроизводственные затраты
на человеческий капитал (принимается на уровне
среднегодовой заработной платы одного работающего,
включая отчисления на социальные нужды), грн;
Іпц — индекс потребительских цен;
ΔЗчкп — среднегодовые инвестиции в человеческий
капитал на инновационном этапе производственной
среды, расходуемые самим работником или работодателем на профессиональное обучение, грн.
Учитывая отсутствие отчетных статистических
данных об инвестициях в человеческий капитал в допроизводственный период, их величину (К) можно
установить по формуле, предложенной Т. М. Осипчуком [1]:
К=

П
N%

,

(7)

где П — годовой доход от профессиональной деятельности родителей, грн;
N% — процент капитализации.
Значение (Зчкп/Iпц) выражает уровень не номинальных, а реальных доходов, что очищает показатель
от влияния инфляции.
Для расчета суммарной величины (стоимости) человеческого капитала на предприятии или в масштабе
более высокого уровня управления экономикой значение (∑Счк) умножается на среднесписочную численность персонала (Чсп). В этом случае формула (6) будет
иметь вид:
∑ Счк =

Здпф
Т

+

Зчкп
Іпц

+∆Зчкп ЧЧсп .

(8)
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При рассмотрении методов оценки стоимости человеческого капитала на уровне жизненного цикла человека должны, кроме того, учитываться трудовой
стаж работающего, среднегодовая пенсия и средняя
продолжительность жизни в пенсионном возрасте. Таким образом, для расчета стоимости человеческого капитала в течение жизненного цикла ее величина
(∑Счкжц) может быть определена по следующей предлагаемой формуле:
∑ Счкжц =Счк ЧТс +Пч ЧСпп ,
(9)
где Тс — максимально возможный трудовой стаж, лет;
Пч — среднегодовой размер пенсии, тыс. грн;
Спп — продолжительность жизни в пенсионном
возрасте, лет.
Рассмотрим пример расчета (∑Счкжц) по данным
Донецкой области за 2009 г. [2].
Исходные данные:
1. Уровень индивидуального человеческого капитала в среднегодовом исчислении (Счк) составил
33,8 тыс. грн.
2. Максимально возможный трудовой стаж (Тс) (в
среднем для мужчин и женщин) составляет 42 года.
3. Среднегодовой размер пенсии (Пч) составил
14,9 тыс. грн.
4. Средняя продолжительность жизни на пенсии
(Спп) — 11 лет.
5. Средняя продолжительность жизни в Донецкой области составила 68 лет.
6. Возраст до вступления в трудовую жизнь согласно законодательству принят 15 лет.
Отсюда стоимость человеческого капитала в течение жизненного цикла составит:
Счкжц =33,8Ч42+14,9Ч11=1583,4 тыс. грн.
Проверка показывает, что продолжительность
жизни по расчету совпадает с отчетной величиной
68 лет (15+42+11).
Следовательно, предложенный методологический подход позволяет производить сопоставимую количественную оценку уровня человеческого капитала
и его изменение в динамике.
Отсюда и сущность трудового потенциала может
быть определена как способность человеческого капитала в сочетании со средствами производства и технологической энергией обеспечивать необходимый производственный и социальный результат на различных уровнях управления экономикой в определенных социальных,
экономических и технологических условиях. Или, иными
словами, трудовой потенциал — это потенциал труда
людей, обладающих собственной производительной
силой, вооруженных средствами производства и технологической энергией в общественно определенных
производственных и социально-экономических условиях.
Поэтому, стоимостная оценка трудового потенциала в среднегодовом исчислении (∑Зтп) может быть
установлена по следующей предлагаемой формуле:
∑ Зтп =

Здпф
Т

+

Зчкп
Ипц

+∆Зчкп + ∑ За.опф + ∑ Зэр ,

(10)

где Здпф — затраты на допроизводственное формирование человеческого капитала (в расчет принимается
наличный доход на одного жителя страны), тыс. грн;
Т — среднее число лет допроизводственного формирования человеческого капитала;
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Зчкп — среднегодовые воспроизводственные затраты
на человеческий капитал (принимаются на уровне
среднегодовой зарплаты одного работающего, включая отчисления на социальные нужды и другие доходы), тыс. грн;
Ипц — индекс потребительских цен;
ΔЗчкп — среднегодовые инвестиции в человеческий
капитал на инновационном этапе производственной
среды, осуществляемые самим работником или работодателем на профессиональное образование, тыс.
грн;
∑За.опф — среднегодовые амортизационные отчисления по основным производственным фондам, приходящиеся на одного работающего, грн/чел.;
∑Зэр — среднегодовые затраты на энергетические
ресурсы для технологических целей, приходящиеся на
одного работающего, грн/чел.
Логика такого определения сущности и общественного уровня трудового потенциала имеет свои основания, но при этом возникает вопрос, почему в формуле (10) не учтены затраты работодателя на материалы
и приравненные к ним другие затраты, которые включены в состав внутреннего валового продукта? Этот вопрос требует особого разъяснения. В частности, следует
учитывать, что материальные ресурсы, как результат
общественного труда, непосредственно не участвует в
создании новой стоимости, а лишь сохраняет свою стоимость в составе себестоимости изготавливаемой продукции, накапливаются после её реализации и возвращаются снова в производство. Поэтому затраты на материалы должны быть включены в состав производственного, а не трудового потенциала.
На этом основании возникает возможность количественно определять их уровни и социально-экономическую сущность трудового потенциала как структурообразующего элемента производственного потенциала.
В частности, такой методологический подход позволил
рассматривать не только теоретические аспекты структуризации элементов трудового и производственного
потенциалов, но и исследовать практически динамику
и тенденции изменения их структуры на примере Донецкого региона в 2005-2012 гг. (табл. 2). При этом выявлено, что использование стоимостного показателя
оценки позволяет обеспечивать сопоставимость уровня
показателя на различных уровнях управления экономикой.
Таблица 2
Динамика изменения элементов трудового и производственного потенциала в структуре внутреннего валового
продукта Донецкого региона в 2005 и 2012 гг.

Элемент структуры

1.
2.
3.
4.

Человеческий капитал
Физический капитал
Всего трудовой потенциал
Материализованная
часть
производственного потенциала
5. Всего
производственный
потенциал
6. Валовая прибыль
7. Внутренний валовой продукт

Структура трудового и производственного потен- 2012 г. к
циалов в составе 2005 г.,
внутреннего вало%
вого продукта, %
2005
2012
21,3
35,4
166,2
5,1
10,1
198,0
26,4
45,5
172,3
49,2

24,0

48,7

75,6

69,5

91,9

24,4

30,5

125,0

100,0

100,0

х
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Таким образом, как это явствует из табл. 2, установлено, что возрастание трудового потенциала в
структуре производственного потенциала происходит
более заметными темпами, чем затрат на материалы,
что выражает различную их экономическую роль в производственном и социальном процессе. На преимущественных темпах роста элементов физического капитала в сравнении с возрастанием человеческого капитала отражается инновационный характер социальноэкономического развития производства и трудового потенциала. Об этом также свидетельствует снижение
доли предметов труда, что повлияло на снижение во
внутреннем валовом продукте доли производственного
потенциала сравнительно с долей трудового потенциала.
На основе указанных выше научных положений и
проведенных исследований определен уровень и структура трудового потенциала в среднем по Украине за
2011 г., которая может быть использована для расчетов
части добавленной ценности, принадлежащей наемному
труду и предпринимательскому капиталу (табл. 3).
Таблица 3
Предполагаемое распределение добавленной
стоимости пропорционально структуре трудового
потенциала в народном хозяйстве Украины
(по данным за 2011 г.)
ЕдиУровень
ница
Показатели
показатеизмерелей
ния
1. Добавленная стоимость
млн грн 1316600,00
2. Фонд оплаты труда с социальными отчислениями
млн грн
863652,6
(37,5%)
3. Валовая прибыль предмлн грн
502422,00
приятий (Пвал)
4. Доля человеческого капитала в структуре трудо%
82,84
вого потенциала
5. Доля элементов физического капитала в структуре
%
17,16
трудового потенциала
6. Средняя зарплата
грн/мес.
2633,00
7. Численность занятого
млн
20,2
населения
чел.
Источник: разработано автором по показателям Статистического сборника: Україна у цифрах 2011. — К.: Державна служба статистики України, 2012. — 243 с.

Показатели табл. 3 свидетельствуют о том, что основную и доминирующую часть структуры трудового
потенциала
составляет
человеческий
капитал
(82,84%). В ней главную роль играет воспроизводственный уровень человеческого капитала. Элементы
физического капитала в структуре трудового потенциала составили лишь 17,16% и выражают часть стоимости трудового потенциала, принадлежащую работодателю.
Следует, однако, иметь в виду, что при количественной оценке доли распределяемой добавленной
стоимости на социальные нужды должно быть учтено
также производственное распределение прибыли,
находящейся в ведении работодателя.
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Тогда расчет доли добавленной стоимости, принадлежащей собственникам трудового потенциала
(Учс), может быть произведен по следующей предлагаемой формуле:
У чс = Д ц × И дс / 100,
(11)
где Дц — добавленная стоимость, млн грн;
Идс — доля собственников в трудовом потенциале, %.
Отсюда:
доля наемных работников (Учсн) составит:
Учсн = 1316600Ч82,84 / 100 = 1090671,44 млн грн;
доля работодателей:
Учср = 1316600Ч17,16 / 100 = 225928,56 млн грн.
Расчет дополнительного фонда оплаты труда
(ΔФОТ) предлагается производить по следующей формуле:
ΔФОТ = Учсн — ФОТф,
(12)
где ФОТф — фактический фонд оплаты труда в 2011 г.,
млн грн.
ΔФОТ = 1090671,44 — 863652,6 = 227018,84 млн
грн.
Расчет доли валовой прибыли, как собственности
работодателей, используемой для производственного
распределения (ΔУппр) может быть проведен по следующей предлагаемой формуле:
ΔУппр = Пвал — Учср,
(13)
ΔУппр = 502422 — 225928,56 = 276493,44 млн грн.
Сумма 276,5 млрд грн предназначена для производственного распределения вновь созданного продукта и используется для выплаты налогов, образования инновационного фонда и для других каналов распределения.
Тогда сумма 225928,56 млн грн может быть использована для социального распределения между
персоналом предприятия и работодателями по собственности в виде зарплаты, дивидендов, опционов,
премий и др.
В тоже время основной проблемой в оплате труда
и распределении личных доходов в Украине остается
несовершенство и неотрегулированность общественных распределительных отношений, вызывающих значительную полярность в уровне доходов (концентрация богатств у незначительной группы предпринимателей и обнищание основной массы населения),
нарастание социальной напряженности, отсутствие
действенного механизма управления оплатой труда.
В этом аспекте возникает необходимость регулировать не капитал и недвижимость путем его налогообложения, а законодательно регламентировать диапазон различий в уровне оплаты труда и доходов предпринимателей на личные потребности.
Формирование минимальной заработной платы на
воспроизводственном уровне.
Практика последних лет свидетельствует о снижении роли воспроизводственной функции заработной платы в социальных распределительных отношениях. Различия между минимальной заработной платой и максимальными доходами предпринимателей на
личное потребление составляют сотни раз. В то же
время минимальная заработная плата не обеспечивает
воспроизводственный уровень жизнедеятельности
наемных работников, не соответствует стоимости ра-
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бочей силы, поэтому формирование минимальной заработной платы приобретает наибольшую актуальность. Практически минимальной заработной плате
придан статус регулятора личных доходов наемных работников. Так, в сфере наемного труда минимальная
заработная плата является отсчетной точкой тарифной
системы, минимальной границей дифференциации
заработной платы, наложения штрафных санкций и
др. И это в то время, когда минимальная заработная
плата должна выполнять наиболее важную социальноэкономическую функцию — выражать воспроизводственный уровень оплаты труда в государстве независимо от отраслевых, региональных особенностей
управления экономикой или профессиональных различий персонала.
Как правило, минимальная заработная плата устанавливается в зависимости от установленного прожиточного минимума, базирующегося на нормах душевого
потребления основных продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп населения. Такие нормы
были установлены в 1982 г. и при пересмотре их в
2000 г. согласно Постановлению КМУ № 656 были
даже снижены при росте потребительских цен. В этих
нормах не отражены затраты на интеллектуальные потребности, сбережения, налоговые платежи. Поэтому и
прожиточный минимум, и минимальная зарплата в стоимостном выражении не эквивалентны стоимости рабочей силы и её воспроизводственному уровню, а сами
категории воспроизводственного уровня оплаты труда
и стоимости рабочей силы фактически исключены из
лексикона экономической науки.
Существующий порядок установления минимальной заработной платы основан на остаточном принципе, а её уровень зависит от наличия в госбюджете
средств на эти цели, который в условиях применения
социальной модели управления экономикой государства должен быть заменен на нормативный способ формирования её уровня.
В то же время, использование системы нормированных потребительских бюджетов позволяет количественно оценивать уровень жизни населения, как в
масштабе отдельных регионов, так и в масштабе госу-

дарства в целом. Для этого необходимо устанавливать
базовый уровень рассмотренных категорий и прогнозировать в рамках социально-экономической политики Украины в соответствии с предлагаемым в данной работе методологическим подходом, согласно которому величина рационального прожиточного минимума на перспективный период (Пмр ) может быть
определена по следующей предлагаемой формуле:
(14)
Пмр = ∑ni qi ЧЦбі ЧИпц Ч12ЧКр ,
где qi — физиологически и социально обоснованные
нормы душевого потребления і-тых жизненно необходимых продуктов питания, домашнего обихода, услуг
(в натуральных единицах измерения);
Цбі — базовые цены на отдельные виды продуктов
питания, предметов домашнего обихода и услуг;
Ипц — индекс потребительских цен в данном году;
Кр — коэффициент реальности обеспечения нормированного уровня физиологических и социальных
потребностей занятого населения страны.
Кр =

Уб.ф.
Пмр ЧЧзн

,

(15)

где Уб.ф. — уровень прогнозируемого финансирования,
выделяемого на обеспечение прожиточного минимума
занятого населения страны, млн грн;
Чзн — численность занятого населения страны, млн
чел.
Отсюда рациональный потребительский бюджет
(Пбр ) может быть определен по такой предлагаемой
формуле:
Пб р =Пмр ЧЧзн .
(16)
Расчет физиологически определенного прожиточного минимума и рационального потребительского
бюджета на одного человека в Украине по уровню
2009 г. приведен в табл. 4.
Ниже приведен пример расчета рационального
физиологически установленного прожиточного минимума и рационального потребительского бюджета
страны по данным табл. 5, где величина (∑ni qi ЧЦб )
принята условно на уровне 90 % от среднемесячной заработной платы, а величина (Кр) — на уровне коэффициента 0,9.

Таблица 4
Расчет уровня и структуры потребительских бюджетов в Украине на 01.10.2009 г.
Физиологический
Рациональный потребипрожиточный минимум
тельский бюджет
Элемент потребительского бюджета
на человека
на человека
грн на год
% к итогу
грн на год
% к итогу
1. Продовольственная корзина
5747
48,53
10691,5
16,00
2. Гардероб
1118
9,44
8101,7
12,13
3. Средства личной гигиены и лекарственные сред485
4,10
2165,4
3,24
ства
4. Потребление услуг
1076
9,09
8714,7
13,04
5. Затраты на интеллектуальные потребности и от0
0,00
7588,3
11,36
дых
6. Затраты на товары общесемейного потребления
0
0,00
2757,2
4,13
7. Затраты на услуги общесемейного потребления
1047
8,84
2646,1
3,96
8. Сбережения
0
0,00
10779,8
16,14
9. Налоговые платежи
2369
20,00
13361,2
20,00
10. Всего потребительский бюджет
11842
100,00
66805,9
100,00
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Источник: Данные Государственного комитета статистики Украины и Закона Украины от 20 октября
2009 г. № 1646-VI «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».
Расчет рационального прожиточного минимума
Расчет рационального потребительского бюджета
(Пмр) по годам:
(Пбр) по годам:
Пмр (2008) = 1625,4 Ч 1,223 Ч 12 Ч 0,9 = 21468,9 грн.;
Пбр (2008) = 21468,9 Ч 20,9 = 448,7 млрд. грн.;
Пмр (2009) = 1715,4 Ч 1,123 Ч 12 Ч 0,9 = 20805,1 грн.;
Пбр (2009) = 20805,1 Ч 20,2 = 420,263 млрд. грн.;
Пмр (2010) = 2015,1 Ч 1,091 Ч 12 Ч 0,9 = 23743,5 грн.;
Пбр (2010) = 23743,5 Ч 20,2 = 479,619 млрд. грн.;
Пмр (2011) = 2369,7 Ч 1,046 Ч 12 Ч 0,9 = 26770 грн.;
Пбр (2011) = 26770 Ч 20,3 = 543,431 млрд. грн.;
Пмр (2012) = 2728,8 Ч 0,998 Ч 12 Ч 0,9 = 29412,1 грн.
Пбр (2012) = 29412,1 Ч 20,3 = 597,066 млрд. грн.

Год

Установленный
прожиточный минимум
на человека, грн1

Среднемесячная
зарплата, грн./чел.2

Доля прожиточного минимума
в средней зарплате (условно),
%

Рациональный прожиточный
минимум (гр. 3 Ч гр. 4),
грн./чел.

Индекс потребительских цен,
%3

Численность занятого
населения, млн чел.

Коэффициент реальности
(условный)

Таблица 5
Исходные данные для расчета рационального физиологического прожиточного минимума на человека
и потребительского бюджета в Украине по данным за 2008-2012 гг.

2008
2009
2010
2011
2012

626
701
875
953
1096

1806
1096
2239
2633
3032

90
90
90
90
90

1625,4
1715,4
2015,1
2369,7
2728,8

1,223
1,123
1,091
1,046
0,998

20,9
20,2
20,2
20,3
20,3

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Источник:
1. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://mojazarplata.com.ua/ru/main/news.
2. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://minfin.com.ua/buh/minimum/.
3. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://index.minfin.com.ua/index/infl/.
4. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/rp/ rp_reg/reg_u/zn_2012_
u.htm.

Данные табл. 5 к расчету рационального физиологического прожиточного минимума на человека и рационального потребительского бюджета страны позволяют
сравнить установленный и расчетный уровень указанных
показателей, из которых видно, что для достижения рационального физиологического прожиточного минимума на человека его установленная величина на месяц
должна была быть увеличена по годам в следующих пределах, %:
21468,9
2008 г. = 185,8 %
Ч100-100 ;
626Ч12
20805,1
2009 г. = 147,3 %
Ч100-100 ;
701Ч12
23743,5
2010 г. = 126,1 %
Ч100-100 ;
875Ч12
26770
Ч100-100 ;
2011 г. = 134,1 %
953Ч12
29412,1
2012 г. = 123,6 %
Ч100-100 .
1096Ч12
Из расчетов также видно, что динамика превышения расчетного рационального физиологически
обоснованного уровня прожиточного минимума над
установленным уровнем характеризуется снижающейся тенденцией, вызванной уменьшением уровня
инфляции. Таким образом, рекомендуемый методологический подход позволяет устанавливать уровень
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прожиточного минимума с учетом научно обоснованных рациональных физиологических и социально
определенных потребностей человека, уровня инфляции и экономических возможностей государства.
Расчет рационального потребительского бюджета
страны позволяет установить следующие возможные
уровня его повышения по годам по сравнению с
2008 г.:
420,263
ΔПбр (2009 г.) = -6,3 %
Ч100-100 ;
448,7
479,619
Ч100-100 ;
ΔПбр (2010 г.) = 6,9 %
448,7
543,431
ΔПбр (2011 г.) = 21,1 %
Ч100-100 ;
448,7
597,060
ΔПбр (2012 г.) = 33,1 %
Ч100-100 .
448,7
Следовательно, из расчетов видно, что рост рационального потребительского бюджета по годам в сравнении с базисным годом определяется изменением
численности занятого населения, темпов инфляции и
прожиточного минимума.
Отсюда становится очевидным, что совершенствование методов формирования прожиточного минимума и минимальной заработной платы в Украине
является одной из наиболее насущных проблем социально-экономической политики государства на перспективный период.
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При этом нормативно-статистической базой расчетов могут быть результаты бюджетных обследований
домохозяйств, рациональные нормы потребления товаров и услуг, которые разработаны Институтом гигиены и питания Украины, Институтом изучения конъюнктуры и спроса, Министерством социальной политики, Министерством финансов, Управлением Госстатистики Украины и другими организациями, на которые ссылаются В. П. Антонюк, Г. И. Рыбникова и
В. Н. Савенко в своей работе [3].
Сформированный на таких принципах прожиточный минимум и рациональный потребительский
бюджет могут составлять базовый уровень пересмотра
минимальной заработной платы на стартовом периоде
применения предложенной методики, а формирование минимальной заработной платы на научно-нормативной основе требует нового подхода к структуризации фонда оплаты на предприятии. Основным требованием к её проведению является выделение её
уровня в составе основной заработной платы. Предлагаемая структура фонда заработной платы на предприятиях определяется следующим методологическим
подходом расчета средней заработной платы (Зс):
Зс =Срс +Дн +Кв +Пв ,
(17)
где Срс — стоимость рабочей силы (воспроизводственный уровень минимальной заработной платы), грн;
Дн — дифференцированные надбавки к минимальной тарифной ставке за отклонение от стандартов по
показателям: качество, напряженность и условия
труда, грн;
Кв — компенсационные выплаты за отклонение от
установленного режима труда, грн;
Зв — поощрительные выплаты за успешность и качество труда (сверх выполнения норм труда на 100 %).
Для определения общего фонда оплаты труда в
соответствии с рассмотренной его структурой (ФОТобщ) рекомендуется такая формула:
ФОТобщ =ФОТоз +ФОТдз +ФОТпв ,
(18)
где ФОТоз — фонд основной заработной платы, грн.;
ФОТдз — фонд дополнительной заработной платы,
грн.;
ФОТпв — фонд поощрительных выплат, грн.
Фонд основной заработной платы (ФОТоз) предлагаем рассчитывать по формуле:
ФОТоз =Зп.min ЧКі ЧКу ЧКк Ч12ЧЧі ,

(19)

где Зп.min — минимальная заработная плата одного человека, которая должна устанавливаться государством исходя из научно обоснованных физиологичных и социальных потребностей работников на месяц, грн;
Кі — средний коэффициент прироста минимальной
зарплаты за интенсивность труда (устанавливается по
формам заработной платы);
Ку — средний коэффициент прироста минимальной зарплаты за условия труда (устанавливается к минимальной тарифной ставке);
Кк — средний коэффициент прироста минимальной зарплаты за профессиональный уровень работника (по тарифному коэффициенту).
Средний уровень надбавок к минимальной зарплате за интенсивность, условия и качество труда зависит от доли каждой соответствующей группы работников в общей их численности. Поэтому на предприятиях могут быть установлены средние коэффициенты
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таких надбавок, использование которых будет облегчать соответствующие расчеты и учет.
ФОТдз = ∑ni=1 Дзі ЧЧі Ч12,
(20)
где Дзі — запланированные средние (в основном —
компенсационные) доплаты за отдельные их виды (за
совместительство, руководство бригадой, отсутствующего работника, отпуска, выполнение общественных обязанностей и др.) с учетом фактических ежемесячных выплат предыдущего года, грн
ФОТпв = ∑ni=1 Звп ЧЧі Ч12,
(21)
где Звп — поощрительные выплаты за счет себестоимости продукции или фонда материального поощрения
из чистой прибыли в соответствии с существующим
положением по премированию и поощрительные выплаты относительно определенных групп работающих,
грн.
1. Следовательно, исходя из приведенной выше
модели структуры ФОТ и методов обоснования его
уровня, можно утверждать, что первая часть структуры
ФОТ, которая предусматривает регламентирование
основной зарплаты, основывается на нормативной основе тарифной системы, а дополнительная зарплата и
поощрительные выплаты формируются свободно, потому ставить вопрос о нормировании всей структуры
ФОТ неправомерно.
Достаточным является анализ тенденций развития
методов стимулирования труда и соответствия их результата порогу социальной ощутимости поощрительных выплат для наемных работников и их семей, а также обеспечению необходимой эффективности затрат на оплату
труда со стороны работодателя.
2. Основным и наиболее проблемным вопросом
методологии обоснования структуры ФОТ является
регламентирование прожиточного минимума и минимальной зарплаты, обеспечения её воспроизводственного уровня, позволяющего удовлетворять основные
физиологические и социальные потребности работников и их семей. В частности, воспроизводственный
уровень минимальной заработной платы в составе основного заработка (Звм) может быть выражен равенством:
(22)
Звм = Пм Ч Кгп ≥ Мз = Сч.к,
где Пм — прожиточный минимум, тыс. грн;
Кгп — коэффициент гарантированного повышения
заработной платы;
Мз — минимальная заработная плата, тыс. грн;
Сч.к — стоимость человеческого капитала, обеспечивающая удовлетворение основных физиологических
и социальных потребностей работающих и их семей,
тыс. грн.
Обоснование уровня минимальной заработной
платы как основного элемента структуры фонда
оплаты труда в составе основной заработной платы целесообразно проводить в два этапа: сначала устанавливать её базовый уровень (Мз.б), который затем ежегодно корректировать и пересматривать на перспективный период.
Базовый уровень минимальной заработной платы
может быть установлен по следующей предлагаемой
формуле:
Мб.з. = ∑ni qi ЧЦб.і ,
(23)
где n — количество видов потребительных стоимостей,
составляющих физиологические и социальные потребности людей;
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qi — физиологически и социально обоснованные
нормы душевого потребления i-тых жизненно необходимых продуктов питания, домашнего обихода, услуг
(в натуральных единицах измерения);
Цб.і — базовые цены на отдельные виды продуктов
питания, предметов домашнего обихода и услуг, грн.
Величина минимальной заработной платы на
перспективный период (Мз.п) в годовом исчислении
может быть установлена по следующей предлагаемой
формуле:
Мз.п = Мб.з Ч Ипці Ч 12,
(24)
где Ипці — индекс потребительских цен в і-м году.
С использованием предложенных методов нами
проведен расчет фактического и предполагаемого индекса роста минимальной заработной платы в Украине
в 2010-2012 гг. по сравнению с уровнем анализируемого показателя в 2009 г. (табл. 6).
Таблица 6
Уровень фактического и предполагаемого индекса
роста минимальной заработной платы в Украине
в 2010-2012 гг. по сравнению с уровнем 2009 г.
Уровень повышения по годам, %
Год
фактически
по расчету
2009
2010
23,9
165,9
2011
34,9
199,8
2012
52,4
204,8
Источник: разработано автором.

Показатели табл. 6 подтверждают тот факт, что
при пересмотре уровня минимальной заработной
платы государство ориентируется в основном на экономические возможности бюджета.
Поэтому, при условии формирования минимальной зарплаты на воспроизводственном уровне, необходимость во многих надбавках и доплатах отпадет, а
расчеты ФОТ будут упрощены. Отсюда, обязанностью
украинского государства в настоящее время становится не только регламентирование минимального
предела ее уровня, который контролируется порогом
социальной ощутимости заработной платы, но и нормирование верхнего предела оплаты труда, в составе
которого формируется средняя зарплата.
Следовательно, решение проблемы регулирования доходов бизнеса на личное потребление лежит в
плоскости его дифференцированного налогообложения, средства от которого возможно целенаправлено
использовать для выравнивания жизненного уровня
самого бедного населения, то есть для повышения минимальной заработной платы. Безусловно, формированию новых социально-общественных распределительных отношений между трудом и собственностью,
доходами наемных работников и бизнеса мешает
наличие коррупционной системы, но ее искоренение
является отделенной функцией взаимодействия государственной власти и общества.
Установлено, что средняя зарплата в пределах
диапазона (Зс) колеблется в зависимости от экономических и производственных условий на уровне воспроизводственного этапа человеческого капитала личности. Поэтому теоретически уровень средней зарплаты находится в пределах разницы между максимальным (Зmax) и минимальным (Зmin) ее уровнем, а
именно:
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(25)
Зс =Зmax ÷ Зmin .
Поэтому становится понятным, что функция регулирования средней зарплаты в пределах нормируемого ее диапазона должна остаться компетенцией хозяйствующих субъектов.
Проблемы формирования механизма управления
оплатой труда.
Существующие недостатки в организации и регулировании оплаты труда в Украине, как и в других станах мира, возникают, прежде всего, в связи с отсутствием действенного механизма управления заработной
платой в производственной сфере. Наибольший вред
экономике наносит высокий уровень её полярности,
который характеризуется значительным диапазоном
различий в заработках низко оплачиваемых работников
и топ-менеджеров.
В то же время, решению этой проблемы мешает
отсутствие в экономической теории и практике методов
нормирования диапазона различий в оплате труда и
критериев его оценки. Предлагаемые же в экономических публикациях методы дифференциации заработной
платы по критериям предельной производительности
труда, его полезности и эффективности не содержат
способов количественной оценки синергетического эффекта труда чиновников высшего ранга, из-за чего они
материально не заинтересованы в повышении ВВП и
качества жизни населения страны.
Поэтому более приемлемым можно было бы считать метод нормирования диапазона различий в уровне
оплаты труда по показателю ценности индивидуального
человеческого капитала, раскрытого в нашей публикации [6], в сочетании с предлагаемой примерной моделью формирования шкалы предельных уровней оплаты
труда по группам и категориям работающих и уровням
их доходов (табл. 7).
Понятно, что в данном случае речь идет о принципиальных направлениях решения проблемы управления оплатой труда. В дальнейшем нужны более
углубленные исследования и практические решения
по вопросам регулирования доходов наемных работников и бизнеса. Нужно при этом также учитывать
инвестиционную политику государства, разницу в
формах собственности на капитал. К исследованиям
следует привлекать не только вузовскую, но и заводскую, отраслевую, региональную и академическую
науку.
Одной из основных задач формирования механизма управления оплатой труда в стране является
определение функций по регулированию заработной
платы и образование под эгидой Министерства социальной политики соответствующих организационных
структур, ответственных за проведение этой работы.
Предлагаемая нами принципиальная модель такого механизма представлена на рис. 4.
Таким образом в аспекте формирования механизма управления оплатой труда как инструмента выражения общественных распределительных отношений
в стране, нормирование верхнего предельного уровня
диапазона различий в доходах работающих можно признать основным методом дифференциации заработной
платы.
Формирование мотивационного механизма стимулирования производственной деятельности.
Жизнь подсказывает, что в формировании мотивационного механизма на предприятиях важно не
только стимулировать труд наемных работников, но и
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обеспечивать эффективность бизнеса, как источника
образования фонда поощрительных выплат. И в этом
смысле такой методологический подход не вписывается
в классическую теорию мотивации, сориентированную
только на стимулирование наемного труда без учета социально-экономических интересов бизнеса и наемного
труда, а также установления баланса этих интересов.
Указанные выше особенности мотивационного
механизма может выражать его структура, разработанная нами совместно с Е. Н. Шевченко (рис. 5).
Как видно из рис. 5, баланс социально-экономических интересов персонала и работодателей в структуре механизма может обеспечивать основной его элемент — потребности участников производства, которые
порождают мотивы, цели, а отсюда и формы, методы,
которые обеспечивают удовлетворение этих потребностей, источники их обеспечения, уровень оплаты труда
и социально-экономическая эффективность бизнеса.
Меру количественного выражения равновесия социально-экономических интересов персонала и работодателей могут выражать пропорции распределяемой до-

бавленной стоимости между собственниками трудового
потенциала согласно размеру их собственности. Методы расчета указанных пропорций рассмотрены в данной работе выше.
Ознакомление с опытом отечественных и зарубежных фирм позволяет выявить достаточно широкий
круг видов поощрительных выплат и показателей
оценки успешности труда. Это и рост производительности труда, перевыполнение норм труда, повышение
качества продукции, рационализаторская и изобретательская деятельность и др. Понятным становится
стремление фирм к ограничению количества показателей стимулирования, в результате которого размер
поощрительных выплат становится более ощутимым.
Это облегчает учет социальных, экономических, демографических и других параметров, которые определяют или влияют на уровень поощрительных выплат.
К ним следует отнести стоимость рабочей силы, экономические возможности хозяйственных структур,
эффективность поощрительных выплат для работода-

Таблица 7
Примерная модель формирования шкалы предельных уровней оплаты труда в Украине
по группам и категориям работающих и уровням их доходов
Виды регламентиМаксированных доходов
мальный
по собственности
Виды регламентированпредел
Уровень управления
Социальные группы
в соответствии с
ных доходов по шкале
уровня
экономикой
работающих
уровнем экономидиапазонов
оплаты
ческого потенцитруда
ала
1. Локальный
Исполнительный
Тарифные ставки первого
(предпринимательперсонал:
разряда, дифференцироДивиденды, опциский)
1. Рабочие с мини1
ванные по условиям труда,
оны и др.
мальной оплатой
видами оплаты. Доплаты,
труда
надбавки, премии
Тарифные ставки, диффе2. Рабочие высшей
ренцированные по уровню
-«3
квалификации
квалификации, доплаты,
надбавки, премии
3. Специалисты, руДолжностные оклады, доководители подразде4
-«платы, надбавки, премии
лений
4. Высшие руководители предприятия
6
-«-«(топ-менеджеры)
5. Владельцы ресур8
-«-«сов предприятия
-«2. Мезоэкономический:
Высшие руководи2.1. Районный
тели районного
уровня
-«10

2.2. Отраслевой

2.3. Региональный
3. Макроэкономический (государственный)

Высшие руководители отрасли
Высшие руководители региона
Высшие руководители государства

-«12

-«-

14

-«-

20

-«-

-«-

Источник: разработано автором.
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Требования экономического закона оплаты труда: равновесие между
возможностями экономического потенциала удовлетворять потребности
общества и порогом социальной ощутимости доходов работающих

Механизм государственного и регионального управления оплатой труда

Научно-методическое обеспечение
общественных распределительных
отношений
(по
собственности
и
труду): теория, научная сфера, исследование уровня потребностей

Рычаги институционального регулирования доходов населения
и их экономического обеспечения

Организционные

Правовые

Функции и
структура органов, ответственных за социальную политику государства и регулирования доходов населения

Система законодательных и
нормативных
актов регулирования уровня оплаты
труда и его
дифференциации

Информационные

Финансово-экономические

Экономическая политика
государства и
Мониторинг и
обеспечения
информационэкономиченое обеспеческого потенние учета изменений уровня циала, соответствующего
и распределепотребностям
ния доходов
общества

Социально-экономический результат:
а) эффективное использование экономического потенциала;
б) достойный труд и качество жизни населения
Рис. 4. Принципиальная модель механизма управления оплатой труда в Украине
Источник: разработано автором.

теля, потребительские цены, структура заработной
платы и принятое количество ее составных элементов,
условий рынка труда, успешности труда, что образует
поле, в рамках которого создается источник поощрительных выплат для работника и удовлетворения имущественных потребностей работодателя.
Наиболее заметным направлением совершенствования методов оплаты и стимулирования труда,
которое наблюдается в Украине и других странах в последнее время, является применение безтарифных индивидуальных и коллективных форм заработной
платы, долевых (паевых) методов начисления заработной платы и поощрений, плавающих систем оплаты
труда и др. Применение этих новшеств в оплате труда
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позволяет упрощать методы начисления заработков,
обеспечивает прозрачность и осязаемость для работающих и ощутимость выплат, эффективность для работодателей.
Таким образом, как уже совершенно очевидно и
что подтверждается всем ходом исторического развития
мировых сообществ, не только в Украине, но и в других
странах, созревают условия и необходимость перехода
к новым принципам и моделям управления экономикой государства, которые были бы основаны на преимуществах социальных целей развития хозяйственных
систем по отношению к экономическим целям, и что
гарантировало бы образование гармоничных социально-экономических формаций.
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Достижения
цели

Мотивы

Социальные:
персонала;
работодателей
Работодатели (собственнический труд):
– дивиденды;
– премии;
– выплаты

Фонд оплаты труда
за счет себестоимости продукции и
чистой прибыли

Персонала

Доход за счет чистой
прибыли

Работодателей

Источники обеспечения потребностей

Равновесие (баланс) классовых интересов наемных работников (персонала) и работодателей

Персонала
(наемный труд)
Заработная плата:
– основная;
– дополнительная;
– поощрительные
выплаты;
– премии;
– дивиденды;
– компенсации;
– доплаты;
– надбавки

Формы и методы обеспечения
потребностей

Мотивация успешности труда и бизнеса
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Рис. 5. Структура мотивационного механизма стимулирования успешности труда персонала и бизнеса работодателей промышленных предприятий

Порог социальной ощутимости оплаты труда персонала и социально-экономическая эффективность мотивационного механизма

Цели и способы удовлетворения

Существования:
физиологические;
безопасности;
причастности;
свободы.

Виды потребностей

материально-бытовые

32

психологические;
эмоциональные;
духовные

КОВАЛЕВ В. Н.

КОВАЛЕВ В. Н.

КОВАЛЬ О. П.
К таким моделям может быть отнесена социальная
модель управления экономикой государства, принципиальные положения которой рассмотрены в данной
работе, и которая должна формироваться государственным аппаратом страны в соответствии с принятым политическим решением.
Теоретической основой формирования такой модели может стать методология количественного выражения меры общественных отношений согласно структуре трудового потенциала и его социально-экономической концепции, раскрытой в данной работе и частично в публикациях [4] и [5].
Одним из основных направлений дальнейших исследований по этой проблеме в перспективе является
их углубление особенно в части формирования механизма управления оплатой труда, разработки балансов
социально-экономических интересов наемного труда и
бизнеса, и методов их количественного выражения, а
также структурных изменений в экономике.
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ЩОДО ОКРЕМИХ НОВАЦІЙ ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Актуальність теми. Наразі в Україні є чинним Кодекс законів про працю, прийнятий ще за часів СРСР.
І хоча на сьогодні документ вже сильно застарів, він
досі фіксує «правила гри» для усіх суб‘єктів, рівнів та
предметів трудових відносин: найманих працівників,
роботодавців, професійних спілок, держави тощо.
Протягом останніх років неодноразово робились
спроби щодо вдосконалення та осучаснення законодавчо-нормативної бази в цій сфері. Причому всі вони
супроводжувались спробою наступу на законні права
та інтереси працівників. Наразі у Верховній Раді України зареєстровано проект Трудового кодексу України [1] (далі — проект ТК), деякі новації якого суттєво
впливають на права та обов’язки суб’єктів трудових
правовідносин, забезпечення реалізації передбачених
Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців. Проте, трудові відносини, основані на угоді
між роботодавцем і працівником про особисте виконання останнім за плату трудової функції прямо стосуються десятків мільйонів українців, що і визначає
актуальність обраної теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Позитивні
та негативні новації проекту Трудового Кодексу України проаналізовано А. Потіхою [2]. Проблемам реалізації прав людини у сфері праці присвячено доробок
Г. Чанишевої [3]. Особливості взаємовідносин між роботодавцями та працівниками висвітлено у статті
Т. Рябової та Л. Шаші [4]. Бачення, регулювання та
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використання загальних аспектів трудового права в
країнах ЄС наведено у [5]. Окремим аспектам регулювання трудових відносин присвячено праці [ 6, 7, 8, 9].
Метою статті є запобігання спробам порушення
на законодавчому рівні балансу інтересів між найманими працівниками та роботодавцями на користь
останніх.
Виклад основного матеріалу. Проаналізуймо три
новації проекту ТК, а саме: контроль за виконанням
працівником трудових обов‘язків, регламентування
роботи на умовах ненормованого робочого часу та
зміна засад загальнообов‘язкового державного соціального страхування.
Чи не найголовнішою новацією проекту ТК, що
привернула увагу експертів, стала норма щодо контролю за виконанням працівниками трудових обов‘язків. Зокрема, стаття 30 проекту ТК наголошує, що:
«роботодавець вправі контролювати виконання працівниками трудових обов'язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено
особливостями виробництва, з обов'язковим попередженням працівників про їх застосування. Під час
здійснення такого контролю не допускаються дії, що
принижують честь і гідність або порушують інші права
працівників».
Поява цієї норми обґрунтовується наступними
чинниками: роботодавці та власники підприємств
справедливо вважають, що кожен працівник має сумлінно виконувати посадові обов‘язки, а адміністрація
має право контролю за робочим процесом задля запо-
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бігання порушень трудової дисципліни, неправомірного використання робочого часу та майна підприємства, додержання інформаційної безпеки тощо.
Прагнення роботодавця можна зрозуміти. Проте,
з точки зору дотримання прав працівника запропонована норма виглядає зовсім не бездоганною. Звернемо
увагу, що згідно запропонованій нормі перелік технічних засобів не обмежується лише засобами відеоспостереження, що перше спадає на думку. Під її дію
підпадають також засоби телефонного прослуховування та запису, а також програмне забезпечення, яке
дозволяє відстежувати дії співробітників за комп‘ютером (електронне листування, відвідання сайтів тощо).
Натомість, Згідно Конституції України кожному
громадянину гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
Зазначимо, що гарантія має розширювальне тлумачення, а не розповсюджується лише на особисте
життя, як у законодавствах деяких країн. Крім того, не
допускається збирання, зберігання, використання та
поширення конфіденційної інформації про особу без
її згоди крім випадків, визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
У випадку, якщо статтю 30 проекту ТК буде
прийнято у її нинішній редакції, вона зніме лише одне
застереження. Тобто, вона стане випадком, визначеним законом, як того вимагає Конституція. Проте,
вона не знімає ще двох застережень:
• щодо згоди працівника. У даному випадку не
зовсім зрозуміло, чи може вважатись обов‘язкове попередження працівника щодо використання технічних
засобів контролю такою згодою з його боку, чи ні. Остаточне слово з цього приводу за експертами з конституційного права;
• щодо інтересів національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Є серйозні підстави сумніватись, що пересічне підприємство, яке
встановило технічні засоби контролю, зможе довести,
що зробило це, піклуючись про національну безпеку,
а права людини й поготів.
Проте, навіть якщо винести конституційність цієї
норми за дужки, залишається ще декілька аспектів, головними з яких є:
Розпливчатість терміну «особливості виробництва». Нечіткість формулювання потребує критеріїв
встановлення таких особливостей, інакше роботодавцеві залишається безбережне поле для фантазій. Тривалість відсутності працівника на робочому місці та
факти розкрадання матеріальних цінностей найпростіше встановити з використанням камер відеоспостереження. Проте, частіше роботодавця цікавить, чим
саме зайняті працівники протягом робочого часу за
екранами моніторів. Частина компаній обмежують доступ своїх працівників до певних програм та сайтів, а
також до соцмереж. Експерти вважають, що роботодавців найбільше цікавить:
• витік комерційної таємниці та іншої корпоративної інформації;
• морально-етичний облік працівників (публікація відвертих фото тощо);
• негативні відгуки про компанію, керівництво,
колег та клієнтів.
З наведеного переліку до особливостей виробництва можна віднести хіба що перший пункт, тому пе-
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релік комерційної таємниці та обсяг корпоративної інформації, забороненої до розповсюдження, має бути
чітко визначений у внутрішніх нормативних документах компанії.
Обмеження ж по другому та третьому пунктах можуть бути розцінені як втручання у особисте життя,
тобто порушення статті 32 Конституції України.
Хоча більшість експертів доходять висновку, що
заборона доступу до мережі Інтернет не є ефективною
хоча б тому, що доступ до них можливий з телефонів
та анонимайзерів.
Умови збереження інформації. Лаконізм норми
проекту ТК залишає також простір щодо визначення
подальшої долі інформації, отриманої у процесі спостереження за працівниками. Якщо погодитись з
можливістю контролю роботодавця за працівниками з
використанням технічних засобів, одразу постає декілька супутніх питань:
1. Якими мають бути умови збереження інформації? Зокрема, принциповим стане питання запобігання
несанкціонованого доступу, яке тягне за собою регламентацію облаштування приміщення (стіни, двері,
вікна, сейф тощо) та технічних засобів залежно від носія інформації (сигналізація, пожежна безпека, програмне забезпечення тощо). Окремо слід звернути
увагу на можливість (необхідність) створення додаткових копій.
2. Які посадові особи роботодавця матимуть
право доступу до інформації? Хто саме, окрім технічних спеціалістів, матиме право доступу до результатів
спостереження: пряме та безпосереднє керівництво,
керівництво інших підрозділів, виключно топ-менеджмент тощо?
3. Якою має бути тривалість зберігання інформації? Супутнім питанням є процедура та гарантії працівнику щодо її знищення по закінчення терміну зберігання.
4. Чи матиме об‘єкт спостереження право на
ознайомлення з інформацією? Вочевидь, процедура
волевиявлення працівника та його (волевиявлення)
реалізації має бути відповідним чином регламентована.
Можливість оприлюднення конфіденційної інформації, отриманої в результаті спостереження. Експерти
одностайні в тому, що право контролювати трудову
дисципліну жодним чином не є підставою для збору
та зберігання роботодавцем інформації про особисте
життя людини. В цьому контексті вбачається необхідним:
визначення переліку інформації, яка вважається
конфіденційною;
встановлення заборони або, принаймні, жорстка
регламентація можливості та процедури її оприлюднення, крім випадків, визначених законодавством.
Обмеження на встановлення технічних засобів.
Оскільки під час здійснення контролю не допускаються дії, що принижують честь і гідність або порушують інші права працівників, мають бути чітко регламентовані місця встановлення технічних засобів. Вони
не повинні встановлюватись в приміщеннях для особистої гігієни, прийняття їжі, відпочинку тощо.
Вищевказані та деякі інші аспекти запровадження
контролю з використанням технічних засобів неодмінно створять невиправданий психологічний тиск на
працівника у процесі виконання ним своїх посадових
обов‘язків. Одним з методів зниження такого тиску є
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розроблення та затвердження адміністрацією підприємства внутрішнього нормативного документу, який
мав би врегулювати усі особливості контролю з використанням технічних засобів. Причому такий документ має бути розроблений та затверджений роботодавцем не одноосібно, а виключно за погодженням з
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
Іншою новацією проекту ТК, гідною всілякої
уваги, є регламентування роботи на умовах ненормованого робочого часу та надурочної роботи. Так, згідно
статті 153 проекту ТК: «Робота на умовах ненормованого робочого часу передбачає, що працівник епізодично за вказівкою роботодавця або без такої зобов’язаний працювати понад норму робочого часу.
<…> У разі якщо працівник з ненормованим робочим
днем залучається роботодавцем до роботи понад
норму робочого часу систематично (двічі протягом місяця), така робота вважається надурочною …».
Насамперед зазначимо, що це єдина стаття проекту ТК, яка регламентує особливості роботи на умовах ненормованого часу. Лаконізм цієї статті залишає
усіх зацікавлених осіб без відповіді на такі запитання:
• чи є несистематичність єдиною відмінністю
роботи на умовах ненормованого робочого часу від надурочної роботи, якій присвячені статті 149—152 проекту ТК?
• чи існують якісь обмеження по категоріях
працівників для залучення до роботи на умовах ненормованого робочого часу?
• чи існують граничні норми роботи на умовах
ненормованого робочого часу?
Зазначимо, що чинний КЗпП не містить терміну
«ненормований робочий час», а отже й поняття «роботи на умовах ненормованого робочого часу».
Проте, на думку автора, основна проблема штучного розмежування регламентування роботи на умовах
ненормованого робочого часу та надурочної роботи не
в тому. Внаслідок лаконізму статті 153 проекту ТК роботодавець отримує можливість один раз на місяць
змушувати працівника працювати більше 40 годин на
тиждень без додаткової оплати, тобто фактично легалізується механізм примусової праці, оскільки: «…За
роботу на умовах ненормованого робочого часу працівникам надається щорічна додаткова трудова відпустка чи/і встановлюється підвищений розмір оплати
праці». Тобто, для легітимізації роботи на умовах ненормованого робочого часу роботодавцю достатньо
внутрішнім нормативним документом встановити додаткову трудову відпустку, тривалість якої він визначає на власний розсуд. Такий собі щомісячний «суботник» на цілком законних підставах.
До того ж, згідно пункту 3 статті 153 проекту ТК
роботодавець може прийняти відповідний внутрішній
нормативний документ « … після проведення консультацій (виділено автором) з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)». Проте, проведення консультацій зовсім
не означає отримання згоди профспілкового працівника.
Натомість проект ТК, як і чинний КЗпП, містить
низку статей, що регламентують надурочні роботи.
Трактування сутності надурочних робіт в обох документах майже тотожне. Проте, регламентування цього
явища досить суттєво відрізняється:
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1. КЗпП містить вичерпний перелік випадків, в
яких роботодавець може застосовувати надурочні роботи. Документ називає такі випадки винятковими.
Отже, в усіх інших випадках, які не входять до наведеного переліку, надурочні роботи не допускаються.
Проект ТК також місить аналогічний перелік.
Проте, на відміну від КЗпП, він не називає такі випадки винятковими, обмежуючись лише декларацією,
що: «Надурочні роботи, як правило (виділено автором)
не допускаються». Отже, перелік обставин, у яких можуть застосовуватись надурочні роботи згідно проекту
ТК, не є виключним. Тобто, роботодавець може встановити й інші обставини на власний розсуд. На нашу
думку, це є суттєвим обмеженням прав працівників.
2. Згідно КЗпП надурочні роботи можуть проводитись лише з дозволу виборного органу первинної
профспілкової організації (профспілкового працівника). Натомість згідно проекту ТК: «Роботодавець
може застосовувати надурочні роботи <…> з обов‘язковим попереднім повідомленням виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового
працівника)». Іншими словами, згідно проекту ТК на
відміну від КЗпП дозвіл профспілкового представника
вже не є обов‘язковим, тобто дозвільний принцип замінено на повідомний. На нашу думку, це також обмежує права працівників.
3. Обидва документи регламентують заборону залучення до надурочних робіт. Причому категорії працівників, які підпадають під таку заборону, майже
співпадають. Але згідно з КЗпП перелік працівників
не є виключним, оскільки містить обмовку, що законодавством можуть бути передбачені і інші категорії
працівників, що їх забороняється залучати до надурочних робіт. Тоді як у проекті ТК така обмовка відсутня, тобто наведений перелік категорій працівників,
що не можуть залучатись до надурочних робіт, є виключним. На нашу думку, така новація також не на
користь працівників.
Отже, проект ТК в частині регламентування роботи на умовах ненормованого робочого часу та надурочної роботи:
• штучно розмежує ці два поняття. Таке розмежування вкупі з відсутністю низки необхідних обмежень та диспозитивності формулювань уможливлює
примушення роботодавцем працівників до примусової
праці один раз на місяць без скільки-небудь суттєвої
компенсації;
• значно звужує права працівників в частині надурочних робіт за такими суттєвими умовами: обставини для застосування, дозвіл профспілок та обмеження категорій залучених працівників.
Наостанок висловимо деякі міркування щодо
глави 11 проекту ТУ «Загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування». Насамперед зазначимо, що
питання загальнообов‘язкового державного соціального страхування взагалі не повинні бути предметом
цього документу, оскільки вони регулюються низкою
спеціальних законів.
Далі, викликає зауваження норма пункту 2 статті
286 проекту ТК, яка наголошує, що: «Несплата або несвоєчасна сплата роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не
може бути підставою для відмови працівникам у наданні матеріального забезпечення (у тому числі виплати пенсії) та соціальних послуг із фонду загально-
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обов’язкового державного соціального страхування …».
Головне науково-експертне управління Апарату
Верховної Ради України цілком слушно зауважує, що:
«Зазначена ініціатива суперечить основному принципу
збору та ведення обліку єдиного внеску щодо обов’язковості його сплати (стаття 3 Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»). Пропозиція щодо
зарахування цих періодів роботи до страхового стажу
без сплати страхових коштів до Пенсійного фонду не
узгоджується з принципом загальнообов'язкового державного пенсійного страхування стосовно «рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування» (стаття 7 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»)» [10].
Зазначимо також, що реалізація запропонованої
ініціативи порушує один з наріжних принципів соціального страхування — принцип платності, який разом
солідарністю та еквівалентністю відшкодування складає триєдиний страховий принцип. Простіше кажучи:
нема внесків — нема страхового захисту.
Отже, незважаючи на удавану справедливість ініціативи, вона не може бути підтримана з огляду на основоположні засади страхування як інституту соціального захисту громадян.
Висновки. Проаналізовані новації проекту ТК в
цілому не сприяють забезпеченню реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій
працівників та створенню сприятливих умов праці.
Скоріше мова може йти про спробу зміщення зафіксованого у чинному КЗпП балансу інтересів працівників та роботодавців на користь останніх. Тому для збереження такого балансу доцільно:
1. Внести до статті 30 проекту ТК вимогу щодо
обов‘язкового прийняття роботодавцем за погодженням з профспілковим представником внутрішнього
нормативного документу, що регламентує особливості
контролю за працівниками з використанням технічних
засобів.
2. Усунути штучне розмежування роботи на умовах ненормованого робочого часу та надурочної роботи, вилучивши статтю 153 з проекту ТК.
3. Вилучити пункт 2 статті 286 проекту ТК як такий, що суперечить основоположним засадам соціального страхування.
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МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
Останні події у політичному житті України продемонстрували суспільству важливість та актуальність
проблеми міжрегіонального економічного співробіт-
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ництва. Сумніви у міцності та цілісності простору країни мали під собою підстави вже протягом багатьох
років. У науковій доповіді «Територіальний розвиток
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Отже можна констатувати, що основою міжрегіонального співробітництва є торговельно-економічні відносини, які стають базою для соціальної, гуманітарної,
культурної і інших сфер життєдіяльності.
Слід зазначити, що у процесі реформування економіки в Україні, було порушено зв'язки не тільки з
колишніми республіками СРСР, але зв'язки усередині
країни, що призвело наприкінці 90-х років XX століття
до глибокого занепаду економіки регіонів. Помилковість політики, що проводиться, необхідність підсилення регулюючої ролі держави, у тому числі у розвитку міжрегіонального співробітництва, визнається
більшістю вчених і практиків [7].
Звісно, що міжрегіональна галузева кооперація
значно впливає на валовий регіональний продукт
(ВРП) і виявляє особливу значущість для розвитку регіональної економіки. Проте останніми роками спостерігалась та посилювалась диференціація регіонів за
рівнем ВРП. На рис. 1 представлено результати розрахунку індексу регіонального розвитку за ВРП на душу
населення у 2004-2013 рр. Результати розрахунків
представлено по групах: «Відносно розвинені регіони», «Регіони, які мають потенціал досягти відносно
розвиненого рівня», «Недостатньо розвинені регіони»1. Видно, що з 1996 р. кількість відносно розвинених регіонів скоротилася з 9 до 4, регіонів, які мають
потенціал досягти відносно розвиненого рівня — з 12
до 4, натомість кількість недостатньо розвинених регіонів збільшилася у 4 рази (з 4 до 16) (рис. 1).

та регіональна політика в України» відмічалося, що
«…хоча центральна влада здійснює послідовні кроки у
напрямі удосконалення регіональної політики, на
жаль, на сьогодні в Україні залишаються невирішеними такі проблеми регіонального розвитку, як наявність відцентрованих тенденцій руху регіонів, які загострилися внаслідок низки невиважених рішень у суспільно-політичній і гуманітарній сферах» [1]. Цілком
погоджуючись із значною роллю усіх сфер у збереженні цілісності країни зупинимося лише на соціальному та економічному аспектах.
За останні десятиріччя значно змінилися напрями міжрегіонального співробітництва, а теоретичним підходам до визначення його сутності присвячено
багато наукових праць [2-7]. Ми погоджуємось з думкою вчених, які вважають, що поняття міжрегіональне
співробітництво є ширшим за транскордонне, оскільки воно може поширюватись і на не прикордонні
регіони. «Міжрегіональне співробітництво — взаємоузгоджена діяльність органів влади двох або декілька
регіонів як усередені держави, так і за її межами, що
спрямована на спільне вирішення питань економічного, соціального, культурного, екологічного розвитку
даних територій із широким залученням місцевої
спільноти» [2]. Міжрегіональне співробітництво слід
розглядати як важливий фактор розвитку економіки і
вирішення соціальних проблем. Воно передбачає виробничу кооперацію, безпосередній зв'язок підприємств і організацій, сумісну організацію торгівлі, надання послуг у сфері зв'язку, транспорту, будівництва.
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Рис. 1. Кількість регіонів за індексом регіонального розвитку у 1996-2013 рр., одиниць
Джерело: розраховано авторами за [9; 10].

1

Індекс розвитку регіону за показником ВРП, обчислюється як співвідношення ВРП у розрахунку на одну
особу в регіоні до величини ВРП у розрахунку на одну
особу в Україні. При цьому умовно допускається, що ре-

2015/№2

гіони розподіляються за трьома групами: «Відносно розвинені регіони», у яких Іі ≥ 1; «Регіони, які мають потенціал досягти відносно розвиненого рівня», у яких
0,75≤ Іі < 1; «Недостатньо розвинені регіони» з Іі < 0,75.
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У 2014 р. соціально-економічний розвиток регіонів характеризувався подальшим зменшенням промислового виробництва. Його обсяги скоротилися у 16
регіонах: від 0,5% в Одеській області до 42,0% у Луганській. Менший спад промислового виробництва
зафіксовано у м.Києві (на 14,3%), Сумській (на
12,1%), Дніпропетровській (на 7,7%), Полтавській (на
7,2%) областях [8, с.5]. Таке, перш за все, пов'язано із
ситуацією на Донбасі. Маємо катастрофічне скорочення виробництва, порушення господарських зв'язків.
На фоні падіння промислового виробництва,
асиметричного розвитку регіонів значно ускладнюються процеси бюджетного вирівнювання, про територіальний аспект яких свідчить частка трансфертів у загальному обсязі доходів бюджетів регіонів. На рис. 2
представлена динаміка перерахування трансфертів з
державного бюджету до місцевих бюджетів. Найбільшу
питому вагу у загальному обсязі трансфертів мають дотації вирівнювання, обсяги яких зросли на 11,5% за
період з 2004 по 2014 р. Данні діаграми вказують на
те, що найменшу питому вагу має показник «інші
трансферти», до якого включаються субвенції на компенсацію витрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок
надання пільг, встановлених державою, а також субвенцій на виконання інвестиційних проектів. Частка

цього показника у 2014 р. була рекордно низькою —
5,6% проти 26,8% у 2006 р. Таким чином кошти, що
централізуються у державному бюджеті, є основою,
переважно, для нарощування обсягу дотацій.
Дотаційність місцевих бюджетів свідчить про неефективність чинної системи фінансового вирівнювання, надмірно централізоване збалансування місцевих бюджетів — не про створення рівних умов для життєдіяльності та розвитку на місцях, а про централізоване покриття розриву між доходами та видатками
місцевих бюджетів. При цьому є очевидним, що місцеві бюджети недостатньо забезпечені власними фінансовими ресурсами. Система фінансового вирівнювання побудована за розподільчою схемою. Така система створює значні антистимули для розвитку економіки і не виконує завдань фінансового вирівнювання.
Багаті регіони стають ще багатшими, бідні — порівняно біднішими, і відстань між ними постійно збільшується [11]. Це постійно спричиняє питання визначення «регіонів-донорів» та «регіонів-реципієнтів», а
різні варіації відповідей на нього загострюють політичний конфлікт. І є доцільним замість політики дотаційного вирівнювання реалізовувати напрями використання власних ресурсів, підвищення економічної активності саме регіонів для забезпечення соціальноекономічного розвитку території.
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Рис. 2. Динаміка перерахувань трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, %
Джерело: розраховано авторами за [13;14].

Дані за структурою дотаційності регіонів надаються вкрай нерегулярно. За браком більш актуальної
статистики та виходячи з того, що загальна частка
трансфертів у доходах місцевих бюджетів не скоротилась, а навпаки зросла, можна навести данні за 2009 р.
Так, частку трансфертів у загальному обсязі доходів
бюджетів до 10% мав лише бюджет м. Києва, від 10 до
30% — бюджет м. Севастополя, від 30% до 40% мали
лише 2 регіони — Донецька (37%) та Дніпропетровська
(33%) області, від 40 до 50 % — 6 регіонів (Автономна
республіка Крим (49%), Запорізька (44%), Київська
(44%), Луганська (49%), Одеська (46%), Харківська
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(46), від 50 до 60% — 3 регіони (Полтавська (50%), Миколаївська (56%), Сумська (58%), від 60% до 70% —
10 регіонів (Вінницька (65%), Житомирська (66%),
Івано-Франківська (69%), Кіровоградська (63%),
Львівська (60%), Рівненська (69%), Херсонська (66%),
Хмельницька (67%), Черкаська (60%), Чернігівська
(63%)), більш ніж 70% — 4 регіони (Волинська (72%),
Закарпатська (74%), Тернопільська (74%), Чернівецька (70%). [12]. Такі значення досягнуті не лише за
рахунок дотацій вирівнювання, а й за рахунок цільових відрахувань регіонам (субсидій та субвенцій). Цільові соціальні трансферти не мають явної функції,
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що вирівнює. Однак частка категорій пільговиків за
населенням регіонів розрізняється, залежно від особливостей кожного регіону. У результаті соціальні
трансферти розподіляються за регіонами нерівномірно, а їх питома вага у загальному обсязі трансфертів зростає (з 31,8% у 2004 р. до 38,3% у 2014 р.).
Слід відмітити, що, починаючи з 2009 р., план по
доходах в місцевих бюджетах не виконується. Наприклад, у вересні 2014 р. надходження до місцевих бюджетів були на рівні вересня 2011 р. [8, с. 9].
Структура промисловості регіонів багато в чому
визначає їх торгівельні зв’язки. За роки незалежності
України в промислових регіонах відбулося закріплення сировинної спеціалізації виробництва. При
цьому така продукція переважно орієнтована на зовнішній ринок, що не сприяло закріпленню торгівельних зв’язків між регіонами України за виключенням
міжрегіонального руху енергоносіїв та іншої сировинної номенклатури.
В останні роки спостерігається низька конкурентоспроможність регіонів на зовнішніх ринках, відбулося розбалансування внутрішнього ринку, економічного обміну між регіонами, значне скорочення випуску за рахунок галузей, які виготовляли продукцію
кінцевого споживання (в першу чергу – машинобудування). Тісні економічні зв’язки зберігалися лише між
областями, де сконцентрована металургійна, вугільна
промисловість України та все необхідне для їх функціонування – Донецькою, Дніпропетровською, Запорізькою та Луганською. Та це відбувалося ще до подій

на Сході, а тепер і такі стосунки порушено. Залишилися деякі господарські зв'язки, які очолює великий
бізнес, що може впливати на економіку взагалі і політику. Кардинальна зміна структури власності, яка
вплинула на диференціацію економічного розвитку на
регіональному рівні внаслідок упровадження нових
форм господарювання та зменшення частки державного сектору економіки, призвела до неможливості
безпосереднього адміністративного впливу органів
місцевої влади на суб’єкти господарювання та втрати
важелів прямого втручання влади в їхню діяльність.
Отже можна зробити висновки, хто й де здійснює визначальний вплив на економіку та міжнародні зв’язки
регіону [15]. Так, географічна структура експорту промислової продукції Донецької області багато в чому
визначається місцезнаходженням підприємств ВАТ
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»: металургійного дивізіону
(Ferriera Valsider SpA, Metinvest Trametal SpA (Італія),
Promet Steel AD (Болгарія), Spartan UK (Великобритания), гірничовидобувного дивізіону (United Coal
Company, LLC (США), об’єктів збутової мережі (Росія, Латвія, Сербія, Брюссель, Туніс, Ліван, Сінгапур,
Китай, Канада, Домініканська республіка)1.
У таблиці наведено обсяги експорту товарів двох
східних областей та однієї західної до країн СНД, Європи та інших країн світу. Обсяг експорту Львівської
області до країн СНД значно менше, ніж Донецької та
Луганської областей. Слід відмітити, що останніми роками (до 2014 р.) Донецька область стала більш експортувати сировини та продукції до європейських
країн ніж до країн СНД.
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Донецька

Львівська
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Львівська

Луганська
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2005
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Львівська

Роки

Донецька

Таблиця
Географічна структура експорту товарів Донецької, Львівської та Луганської областей у 1996-2014 рр.
Країни СНД
Інші країни світу
Європа

826,6
667,6
2108,8
3404,6
4075,0
2008,1

160,2
70,0
122,8
212,6
316,2
251,2

243,8
130,4
458,2
2338,8
1545,6
в/д

1684,4
2289,4
6113,0
9720,3
8333,6
6394,9

115,4
224,7
499,4
761,7
974,7
1053,9

300,4
550,8
1709,4
985,5
1998,0
в/д

432,7
674,5
1810,9
3566,7
3248,2
2699,1

100,5
175,1
442,8
628,8
889,6
958,5

180,6
310,3
770,0
559,0
1330,3
в/д

Джерело: складено авторами за [16;17;18].

Структурні зрушення в економіці регіонів спричиняють переміщення робочої сили як між регіонами
України так і за її межі. Обсяги міграції населення є
важливим показником у дослідженні інституціональних особливостей розвитку регіонів. В тих регіонах, де
показник створеної валової доданої вартості є низьким
з причин зниження економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, яке є однією з основних галузей, де відбувається зменшення обсягів прибутку і амортизаційних відрахувань — основних джерел
власних інвестиційних проектів через падіння виробництва, населення є орієнтованим на виживання, а

іноді — пошуки роботи за кордоном. Тут широко використовуються механізми соціальної економіки,
тобто взаємодопомоги, підтримки домогосподарств по
каналах соціальних мереж.
Рівень участі населення працездатного віку у трудових міграціях (питома вага трудових мігрантів у загальній чисельності відповідної вікової групи) коливається від майже нульових значень у деяких північних,
центральних та південних регіонах до понад 30% на
Закарпатті. Загалом величина цього показника зменшувалася в напрямку із заходу на схід (рис. 3), дещо
підвищуючись на крайньому сході (у Луганській обла-

1

Офіційний сайт ВАТ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ». – Режим
доступу: http://www.metinvestholding.com/ru/about/contact.
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сті). Більш нижчі значення рівня участі у трудових
міграціях фіксуються у зонах впливу великих поліфункціональних міст, у першу чергу в регіонах, прилеглих до столиці України, її найбільшого міста — Києва, а також у самому Києві [19].

Збройний конфлікт на Донбасі вніс свої жорсткі
корективи до міграційного руху населення всередині
країни. Відбувається нерегульована трудова міграція.

Рис. 3. Територіальна диференціація рівня участі населення працездатного віку у трудових міграціях [19]
Регіональні інтеграційні тенденції можуть розглядатися в аспекті формування кластерних стратегій
розвитку регіонів. Кластерний підхід вважається однією з ефективних форм регіонального розвитку, який
дає синергетичний ефект інтенсифікації регіональної
промисловості та бізнесу, підвищення рівня життя населення. Створенню кластерів можуть сприяти ефективні інтеграційні процеси, які дозволяють формувати
та розвивати стійкі партнерські відносини між соціально-економічними суб’єктами, обмінюватися досвідом, здійснювати взаємодію бізнеса — влади — науки —
освіти. У міжрегіональному співробітництві інтегруючий характер кластеру полягає у можливості реалізації
регіональної стратегії, яка спрямована на підвищення
конкурентоспроможності економіки регіону, а отже і
держави в цілому, на формування оптимальної галузевої структури, освоєння інноваційної моделі регіонального розвитку, підтримку малого і середнього бізнесу, на розвиток регіональної інфраструктури. Основу інтеграційної стратегії складає розробка принципів формування об’єднань на основі довгострокових
цілей розвитку, виявлення факторів об’єднання, визначення ознак класифікації об’єднань, а також створення організаційного та економічного механізмів інтеграції. Засоби щодо розвитку кластерів мають на
увазі підсилення зв'язків між учасниками кластерів для
забезпечення доступу до нових технологій та знань,
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зовнішнього ринку, розподілу ризиків, залучення інвестицій. Такі узгоджені дії сприятимуть підвищенню
конкурентоспроможності регіонів [20, 21, 22].
У той же час прикладів створення та функціонування міжрегіональних кластерів зовсім не багато.
Один із них — міжрегіональний агропромисловий кластер «Easten Food Technologies plus», який було створено групою різних компаній як додатковий інструмент для ведення бізнесу.
Слід додати, що у світовій практиці існує незначна кількість суб'єктів держав, які мають формальні
компетенції у сфері міжнародної діяльності, і ступінь
їх участі у міжрегіональному співробітництві відрізняється і часто залежить від рівня регіональної самосвідомості та внутрішньополітичного контексту. Міжрегіональне співробітництво сприяє реалізації зовнішньої політики держави, формуванню нових вимірів
для укріплення співробітництва між державами.
Реалізація міжрегіонального співробітництва потребує значних зусиль. Слід брати до уваги об'єктивні
протиріччя при внутрішньому розподілу повноважень
між рівнями влади з метою необхідності підвищення
ефективності управління. Регіональне співробітництво
має враховувати регіональну специфіку — промислово
розвинуті, ті, що мають значні енергоресурси, столиця
і великі міста, які акумулюють торговельні потоки і
фінансові ресурси.
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Асиметрію у розвитку регіонів можна пояснити
двоїстим до них підходом. Хоча відносини між центром і областями (регіонами) будувалися за конституційним принципом, факт договірних відносин існував,
що і вносило асиметрію.
Міжрегіональне співробітництво означає і лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності для регіонів,
які можуть самостійно, у рамках встановлених законодавством повноважень, виходити на міжнародний ринок, здійснювати відповідні зв'язки, залучати зарубіжні інвестиції. Але діяльність регіонів має бути спрямована у бік високотехнологічного вектора.
Розвиток міжрегіонального співробітництва як
елементу вирішення багатьох питань територій неможливо без комплексного аналітичного дослідження
умов та результатів його функціонування. Не існує
єдиної методики оцінки та аналізу міжрегіональної
співпраці. Так, методику оцінки розвитку міжрегіональних соціально-економічних зв’язків, що дозволяє
проаналізувати внутрішньодержавну економічну інтегрованість України міжрегіональні торговельні взаємозв’язки викладено в роботі І. Сторонянської [3]. В
роботі [23] представлено метод оцінювання ефективності міжрегіональної співпраці, який враховує рівень
інтегрованості регіонів, рівень конкурентних переваг
регіонів та аналіз синергетичного ефекту від міжрегіонального співробітництва. Однак, розрахунки за жодною з методик не представлено у зв’язку із відсутністю
статистичної інформації щодо міжрегіональних потоків. Вітчизняна статистика не надає даних за показниками міжрегіональної торгівлі, руху капіталів та інвестицій, транспортних потоків.
Відносно до проблем просторової економіки достатньо успішно використовують модель Лоткі-Вольтерра. За допомогою такого інструменту оцінювалися
ефекти переливу робочої сили між містом, що має столичний статус, із регіонів країни, прогнозовувався її
відтік [24]. Модель ілюструє взаємодію «хижак-жертва», у регіональній тематиці признаними є відносини
«донор-рецепієнт». Традиційно такі відносини визначають перерозподіл коштів через державний бюджет
до місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій. Автор роботи
[25] пропонує ступінь економічної інтеграції визначати на основі валового регіонального продукту, а
саме залежності зміни приросту ВРП кожної з територій від розмірів їх економік у попередній період. Звичайно, такий підхід вирішує проблему статистичного
забезпечення проведення дослідження, оскільки ВРП
є результуючим показником розвитку регіону, водночас залишає без уваги оцінку та аналіз міжрегіонального співробітництва, саме як торговельно-економічних відносин.
Отже, для активізації та повноцінного розвитку
ефективного міжрегіонального співробітництва в Україні необхідним є вирішення завдання методичного
забезпечення оцінки міжрегіонального співробітництва. Для цього, насамперед, необхідним є вдосконалення обліку статистичної інформації, а саме представлення показників оцінки рівня інтегрованості регіонів (показники міжрегіональної торгівлі, міжрегіонального руху інвестицій, транспортних потоків).
Розвиток міжрегіонального співробітництва є
стратегічним завданням Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [26]. Документом
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передбачається, що розвиток міжрегіонального співробітництва забезпечуватиметься в рамках виконання
таких завдань:
створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та територіальними громадами;
розвиток інституційно-правових форм співробітництва територіальних громад;
розроблення та впровадження моделі міжрегіональної взаємодії, що базується на принципах взаємного
посилення “центрів зростання”;
нормативно-правове забезпечення стимулювання
та створення механізму об’єднання ресурсів різних
місцевих бюджетів з метою розв’язання спільних
проблем розвитку територій;
сприяння виконанню угод щодо торговельноекономічного, науково-технічного та культурного
співробітництва, розширення переліку регіонів-партнерів шляхом укладення відповідних протоколів намірів, виконання програм та планів заходів;
сприяння організації та проведенню форумів, зустрічей представників ділових кіл, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, засідань за круглим столом тощо.
Ці стратегічні завдання мають якнайшвидше почати отримувати реалізацію в конкретних програмах та
заходах. У сьогоденних реаліях уявляється можливим
вживати такі заходи.
1. Ініціювання та підтримка на регіональному та
національному рівні міжрегіональних інфраструктурних проектів, залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку для участі у фінансуванні міжрегіональних програм (проектів) регіонального розвитку, що відповідають Державній стратегії регіонального розвитку та стратегіям розвитку регіонів. Це дозволить забезпечити умови для розвитку інтеграційних
зв’язків.
2. Сприяння об’єднанню міст України для вирішення спільних проблем. Наприклад, в Англії діє Асоціація Core Cities ("Основні міста"), що об'єднує центри
восьми адміністративних регіонів — Бірмінгем, Брістоль, Ліверпуль, Лідс, Манчестер, Ноттінгем, Ньюкасл
і Шеффілд. Асоціація створена в 1995 році для формування спільної політики інтересів в інституціях Європейського Союзу без участі Лондона. Core Cities займаються налагодженням діалогу між містами і вирішенням проблем в галузі культури, транспорту і зв'язку, зайнятості, зміни клімату. В Україні багато шахтарських міст у Львівській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці міста можуть об’єднуватися для вирішення спільних проблем, що стосуються децентралізації міського управління, зайнятості населення, реновації територій.
3. Розвиток транспортної інфраструктури. Однією з головних умов не тільки економічного розвитку
країни, а й збереження внутрішньої єдності країни є її
транспортний комплекс. Необхідність оптимізації
транспортного сполучення для сталого економічного
розвитку, зростання добробуту та розвитку міжрегіонального співробітництва є актуальним питанням, що
визнається на вищому європейському рівні [27]. Зусилля транспортної політики держави мають бути зосереджені не тільки на розвитку транспортних відносин з ЄС у світі інтеграційних процесів, а, насамперед,
на розвитку мережі транспортного сполучення між регіонами України.
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ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

КУКУРУДЗА І. І.

І. І. Кукурудза
академік АЕН України
м. Черкаси
ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ:
НЕОБХІДНІСТЬ І МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ
Постановка проблеми. В сучасних умовах все
більшу і більшу увагу науковців та політиків приваблюють процеси інтеграції, причому не тільки у сфері
економіки, а й політики, культури, науки. І все це
тому, що інтеграція представляє собою практично беззатратну базу для сталого розвитку кожної із країнучасниць інтеграційного об’єднання. Більше того, навіть менш розвинуті країни в разі участі в інтеграційних угрупуваннях, мають можливість більш активно і
з користю для себе включатися у стосунки з третіми
учасниками світової спільноти. Зрозуміло, що економістів найперше цікавлять питання економічної інтеграції, оскільки саме вона прокладає шлях до інтеграційних процесів в інших сферах людської діяльності.
З огляду на зазначене, тема нашого дослідження видається достатньо актуальною. Тим більше в умовах,
коли в Україні робляться потужні кроки з метою активізації входження до Європейського Союзу (ЄС). Як
зазначає відомий польський економіст і політик
Гж. Колодко, «слід вивчати будь-який процес регіональної інтеграції, в тому числі і величезний європейський проект, що реалізується у формі розширення та
поглиблення інтеграції в рамках Євросоюзу. Це найбільш успішний сучасний проект і найбільш вдалий
приклад регіональної інтеграції з моменту виникнення
США» [1, c. 167].
Аналіз останніх публікацій. Проблемам європейської економічної інтеграції України присвячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема,
В. Геєць присвятив дослідження соціально значущих
форм взаємодії населення України та країн ЄС і ролі
інститутів соціалізації [2]. Я. Жаліло аргументував
низку необхідних передумов для поступової інтеграції
України в ЄС [3]. Про можливі ризики для національного сільського господарства від входження України в
Зону вільної торгівлі з ЄС пише Т. Осташко [4].
Ю.М. Бажал дослідив проблеми економічної конвергенції економіки України і європейських країн у контексті необхідності постіндустріальної розбудови української економіки [5]. Аналіз можливостей відновлення процесу розширення ЄС в контексті входження
до нього України здійснила С.А. Гуцал [6]. Проте в
переважній більшості робіт основну увагу звернуто на
позитивні наслідки євроінтеграції для України, хоча
цей процес, як засвідчує досвід інших країн, а також
наш власний досвід членства у світовій організації
торгівлі (СОТ), за певних обставин може спричиняти
негативні наслідки.
Метою статті є дослідження можливих соціальноекономічних наслідків включення України в Зону
вільної торгівлі з ЄС з наступним повноправним членством у цьому угрупуванні. При цьому найперше
звертається увага на те, які саме принципи, методи,
засоби і форми діяльності мають бути задіяні, аби
одержати найвищий ефект від можливих позитивних
наслідків і водночас зменшити, а ще краще, не допустити можливих негативних наслідків. Щоб не сталось
так, як в тому прислів’ї: застав дурня молитися Богу,
то він лоба розіб’є.
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Виклад основного матеріалу. Активізація входження України до ЄС, хто б що не говорив, мала
місце за часів правління кожного із українських президентів. Навіть В. Янукович, котрого дехто нині проголосив відступником від курсу на повноправне членство в ЄС, насправді був палким прихильником євроінтеграції, що знаходило відображення не тільки у
його відомій формулі «Європа — наш дім, Росія — сусід», а й в розробці та реалізації стратегії європейської
інтеграції, як фундаментальної складової української
зовнішньої політики. Досягненню умов і критеріїв
членства в ЄС та в НАТО було підпорядковано діяльність міністерства закордонних справ та інших державних органів. Непідписання ж Угоди про Зону вільної
торгівлі (ЗВТ) з ЄС, за що він розплатився посадою
глави держави, було, як нам думається, лише відстрочкою з тих чи інших тактичних міркувань. Але це
вже інша тема дослідження, причому зі сфери чисто
політичної, а нас цікавить передусім сфера економічна.
У вітчизняній економічній літературі немає різних думок щодо необхідності та корисності економічної інтеграції як об’єктивного процесу об’єднання виробничих і науково-технічних можливостей різних
країн з метою підвищення ефективності виробництва
кожної з них та підвищення на цій основі рівня життя
населення. Така одностайність в поглядах на необхідність і корисність економічної інтеграції зумовлена як
вітчизняним, так і зарубіжним досвідом участі в інтеграційних об’єднаннях. Адже ні для кого не є таємницею за сімома печатками той факт, що участь України
як складової колишнього СРСР в Раді економічної
взаємодопомоги (РЕВ) робила помітний вплив на
ефективність виробництва, розвиток торгівлі та піднесення добробуту населення. Так само благотворно
впливає на процеси суспільного відтворення участь
тих чи інших країн в тому ж таки ЄС та інших інтеграційних об’єднаннях, які в тій чи іншій формі охоплюють практично усі країни світу.
А ось щодо вектора економічної інтеграції України думки розділилися: одні виступають за приєднання до Митного союзу, інші вбачають майбутнє України тільки в ЄС. Оскільки на сьогодні питання, куди
вступати вирішено на державному рівні, ми не будемо
дискутувати правильно чи неправильно обрано вектор
економічної інтеграції. То є окрема тема. Проте, ми
спробуємо пояснити, чому перевагу надано європейському вектору економічної інтеграції. На наш погляд,
на вибір вектора вплинула ціла низка факторів, серед
яких найбільш вагомими були наступні:
- ЄС послідовно пройшов через усі форми економічної інтеграції (зону вільної торгівлі, митний
союз, спільний ринок, економічний та валютний
союз) і сьогодні характеризується найвищим ступенем
інтеграції, яка привела до створення наднаціональних
владних та управлінських інституцій, рішення яких є
обов’язковими для всіх країн-членів;
- надходження порівняно великих грошових переказів від родичів, які виїхали на заробітки в Польщу,
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Чехію, Німеччину, Італію, Іспанію, Португалію та деякі інші країни. У отримувачів переказів формується
думка, що достатньо зробити європейський вибір і ми
будемо такі ж багаті, як європейці;
- багаторічна пропаганда так званих «європейських цінностей» і «європейських стандартів» у засобах
масової інформації та в навчальних закладах;
- постійне приховування правди про дійсний стан
економіки ЄС та основні тенденції її руху;
- надія політичного керівництва країни та вітчизняного олігархату легітимізувати свої надвисокі
статки в західних банках за допомогою євроінтеграції.
Отже, ми рухаємось до ЄС, а тому повинні мати
уяву, що нас там чекає. При цьому, як зазначає
Гж. Колодко, «ніхто не приречений на невдачу заздалегідь, але також нікому a priori не обіцяно успіху. Ми
творимо історію — щоденно, щорічно, протягом десятиріч, і далі її творитимуть наступні покоління» [7,
c. 17]. Іншими словами, наші надії на місце під сонцем
інтегрованої Європи збудуться лише у випадку, коли
це місце ми самі будемо активно і з великою обачністю творити, вибудовувати. Благо, сьогодні ми не першопрохідці, тож маємо можливість скористатися чужим досвідом і не повторити чужих помилок. Тим більше, що аналітики та експерти з проблем економічної інтеграції вказують на можливі позитивні та негативні наслідки участі в тих чи інших об’єднаннях. Звичайно, нас цікавить позитив. Причому неабиякий, а
такий, щоб дозволив нарешті вирватися із лещат соціально-економічного занепаду, який, до речі, — плід
непродуманих ринкових перетворень та поспішного
вступу до СОТ.
Хоча нинішнє керівництво України обіцяє нам
повноправне членство в ЄС вже через п’ять років, ми
не будемо заглядати в цю, скажімо, далеку перспективу, а спробуємо спрогнозувати соціально-економічні наслідки першого вагомого кроку на шляху до
об’єднаної Європи — приєднання до Зони вільної
торгівлі з ЄС, Угоду про яку вже підписано і яка, якщо
буде на це добра воля усіх країн-членів, запрацює з
першого січня 2016 року. Немає жодного сумніву в
тому, що реалізація Угоди про Зону вільної торгівлі з
ЄС стане потужним чинником розвитку вітчизняної
соціально-економічної сфери, формування прозорої і
передбачуваної регуляторної політики, розвитку підприємництва, реформування національної економіки
відповідно до норм і правил ЄС. До можливих позитивних результатів для макроекономічного стану України слід віднести створення передумов для поліпшення інвестиційного клімату, зростання обсягу та
вдосконалення структури внутрішніх та зарубіжних інвестицій, розвиток сучасних технологій, зростання виробництва та зайнятості, піднесення добробуту населення через зростання доходів і зниження цін на товари вітчизняного та іноземного виробництва, зниження рівня тінізації операцій з експорту та імпорту,
поліпшення економічних і політичних позицій України у сучасному глобалізованому світі.
Зрозуміло, що крім згаданих нами, на макроекономічному рівні можуть бути й інші позитивні наслідки, хоча і вони не вичерпують можливого виграшу.
Справа в тому, що поряд з вигодами на макроекономічному рівні членство в ЄС може забезпечити чималий виграш багатьом галузям, які характеризуються
високим рівнем конкурентоспроможності, технологічної перспективності, структурної пріоритетності тощо.
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Надії на прискорення соціально-економічного
розвитку України в разі її поступового входження до
ЄС не ілюзорні. В цьому переконує досвід приєднання
до ЄС як традиційно капіталістичних, так і деяких
постсоціалістичних країн. Скажімо, Іспанія до членства в ЄС була бідною аграрною країною із залишками
натурального господарства. Чимало іспанців, подібно
нинішнім українцям, змушені були шукати заробітки
у розвинутих країнах, передусім у Франції, Федеративній Республіці Німеччини, Швейцарії. Увійшовши
в 1980-х роках до складу Євросоюзу, країна отримала
від нього допомогу, завдяки якій забезпечено в короткі строки розвиток промисловості, піднесення та
розвиток сільського господарства і туризму. Згодом
мали місце бум іспанської нерухомості і будівельної
галузі, зростання і розвиток високоякісної автомобільної мережі, формування потужного середнього класу.
Станом на перше десятиріччя XXI століття Іспанія по
виробництву валового внутрішнього продукту (ВВП)
на душу населення зрівнялася з Німеччиною та Францією [8, c. 21-22].
Не менш переконливим щодо позитивних наслідків членства у Євросоюзі є досвід Польщі. Європейська інтеграція, пише Гж.Колодко, була одним із двох
факторів, які зіграли ключову роль у поверненні країни на шлях стрімкого зростання економіки та соціальної сфери [1, c. 94]. Чималі результати від участі в
ЄС отримали практично всі постсоціалістичні країни,
в тому числі і колишні республіки Радянського Союзу — Литва, Латвія та Естонія. Все це тому, що ЄС
«дає своїм новим членам більше, ніж одержує у відповідь» [1, c. 98]. Говорячи про це, вчений зазначає, «що
в ході інтеграційного процесу постсоціалістичні країни могли отримати більше і за більш низькою ціною,
однак, на жаль, не зуміли скористатися цією можливістю на переговорах про входження в ЄС. Цей урок
слід вивчити країнам, які претендують на вступ у ЄС»
[1, c. 98].
Ось тут якраз і час поговорити про ті ризики, негативні соціально-економічні наслідки, які можуть виникнути у випадку невміння домовлятися про умови
реалізації курсу України на входження до ЄС. Найперше, реалізатори цього курсу мають отримати гарантії щодо компенсації довготривалими і рівнозначними за обсягами замовленнями із ЄС на вироби,
ринком збуту яких були ринки країн-учасниць Митного союзу, адже з приєднанням України до ЗВТ з Євросоюзом Митний союз змушений буде задіяти захисні митні заходи. Проте, як на наш погляд, нинішній
спад попиту на світовому ринку в тому числі і на європейському, забезпечити згадану компенсацію не
дозволить, адже в протилежному випадку фірмам Євросоюзу довелося б на декілька років потіснитися на
освоєних ринках і, головне, змиритися з втратою великих прибутків, а простому населенню — із загостренням проблеми зайнятості та зниженням доходів.
При цьому ми не можемо не зауважити, що наші побоювання негативних наслідків і ризиків це не той випадок, коли кажуть, що у страху великі очі. Досить
було В. Януковичу лише активізувати дії щодо приєднання до Зони вільної торгівлі з ЄС, як країни Митного союзу скоротили імпорт українських виробів. І
це в той час, коли і без цього спостерігалося зниження
світового попиту на український метал і продукцію хімічної промисловості, які дають левову частку виручки у твердій валюті. Сьогодні відомо, що після
вступу у ЗВТ з ЄС Україні обіцяють надати додаткову
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квоту на експорт у країни Євросоюзу сталі і труб на
суму до одного мільярда доларів США. При цьому, за
прогнозами дослідників, очікується скорочення Росією імпорту металу і труб з України майже удвічі,
приблизно на 2 млрд доларів [9, c. 32-33].
Не менші ризики і втрати можуть насунутись на
Україну внаслідок відмови країн Митного союзу від
продукції українських машинобудівників. Скажімо, у
2012 році тільки від експорту продукції машинобудування до Росії Україна отримала 3,5 млрд доларів і це
в той час коли загальна виручка від реалізації продукції машинобудування становила 5,7 млрд доларів [9,
c. 33]. І ця загроза, як і попередня, не міфічна. Адже,
вже сьогодні навіть флагмани вітчизняного машинобудування такі як «Південмаш», завод імені Малишева, авіаційні підприємства та деякі інші несуть колосальні збитки від скорочення експорту до Росії. Надалі, як нам думається, ці збитки будуть наростати в
міру того, як наші партнери форсуватимуть імпортозаміщення. Не треба бути великим стратегом, щоб
зрозуміти, коли таке імпортозаміщення в наших партнерів станеться, ми змушені будемо чекати від ЄС замовлень на згадану суму втрат, причому замовлень на
вироби, які наші заводи спроможні виробляти вже
сьогодні.
Хоча внесок сільського господарства у виробництво ВВП в останні роки коливається в межах 10%,
тобто порівняно невеликий, ми не можемо не звернути увагу на ті ризики, які за певних умов можуть
мати місце після початку дії Угоди про входження України в Зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Справа в
тому, що як, свідчить практика наших відносин з ЄС,
країни цього об’єднання воліють закуповувати у нас
сировину, а не готову та упаковану продукцію, яку
сьогодні експортуємо в країни Митного союзу, і передусім до Росії. Причому країни ЄС не допускають на
свої ринки готову продукцію українського харчопрому
не тільки через те, що не бажають створювати конкуренцію для своїх виробників, а й тому, що наша продукція виробляється за технологіями, які суперечать
євросоюзним нормам і правилам. Скажімо, молоко,
вироблене у домогосподарствах, стовідсотково не відповідає євросоюзним нормативам щодо процесу його
руху від корови до переробного підприємства. Маємо
на увазі ручне доїння, відсутність системи надійного
охолодження при зберіганні і транспортуванні тощо.
Таке молоко, змішуючись з тим, яке відповідає санітарним нормам, автоматично робить будь-яку продукцію такою, що цим нормам не відповідає. За
прогнозами, в умовах реалізації Угоди про ЗВТ з ЄС
Україна може недоодержати від сільського господарства 1% ВВП [9, c. 31].
Не можна не бачити і ще один ризик, який підстерігає наше багатостраждальне сільське господарство в умовах долучення до ЗВТ з ЄС. Щоб компенсувати втрати від зменшення, а можливо і припинення
експорту готової продовольчої продукції, аграрії візьмуться нарощувати виробництво та експорт продовольчої сировини, що загрожує подальшим виснаженням наших грунтів, адже вже сьогодні сільгоспідприємства заради прибутку не дотримуються навіть елементарних правил щодо збереження (ми не кажемо
примноження) родючості грунтів. Мінеральні добрива, як правило, не вносяться внаслідок їх дорожнечі,
органічні добрива відсутні внаслідок занепаду тваринницької галузі, наукових сівозмін не дотримуються, бо
часто сіють кукурудзу по кукурудзі, соняшник по со-
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няшнику, ріпак по ріпаку, сою по сої, оскільки на ці
культури поки що є попит на світовому ринку. Не рятує кукурудза по соняшнику і навпаки. Адже кожний
селянин знає, що, скажімо, кукурудза і соняшник
«безбожно» виснажують наші чорноземи.
Багато хто із тих, що не переймаються можливими ризиками в реальному секторі економіки, великі
надії покладають на стрибок в розвитку сфери послуг,
частка якої у ВВП коливається в останні роки в межах
57-58%. Мовляв, достатньо приростити на 2-3% сферу
послуг і можливі втрати в реальному секторі економіки будуть компенсовані. Щодо таких міркувань, так
і хочеться сказати: дав би Бог нашому телятку вовка
з’їсти. Ми не заперечуємо того, що участь у Асоціації
і Зоні вільної торгівлі з ЄС сфера послуг може отримати «друге дихання» внаслідок розвитку, скажімо, туристичної галузі і пов’язаної з останньою відповідної
інфраструктури. Про таку можливість свідчить досвід
Іспанії, в якій після вступу до ЄС розпочався справжній бум у туристичній галузі, а разом з ним, можна
сказати, рікою потекла іноземна валюта. Проте в Іспанії розвитку туристичної галузі передували, а інколи
йшли поряд щедра допомога від ЄС, модернізація та
піднесення промисловості і сільського господарства,
створення однієї з найбільш розвинутих у Європі автомобільної мережі. На розвиток туристичної галузі в
Іспанії працювали і її географічне положення, м’який
і теплий клімат і, звичайно, історико-туристична значущість.
Україні поки що ніхто не обіцяє ні щедрої фінансової допомоги у формі субсидій, ні прощення, як це
мало місце в Польщі, половини боргу. Натомість у
нас, як вже зазначалося, є певні ризики та загрози
щодо розвитку реального сектора економіки, які, у випадку перетворення на реальність, неминуче потягнуть за собою і скорочення сфери послуг. На думку
окремих аналітиків, від прямого зниження попиту на
послуги збоку реального сектора Україна найближчим
часом після початку дії Угоди про Асоціацію Зону вільної торгівлі з ЄС недотримає понад 14 млрд доларів
ВВП [9, c.37]. Найбільшу частку при цьому дасть скорочення споживання послуг трубопровідного і залізничного транспорту, оскільки Україна змушена буде
скорочувати імпорт енергоносіїв з Росії через зупинку
підприємств або зниження обсягів виробництва. Крім
того, посилиться тенденція до скорочення або навіть
припинення прокачування російського газу в країни
ЄС. Через скорочення виробництва в реальному секторі зменшиться попит і на автотранспортні послуги
та послуги різноманітних обслуговуючих організацій —
ремонтних, логістичних, консалтингових, маркетингових тощо. Сумарні втрати ВВП у сфері послуг і реальному секторі можуть становити щонайменше 25 млрд
доларів [9, c.40].
Сказане зовсім не означає, що озвучені нами ризики і загрози зниження виробництва ВВП є фатальними. Їх, як і будь-яких інших, можна або уникнути,
або оперативно подолати, якщо процес реалізації
Угоди про Асоціацію і Зону вільної торгівлі буде супроводжуватися виваженими структурними перетвореннями, ефективними антикорупційними заходами,
адекватною макроекономічною політикою внутрі країни і доброю волею партнерів по ЄС. Те, що ми бачимо в діях нинішнього уряду, налаштовує швидше на
песимізм, ніж на оптимізм. Більш як за рік своєї діяльності міністерства та відомства практично ніскільки не просунулися в питанні здійснення продума-
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них структурних реформ, які б започаткували хоча б
виповзання з економічної кризи. Швидше навпаки,
здійснено заходи, які обмежать можливості внутрішнього нагромадження капіталу. Маємо на увазі заходи,
спрямовані на скорочення доходів населення, яке
(скорочення) підштовхне зміну структури внутрішнього попиту. Люди, щоб прохарчуватися і оплатити
надвисокі комунальні послуги, змушені будуть знімати
гроші з депозитних вкладів і цим спричинять наростання проблем у банківській сфері і зменшать можливості фінансування реального сектора.
І це в той час, коли відомі вчені і практики попереджають, що «головним джерелом, з якого фінансується розвиток так званих ринків, що формуються,
були і залишаються внутрішні нагромадження капіталу. Тому формуванню цих нагромаджень повинен
надаватися необхідний пріоритет як в макроекономічній політиці, так і в системі мікроекономічних спонукань» [1, c.96]. Сказане зовсім не означає, що не треба
залучати максимальний обсяг іноземного капіталу.
Досвід Китаю переконує, що іноземні інвестиції, і передусім прямі, можуть забезпечити надходження в
країну нових технологій, поліпшення якості управління, розвиток маркетингових послуг та експортну
орієнтацію економіки. Проте світ знає і інший досвід.
Як пише Гж. Колодко, «досвід Польщі, а також інших
країн, служить виразним нагадуванням про те, що безконтрольний притік іноземного капіталу часом призводить до надмірної залежності від цього капіталу
(особливо в секторі фінансових послуг), що не завжди
корисно для довготривалого зростання» [1, c. 96-97].
Іншими словами, іноземні інвестиції — і особливо
прямі — залучати треба, але не за будь-яку ціну і не
безконтрольно.
Говорячи про можливі ризики і загрози після початку реалізації Угоди про Асоціацію і Зону вільної
торгівлі України з ЄС, ми не виключаємо того, що Євросоюз зробить певні конкретні кроки щодо надання
фінансової допомоги Україні, як це мало місце з іншими країнами. За підрахунками аналітиків,ЄС може
надати пряму кредитну допомогу бюджету з метою
компенсації втрат податкових надходжень, може задіяти програми прямої допомоги населенню і малому
бізнесу для компенсації зниження реальних доходів,
може підштовхнути МВФ до відкриття кредитної лінії
для реструктуризації поточних боргів, може певною
мірою збільшити замовлення на деякі вироби, але всі
ці компенсації і вливання сягатимуть не більше
12,5 млрд доларів, а наші втрати ВВП становитимуть
25 млрд доларів [9, c.40].
А це означає, що керівництво держави вже зараз,
до початку реалізації Угоди про Асоціацію і Зону вільної торгівлі з ЄС, повинне розробити програму дій,
спрямованих на недопущення економічних втрат. З
одного боку, це могли б бути перемовини з ЄС, щодо
збільшення компенсації можливих втрат. а з іншого —
пошук нових ринків для продукції, яку вже сьогодні
можуть виробляти українські підприємства, і паралельно з цим забезпечувати підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках.
Останнє, як відомо, забезпечується передусім інноваційно-інвестиційною діяльністю, на яку у нас немає
коштів. Очевидно через це Г. Григор’єв пише, що,
сподівання на швидке технологічне оновлення України після її входження до ЄС марні: досвід середземноморських країн — членів демонструє збереження
суттєвого відставання в технологічному розвитку від
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«локомотивів» ЄС — Німеччини та Франції. Формат
інтеграції, обраний Україною відображає збереження
та закріплення сировинної складової експорту як базової» [10, c.63]. З огляду на сказане, керівництву нашої держави, та й усім нам, нічого іншого не залишається, як діяти за принципом: на Бога надійся, а сам
не зівай. Про це слід пам’ятати і відповідно діяти ще
й тому, що Євросоюз — це не просто добрий дядя, а
партнер, який має певний інтерес щодо входження
України в європейське інтеграційне об’єднання. На
сьогодні найбільш виразними та зрозумілими, на наш
погляд, є інтерес до України як потенційно великого
ринку збуту товарів та закупівлі дешевої сировини і як
можливість розширення Євросоюзом своїх кордонів
на схід в умовах боротьби за поділ сфер впливу. Але
це вже інша тема дослідження.
Висновки. Світовий і вітчизняний досвід переконують, що досягнення відчутних результатів у розвитку реального сектора економіки та сфери послуг
Україна може отримати завдяки активній участі у світових та регіональних інтеграційних об’єднаннях, в
тому числі в ЄС. Проте будь-яка інтеграція за певних
умов може спричинити ризики та загрози національній економіці. Щоб їх уникнути, держава повинна їх
розуміти і діяти на випередження шляхом посилення
конкурентоспроможності своїх товарів на регіональному та світовому ринках, а також шляхом активізації
перемовин щодо компенсації отриманих збитків.
Список використаних джерел
1. Колодко Гж. Глобализация, трансформация,
кризис — что дальше? / Гж. Колодко. — М.: Магістр,
2012. — 176 с.
2. Геєць В.М. Соціально значущі форми взаємодії населення України та країн ЄС і роль інститутів
соціалізації / В.М.Геєць // Економіка і прогнозування. — 2012. — №1. — С. 20-36.
3. Жаліло Я. Євроінтеграційні перспективи України: від декларацій до дій / Я. Жаліло // Стратегічні
пріоритети. — 2009. — №3(12). — С. 129-135.
4. Осташко Т. Ризики для сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС /
Т. Осташко // Економіка України. — 2011. — №3. —
С. 57-69.
5. Бажал Ю.М. Постіндустріальні виклики для
економічної євроінтеграції України: проблеми регіональної конвергенції / Ю.М. Бажал // Конвергенція
економік України та Європейського Союзу: проблеми
і перспективи:[зб. наук. пр.]. — К., 2012. — С. 5-12.
6. Гуцал С. Вплив процесу реформування ЄС на
перспективи європейської інтеграції України / С.Гуцал // Стратегічні пріоритети. — 2009. — №2(11). —
С. 239 - 240.
7. Колодко Гж. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн.- К.: «Основні цінності», 2002. - 248 с.
8. Голуб А. Патологическая анатомия Євросоюза
/ А. Голуб // Пульс. — 2013. — №7. — С. 2-46.
9. Новицкий А. Дорога на Брюссель / А. Новицкий // Пульс. — 2013. — №8. — С. 5-40.
10. Григор’єв Г.С. Місце України в європейській
системі розподілу праці / Г.С. Григор’єв // Конвергенція економік України та Європейського союзу: проблеми і перспективи: [зб. наук. пр.]. — К., 2012. —
С. 62-69.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЛІТОВЧЕНКО Б. В.

Б. В. Літовченко
канд. екон. наук
м. Дніпропетровськ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Постановка проблеми. Поняття глобалізації з’явилося у сфері менеджменту на початку 80-х років
ХХ ст. Міжнародний менеджмент вперше почав розглядати глобалізацію як всесвітню тенденцію розширення бізнесу за межі власної національної економіки — у світі глобальної економіки будь-яка організація з будь-якої країни може стати конкурентом [1,
с. 3]. Подальшим етапом розвитку досліджень глобалізації став її всезагальний рівень — вона починається
розглядатися теоретиками і практиками багатьох галузей досліджень як процес всесвітньої політичної, економічної, територіальної, військової, екологічної, соціальної, культурної та інформаційної взаємодії багатьох держав світу для створення глобальної цивілізації
(мета суспільства) або всесвітньої культури (сьогодні
глобальний менеджмент у багатьох відношеннях створюється міжнародними організаціями — ООН, НАТО,
СОТ, ЄС тощо — які встановлюють “правила гри” у
глобальному ринковому середовищі). Саме тому проблема комплексних соціально-етичних взаємовідносин суспільства, бізнесу і менеджменту у глобальному
середовищі являється вельми актуальною як з теоретичної, так і практичної точок зору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом,
головною метою глобалізації як міжнародні організації, так і автори сучасних досліджень вважають реалізацію концепції поступального розвитку світової економіки на основі росту науковомісткої сфери та сфери
послуг завдяки стратегії піднесення національних економік держав, що розвиваються, до рівня конкурентоспроможної інноваційної економіки, їх перетворення
на повноцінних суб’єктів світової економіки та вибору
гідного статусу у світовій системі [2, с. 62; 3, с. 26-27].
Так, професор гарвардської школи бізнесу Теодор Левітт, який передбачив появу глобалізації, виходив з припущення про можливість зменшення розриву
у доходах населення багатих і бідних країн завдяки
глобальним засобам інформації і зниженням вартості
комунікацій [4]. Поруч з цим, на думку іншого дослідника росту нерівності капіталізму — професора
економіки Масачусетського інституту Лестера Туроу —
економічна глобалізація була викликана різким зростанням розриву у доходах багатих і бідних у 80-х роках
ХХ ст. порівняно з 50-60-ми роками, коли “людська
культура і людські цінності вперше почали формуватися спрямованими на максимізацію прибутків електронними засобами масової інформації” [5, с. 3].
Пік інтересу до соціально-етичних аспектів глобалізації, зокрема корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) як об’єкту досліджень, припадає на початок ХХІ ст. після приєднання України до проекту
ООН “Глобальний договір: корпоративне громадянство і світова економіка” — висунутої у 2000 р. ініціативи, яка спрямована на заохочення суб’єктів бізнесу
до поліпшення власної корпоративної соціальної та
екологічної поведінки згідно з десятьма принципами,
1

Наприклад, за висновками експертів ООН (UN
WESP), такі геополітичні чинники, як конфлікт в Україні і
епідемія Ебола, сповільнили темпи росту світової економіки
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які відображають певні стандарти праці, прав людини,
охорони довкілля, боротьби з корупцією [6].
Саме цій проблемі присвячені дисертаційні дослідження [7; 8], наукові публікації і демократичне обговорення на багатьох “круглих столах” національних
науковців [9; 10; 11].
Загалом, аналізуючи соціально-етичні проблеми,
сучасна наукова думка схиляється до вузькоспеціалізованих підходів, a priory досліджуючи окремі принципи і стандарти (захист прав людини, екологію, благодійність, спонсорство, боротьбу з корупцією, навчання персоналу, його розвиток, соціальне забезпечення тощо), що призводить до дифузії (розсіювання)
вивчення предмету досліджень економістів, правознавців, соціологів, екологів та ін.
Постановка завдання та мета. Не зважаючи на
тенденції розвитку світової економіки на зламі ХХ—
ХХІ ст., проблеми етики і моральності організаційної
поведінки будуть актуалізуватися з огляду на розвиток
теорії та практики економіки і менеджменту. У світлі
сучасних тенденцій розвитку знань про менеджмент,
які зміщуються від класичних поглядів на організацію
як механізм до її органістичної природи, доречно розглянути питання про організацію на мікро-, макро- і
мегарівнях як людський організм, у якому менеджмент
виконує роль центральної нервової системи і несе відповідальність за її народження, розвиток і соціальноетичні взаємовідносини з середовищем.
У такому аспекті, метою дослідження являється
розробка бачення моральної стратегії як організаційної поведінки, яка органічно вписується у “правила
гри” сучасного багатокультурного глобального середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Парадоксально, але можна зробити припущення, що поява
категорії “глобалізація” в економічній теорії і менеджменті має свої витоки з інституту етики бізнесу — а
саме, на макрорівні — проблеми економічного розподілу і справедливості, на мікрорівні — технократичної
і гуманістичної природи корпорацій (рис. 1).
Звичайно, сучасний світ не є досконалим, і жодна
всесвітня організація (наприклад, ООН чи НАТО) не
може самостійно протистояти виклику світу, який глобалізується. Світові події початку ХХІ ст. (повітряний
напад терористів на Всесвітній торгівельний центр,
трагедія літака над Смоленськом, військово-політичне
становище в Україні, агресивна геополітика Росії, поява епідемії Ебола, нова хвиля загроз тероризму у Західній Європі) не лише вплинули на темпи розвитку
світової економіки, змінили погляди на роль менеджменту і організацій у сучасній світовій спільноті, а й
поставили людство перед дилемами у всіх аспектах
життєдіяльності соціуму, вирішуючи досягнення цілей
миру, безпеки, розвитку, прав людини та основних
свобод1.
у 2014 р. до 2,6%, а політика Росії призведе до практично
нульового росту економіки країни у 2015 р. [12, с. 1].
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Розвиток глобалізації

Розвиток менеджменту

Розвиток відповідальності

Економічна глобалізація
кінець ХХ —
початок ХХІ ст.
Менеджмент, що навчає
Моральна відповідальність менеджменту
Корпоративна соціальна інтеграція

Багатонаціональний
бізнес

Соціальна відповідальність
бізнесу

80 — 90-ті роки
ХХ ст.

Стратегічний менеджмент

Стратегічне управління

Міжнародний
бізнес

Корпоративна соціальна
відповідальність

70-ті роки
ХХ ст.
Управління за цілями

Адміністративний менеджмент

Транснаціоналізація
бізнесу

50-60-ті роки
ХХ ст.

Моральність і соціальна
відповідальність бізнесмена

«техноцентризм» vs «гуманоцентризм»

«організація» = «бізнес»
Рис. 1. Розвиток глобалізації у контексті відповідальності менеджменту
Тому, задумана спочатку як чисто міжурядова організація, в кінці ХХ ст. ООН почала поширювати
сферу своєї дії на громадянське суспільство й бізнес.
Поступальний та безперервний процес партнерства і
залучення бізнесу та громадянського суспільства до
вирішення глобальних проблем стали однією з головних інновацій ООН, таких, наприклад, як Глобальний
договір1.
Протягом останніх років Глобальний договір (ГД)
з експериментальної ініціативи перетворився на рух,
що об'єднує понад 8000 компаній та інших організацій
з більш ніж 130 країн. На сьогодні у світі існує близько

80 локальних мереж ГД у різних країнах. Українська
мережа Глобального договору розпочала свою діяльність у 2006 р. Саме в цей час активізується діяльність
міжнародних та національних неурядових організацій,
які пропагують залучення національного бізнесу до
соціальної відповідальності (ПРООН в Україні,
ЮНІСЕФ в Україні, Фонд Євразія в Україні, Мережа
громадянської дії в Україні (UCAN)).
В сучасному глобалізаційному середовищі на
зміну класичній парадигмі соціальної корпоративної
відповідальності з’являється нове бачення — “соціальна відповідальність бізнесу” (СВБ) — яку можна

1
Глобальний договір — це добровільна міжнародна мережа корпоративного громадянства, ініційована з метою підтримки участі як приватного сектора, так і інших соціальних
дійових осіб у заохоченні відповідального корпоративного

громадянства та сприянні загальним соціальним і екологічним принципам для вирішення проблем глобалізації [13,
с. 6].
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звести до різних поглядів неурядових організацій і національного бізнесу в Україні (табл. 1).
Розуміння розвитку поглядів на СВБ теоретиками
менеджменту можна продемонструвати на прикладі
підходу до цієї проблеми класика стратегічного менеджменту і міжнародної конкуренції М. Портера, який
стверджував, що сучасним компаніям потрібно відходити від захисних заходів у бік попереджувальної інтеграції соціальних ініціатив у конкурентну стратегію
бізнесу. В подальшому його ідеї трансформувалися у
погляди на моральну мету бізнесу — внесення вкладу
у процвітання будь-якого співтовариства. На зміну
протистоянню урядів, які “спотворюють правила і
стимули для бізнесу”, і прагненню короткострокових
прибутків корпорацій, “які ухиляються від соціальних
і екологічних наслідків своїх дій”, необхідно спрямувати спільні зусилля на сприяння соціального і бізнесового потенціалу економічному розвитку і змінити
спосіб мислення компаній і суспільства стосовно один
одного, а саме: “Неурядові організації, уряди і компанії повинні припинити думати в термінах “корпоративної соціальної відповідальності” і почати думати в термінах “корпоративної соціальної інтеграції” [15,
с. 91-92].
Згідно
положень
концепції
проактивності
П. Гласберна, бізнес повинен грати в цьому процесі
вирішальну роль, змінюючи свою поведінку від реагування на виклики сталого розвитку до проактивного

Назва організації
Зелена книга Європейського
союзу
Бізнес задля соціальної відповідальності (BSR)
Міжнародний форум лідерів
бізнесу (IBLF)

Всесвітня ділова рада за сталий розвиток
(WBCSD)
ДТЕК,
«Енергія лідера: соціальний
вимір», 2007
СКМ, «Звіт про сталий розвиток
«Систем Кепітал Менеджмент», 2008—2009
Оболонь,
«Соціальний звіт компанії
«Оболонь»: Сталий
розвиток у 2007—2008 рр.»)

стратегічного підходу який систематично розширює
можливості врядування задля сталого розвитку на основі навчання [16].
Значною мірою така трансформація поглядів виникла з огляду на те, що в кінці ХХ ст. в природі капіталізму відбулися певні зміни, які змусили переосмислити його природу з огляду на появу так званої
“тектонічної економіки” (поняття тектоніки запозичене з геології) під впливом глобалізаційних процесів.
За думкою Л. Туроу, існують т.зв. економічні “тектонічні плити” (повільні основи землі, які володіють великою могутністю, навіть коли приховані від очевидного зору):
1. “Кінець комунізму” — третина людства і одна
чверть території світу в даний час вступили в капіталістичний всесвіт (таким чином, двополярність моралі — комуністичної (моральний кодекс будівельника
комунізму) і капіталістичної (homo homini lupus est) перетворилася на єдину (homo homini nigil est)).
2. “Мозок керує владою” — сьогодні в економіці
домінують антропогенні галузі, розроблені людським
інтелектом (наприклад, програмне забезпечення), і
компанії галузі інформаційних технологій (ІТ) можуть
процвітати у будь-якому місці, тому що вони не прив'язані до специфічних природних ресурсів, таких як
вугілля чи нафта — але виникає закономірне питання:
“Чи розвиток знань сприяє зміцненню моралі?”.

Таблиця 1
Визначення соціальної відповідальності бізнесу
Визначення
Інтеграція соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну
діяльність підприємств та в їхню взаємодію з зацікавленими сторонами на добровільній основі
Досягнення комерційного успіху засобами, які передбачають дотримання моральних цінностей та повагу до людей, спільнот і навколишнього середовища
Сприяння відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та суспільству
й допомагає досягти соціального, економічного та екологічно усталеного розвитку через максимальне збільшення
позитивного впливу бізнесу на суспільство з одночасною мінімізацією його негативного впливу.
Зобов’язання бізнесу сприяти усталеному економічному розвитку, працюючи з
робітниками, їхніми сім’ями, місцевою громадою та суспільством у цілому для
поліпшення якості їхнього життя
СВБ — це філософія довгострокового розвитку, котра дозволяє гармонійно поєднувати успішний бізнес з базовими загальнолюдськими цінностями і в достатній мірі враховувати
пріоритети національного розвитку
СВБ — це форма структуризації відносин між бізнесом, суспільством і владою
на основі взаємної вигоди і з врахуванням міжнародних
стандартів
СВБ — це гармонійне співіснування, взаємодія та постійний діалог із суспільством

Складено за: [13, с. 3; 14, с. 6].

3. “Нова демографія” — населення світу зростає
більш швидкими темпами, старіє і рухається у напрямі
з бідних країн у багаті, поширюючи люмпенізацію
працівників, що, знову ж таки, ставить проблему моральності бізнесу перед дилемою протистояння чи
прийняття зростаючій більшості “чужої” суспільної
моралі.
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4. “Глобальна економіка” — сьогодні все, що
може бути зроблено в будь-якому місці, може продаватися в будь-якому іншому місці. Світова економіка
стає все більш взаємозалежною, незалежно від фізичного перебування суб’єктів економіки — необхідність
оцінювати власні дії з огляду на конкретну культуру
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середовища функціонування стає все більш актуальною для багатонаціонального менеджменту.
5. “Відсутність наддержави” — жодна наддержава
світу не здатна встановлювати і підтримувати правила
економічної гри у двадцять першому столітті, яке
значно відрізняється від минулого — якщо США були
останні 50 років економічним локомотивом і рушійною силою світової економіки, то, згідно постулатів
тектонічної економіки, навіть якщо епіцентром економічного землетрусу буде США, Мексика чи Європа,
то вибухові хвилі докотяться до Тихоокеанського регіону [5].
Таким чином, внутрішні проблеми капіталізму,
видимі ще при його народженні (нестабільність, зростання нерівності, люмпенізація), і сьогодні все ще чекають свого рішення, зокрема, з огляду на природу і
діяльність головного суб’єкта соціально-економічної
системи капіталізму — корпорації.
Певна частина дослідників у соціально-економічній галузі порівнює корпорацію з машиною (механізмом), метою якої є задоволення прибутків, на що
направлена її структура — і тому не можна вважати корпорацію соціально відповідальною або очікувати від
неї таких моральних характеристик, як честь, совість
чи симпатія — лише люди в корпорації можуть діяти
морально чи аморально нести відповідальність за
власні вчинки. Інші вважають, що корпорацію не можна розглядати як сукупність її членів — вона повинна
стежити за умовами праці, ефективністю і продуктив-

ністю, впливом середовища. Структура корпорації вимагає цілісність поведінки співробітників з огляду на
рішення керівництва — і в цьому створюється благо
для суспільства (як виразився Г. Форд: “Що вигідно
Форду — те вигідно Америці” [17].
Загалом, на протязі останніх сорока років дискусії навколо проблеми відповідальності бізнесу точилися вздовж чотирьох складових “піраміди корпоративної соціальної відповідальності”, яку запропонував
ще у 1979 р. і до цього часу продовжує у своїх працях
А. Керролл (табл. 2).
За таких умов середовища, питання про корпоративну моральність зводиться до проблеми, чи являються корпорації видом організації, якій притаманна
моральна відповідальність1. Якщо корпорації можуть
приймати розумні і моральні рішення, значить, що
вони можуть розглядатися як такі, що заслуговують на
осудження чи достойну похвалу за свою поведінку.
Проблема полягає в тому, чи слід вважати внутрішню
корпоративну структуру прийняття рішення достатньою для того, щоб у неї існувала моральна відповідальність. Вона ускладнюється у зв’язку з існуванням
моральної відповідальності людей у самій корпорації —
структура внутрішнього корпоративного рішення
(corporate internal decision structure — CIDS) залежить
виключно від особистостей, які складають менеджмент корпорації — саме вони можуть діяти як морально, так і аморально — і саме вони несуть відповідальність за свої дії.

Таблиця 2
Розуміння чотирьох складових корпоративної соціальної відповідальності
Тип відповідальності
Соціальне
Пояснення
очікування
Економічна
Вимоги бізнесу від Бути прибутковим. Максимізація продаж, мінімізація витрат.
суспільства
Бути уважним до дивідендної політики. Забезпечувати інвесторів адекватними і привабливими доходами на їх інвестиції
Юридична
Вимоги
бізнесу Дотримуватися всім законам, притаманним регулюванню: оховід суспільства
рони оточуючого середовища і прав споживачів; охорони праці
зайнятих. Виконання контрактних зобов’язань. Гарантування
честі і достоїнства
Етична
Очікування
біз- Уникання двозначності. Повага до букви і духу закону. Припунесу від суспіль- щення, що закон є основою поведінки. Дія вище мінімуму
ства
встановленого рівня. Діяти правильно, справедливо і чесно.
Стверджувати етичне лідерство
Бути хорошим корпоративним громадянином. Віддача. Робити
Філантропічна
Бажаність/
очікуваність біз- корпоративний вклад. Забезпечувати програми, які підтримунесу від суспіль- ють спільноту — освіту, охорону здоров’я, культури, мистецтва
и громадянства. Сприяння покращанню спільноти. Залучення
ства
до волонтерства.
Складено за: [18, сс. 35-36].

Як свідчить практика міжнародного бізнесу, сучасні корпорації реорганізують свою структуру управління, створюючи структурні підрозділи і колегіальні
органи з питань впровадження СВБ, які несуть загальну відповідальність за розробку, розвиток та управління програмами СВБ та персоналом, включаючи за-

1

Існують, по меншій мірі, три види поняття “моральної
відповідальності”: відповідальність за вчинені дії; відповідальність в рамках соціальної ролі впливу на інших; відповідальність за вплив на особисту моральність прийнятих рішень
[19, с. 156-158]. Перефразовуючи Антуана Сент-Екзюпері,
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доволення споживачів, бізнес-етику, виконання законів та правил, захист навколишнього середовища та
залучення громадськості.
Посада менеджеру з СВБ є досить поширеним
явищем в практиці провідних корпорацій країн з ринковою економікою, де давно існує така спеціальність,
а в університетах ведеться підготовка професійних ме-

можна сказати, що з точки зору менеджменту, у першому
сенсі це означає “Ми відповідальні за тих, кого приручили”;
у другому — “Ми відповідальні за тих, кому доручили”; у третьому — “Ми відповідальні перед тими, хто нам довірився”.
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неджерів з цього питання. В Україні цей вид діяльності поки що є малопоширеним. І, незважаючи на те,
що ще у 2010 р. Міністерство освіти і науки України
рекомендувало ввести вивчення дисципліни “Корпоративна соціальна відповідальність” до програм підготовки бакалаврів з економіки і менеджменту, лише у
не багатьох національних університетах існують магістерські програми з підготовки таких фахівців [20].
Звичайно, корпорації не можуть вести себе як
“правильні громадяни”. Але першим кроком до моральності може стати розуміння відповідальності її менеджерів з СВБ, які створюють етичну атмосферу всередині організації, а це призводить до позитивних наслідків моральності бізнесу. Основні вимоги до компетенції таких менеджерів зосереджені на розумінні
важливості їхньої ролі у якості сполучних ланок між
компанією та її внутрішніми і зовнішніми клієнтами
(табл. 3).
З нашої точки зору, менеджмент політичних і ділових організацій несе перед суспільством потрійну
відповідальність: юридичну (адміністративну), соціальну і моральну.
Таблиця 3
Вимоги до компетенції менеджера СВБ
Компетенція
Опис вимоги
Менеджер ознайомлений з ролями
Обізнаність
різних гравців в суспільстві та
внеском, що вони його здійснюють
своєю власною справою
Менеджер відчуває тенденції в соРозуміння
ціальній та економічній сферах та
яким чином вони впливають на ведення бізнесу
Менеджер активно залучається до
Застосування
справжнього втілення та забезпечення соціальних та екологічних
інтересів в бізнесі
Менеджер відповідає за управлінІнтеграція
ські рішення, які визначають та
свідчать про соціальний та екологічний вплив бізнеса
Менеджер розробляє бізнес стратеЛідерство
гії, які, з одного боку, відповідають
законодавству, а з іншого - закріплюють більш суттєві вимоги
Складено за: [13, с. 26].

Юридична (адміністративна) відповідальність
(management responsibility) — дотримання конкретних
законів і норм регулювання, які визначають що може
і чого не може робити організація.
Соціальна відповідальність (social responsibility) —
певний рівень добровільного реагування організації на
соціальні проблеми.
Моральна відповідальність (moral responsibility) —
прийняття і слідування “правилам гри” культури середовища функціонування організації.
З огляду на це, моральний чинник повинен стати
невід’ємною складовою системи CIDS менеджменту
сучасної організації. Таким чином, можна стверджувати, що стратегія — це тип поведінки організації, яка
відповідає “правилам гри” культури середовища, вдосконалює його, тим самим, задовольняючи інтереси її
засновників, власників, менеджменту і персоналу, а
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стратегічний менеджмент — повноваження і відповідальність за втілення конкурентних переваг організації
у конкретному культурному середовищі.
З огляду на існування таких чинників організаційного середовища, можна зробити припущення про
наявність стратегій організаційної поведінки двох рівнів: вищого і нижчого. Звичайно, цей водорозділ на
практиці певною мірою є умовним, але, з точки зору
теорії і практики менеджменту у контексті моральної
відповідальності менеджменту він може мати такий
вигляд (табл. 4):

Основні риси організаційних
Показники
Стратегія
нижчого рівня
Мета
прибуток
Принцип існу- руйнація
вання
Тип поведінки
реактивність
Відносини з се- ворожість
редовищем
Концепція уп- адміністративравління
ний
менеджмент,
управління за
цілями
Характер мене- самореалізація,
джменту
самодостатність

Таблиця 4
стратегій*
Стратегія
вищого рівня
виживання
створення
проактивність
толерантність
організація,
яка навчається,
організація,
яка навчає
пожертва,
трансферабельність

* Складено автором.

З огляду на інтегровану природу менеджменту у
призмі знань, можна проілюструвати такий підхід до
аналізу предмету дослідження на основі проведення
аналогій з різних галузей науки і практики життєдіяльності світової спільноти (табл. 5):
Таблиця 5
Риси стратегій: аналогії галузей знань і практики*
Галузі
Стратегія нижчого
Стратегія вищого
рівня
рівня
Математика дії першого порядку дії другого порядку
Теорія ігор “виграв - програв” “виграв - виграв”
Астороно- галактика Птолемея галактика Копермія
ніка
Біологія
безхребетність
хребетоподібність
Геологія
сейсматика
тектоніка
Соціологія інтравентизм
екстравентизм
Психологія хитрість
інтелект
Література Джен Ейр,
Том Сойер,
Роксолана
Остап Бендер
Фольклор “Два барани”
“Дві кізоньки”
Кіно (фільм “Люби не себя в а цирк в себе”
“Зайчик”) цирке,
Спорт (фут- Кріштіауну Роналдо Ліонель Мессі
бол)
(ФК “Реал”)
(ФК ”Барселона”)
* Складено автором.

Сучасні вимоги глобального бізнесу істотно відрізняються від звичних критеріїв успішного менеджера. Якщо звичайний процес прийняття рішень базувався на фактах та інформації, то у багатонаціональному бізнесі в умовах міжкультурного середовища
більш надійними є інтуїція, почуття і враження. Факти
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добре використовувати в межах однієї культури, а
аргументація ними менш переконлива, ніж враження
та інтуїція, які засновані не тільки на документованій
інформації, але й невловимих процесах, які важко довести фактами.
Висновки з проведеного дослідження. Глобалізація
ставить до національного менеджменту такі вимоги:
глобальне мислення, тобто розуміння того, що світовий бізнес швидко змінюється і стає все більш взаємозалежним; готовність управляти змінами і трансакціями у глобальному середовищі; здатність працювати з людьми з різними світоглядами та культурними
цінностями; здатність створювати систему навчання та
пристосування до змін конкурентного середовища
глобальної економіки, залучаючи для цього весь персонал і мотивуючи його вдосконалення; далекоглядноперспективне орієнтування у комплексних ринках
міжнародного середовища; координація взаємозалежностей бізнесових функцій (маркетингових і виробничих) через національні кордони; трансферабельність,
тобто готовність прийняти закордонне призначення
на основі знання інших культур та вміння ведення переговорів; усвідомлення наявності національних культур і розуміння, що навіть в умовах глобалізації ринки
культурно відмінні. Жоден підприємець чи менеджер
не може досягти успіху без глибокого розуміння національної культури країни, де вони роблять бізнес [21,
с. 39-41].
Проблеми етики і моральності організаційної поведінки будуть актуалізуватися з огляду на розвиток
теорії та практики економіки і менеджменту. Можна
передбачити, що менеджмент сучасної організації
(корпорації) сьогодні і у майбутньому повинен:
− навчитися важливості (та й необхідності) морального ведення діяльності на всіх рівнях ієрархії управління;
− робити реальні зусилля для серйозного відношення до моральності своїх членів — менеджери всіх
рівнів управління, а також співробітники, не можуть
ставити власні цілі понад організаційними — і їх рішення повинні бути моральними в широкому сенсі
цього слова;
− відмовитися від протистояння демократичному обговоренню власної діяльності — менеджмент
повинен рахуватися з думками власників (акціонерів),
персоналу, споживачів і суспільства в цілому;
− визнати плюралістичність середовища, в
якому існує і функціонує організація — як частина середовища, вони впливають на соціум, але й інші соціальні групи впливають на них — і в цьому генерується
майбутній розвиток суспільства.
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СТРАТЕГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В ПОСТ-КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Постановка проблемы. Донецкая область испытывает сегодня наибольшую социально-экономическую,
политическую и институциональную нагрузку, обусловленную стремительным изменением геополитической ситуации. Область переживает чрезвычайно
сложный период — почти все макроэкономические показатели демонстрируют негативные тренды, в стадии
«турбулентности» находится финансовая система как
области, так и страны в целом.
В условиях стремительного изменения геополитических реалий и ведения военных действий на территории области особую актуальность для экономики
приобретает поиск путей и механизмов реформирования региональных экономических комплексов, определение перспектив диверсификации региональной
экономики. От успешного решения этих вопросов зависят перспективы создания новых рабочих мест, уровень и динамика заработной платы, доходы местных
бюджетов, а в конечном итоге — социально-экономическая стабильность в регионе.
Анализ последних исследований и публикаций.
Проблемы развития Донецкого региона и Украины в
целом были исследованы многими учеными экономистами. Среди них такие как: И.М. Вахович, В.Ф. Столяров, Т.В. Стройко, Н.Д. Свиридова, В.Д. Базилевич,
А.Е. Лугнин, А.Ф. Мельник, Л.В. Белецкая, Ю.С.
Левчук, Д.Г. Лукьяненко, И.А. Бочан, Ю.Н. Пахомов
и другие. Но с изменением ситуации спектр вопросов
расширяется и трансформируется, что в свою очередь
требует постоянного мониторинга и анализа.
Цель исследования заключается в определении
наиболее перспективных путей возрождения экономики Донецкой области в пост-кризисный период.
Результаты исследования. За 2013 г. общий объем
промышленного производства в сопоставимых ценах
уменьшился на 6,4%, реализованной промышленной
продукции в действующих ценах — на 17,1 млрд. Спад
производства обусловлен сокращением спроса на внешних рынках основной экспортной продукции региона — черных металлов (33,0% — доля металлургической отрасли в объеме реализации, более 70% продукции отрасли экспортируется).
Внешнеторговый оборот товарами по сравнению
с 2012 г. уменьшился на 4,5%. Экспорт сократился на
12,2%, импорт увеличился на 16,2%. Сальдо внешнеторгового оборота положительное — 6,3 млрд долл.
США (уменьшение на 29,0%).
В области сосредоточено 8% основных средств
Украины. Удельный вес в структуре основных средств
по видам экономической деятельности составляет:
1) промышленности — 50,1%,
2) операций с недвижимым имуществом —
19,0%,
3) деятельности транспорта и связи — 18,3%,
4) строительства — 2,6%.
Степень износа основных средств возросла с
67,1% в 2012 г. до 68,2% в 2013 г.
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По состоянию на 01.01.2014 г. в области насчитывалось 28731 предприятие, из которых 1587 (или
5,5% от общего количества) — это средние предприятия, 27041 (или 94,1%) — малые предприятия.
Наблюдается тенденция увеличения количества
малых предприятий в расчете на 10 тыс. человек населения. Этот показатель вырос с 58 единиц в 2010 г. до
62 — в 2013 г., или на 6,9%. Количество средних предприятий остается почти неизменной — около 4 единиц.
Как и в предыдущие годы существует неравномерность размещения малых и средних предприятий в
разрезе административно-территориальных единиц
Донецкой области. Около трех четвертей малых предприятий сосредоточены в пяти крупных городах — Донецк (50,0%), Мариуполь (10,2%), Макеевка (5,8%),
Краматорск (3,6%), Горловка (3,5%). Более половины
средних предприятий расположены в городе Донецк.
В структуре малых предприятий по видам экономической деятельности, по-прежнему, преобладают
сферы деятельности непроизводственного характера,
особенно те, которые имеют относительно быстрый
оборот средств. Количество малых предприятий, которые занимались оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, хотя
и уменьшается с каждым годом, но продолжает составлять наибольший удельный вес в общем количестве
предприятий (33,1%).
Всего в сфере малого и среднего предпринимательства области по итогам 2013 г. было занято почти
647,0 тыс. человек, в том числе: на малых предприятиях — 149,7 тыс. человек, на средних предприятиях — 277,1 тыс. человек, количество физических
лиц — предпринимателей составляла 164,6 тыс. человек, у них по найму работало 55,5 тыс. рабочих.
Малыми предприятиями области по итогам
2013 г. был получен отрицательный финансовый результат до налогообложения в сумме 903 млн грн
убытков. При этом доля предприятий, получивших
прибыль, составила 68,0% от общего количества
малых предприятий, ими получено 2,4 млрд грн прибыли. Средними предприятиями был получен положительный финансовый результат до налогообложения в сумме 3,5 млрд грн.
Одной из самых серьезных экологических проблем региона остается неудовлетворительное состояние
воздушного бассейна. На область приходится почти
четверть общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух страны.
В то же время, неблагоприятная экономическая
конъюнктура и сокращение объемов промышленного
производства сопровождались уменьшением выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. В течение 20122013 гг. данный показатель уменьшился на 4,9% и составил 1646,5 тыс. т.
Около 88% общего объема выбросов в атмосферу
составляют поступления загрязняющих веществ от
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стационарных источников. При этом, основными загрязнителями атмосферного воздуха в регионе являются предприятия угольной промышленности, металлургического комплекса и энергетической сферы.
На них в 2013 г. приходилось 94,5% общего объема
выбросов региона.
Если анализировать социально-экономическое
состояние региона на основе SWOT анализа, то к
сильным сторонам области можно отнести следующие
факторы:

• выгодное географическое расположение;
• прохождение международных транспортных коридоров Европа-Азия;
• многоотраслевой хозяйственный комплекс;
• разветвленная сеть железнодорожных, автомобильных дорог;
• наличие местных энергетических мощностей
(ТЭС, ВЭС);

Оптовая и
розничная
торговля
33,1 %

Операции с
недвижимостью
10,5 %

Транспорт
3,8 %

Другое
23,4 %

Строительство
10,1 %

Сельское, лесное
и рыбное
хозяйство
7,4 %

Промышленность
11,7 %

Рис. 1. Структура малых предприятий по видам экономической деятельности за 2013 г.
Таблица 1
Удельный вес наемных работников малых и средних предприятий в общем количестве
наемных работников соответствующего региона, %
2010 г.

2011 г.

2013 г.

малые

средние

малые

средние

малые

средние

малые

средние

Украина

26,1

43,3

26,1

42,2

25,7

41,5

26,0

41,3

Донецкая

17,1

32,4

16,6

32,5

17,2

31,8

16,9

32,6

Днепропетровская

18,5

36,5

19,9

37,0

18,6

35,1

18,4

36,3

Запорожская

24,0

41,2

24,7

40,7

24,8

39,7

24,9

39,3

Луганская

18,3

36,0

17,9

37,7

17,3

36,5

18,2

38,4

Полтавская

23,5

51,6

23,1

49,0

22,7

50,0

22,3

47,7

Сумская

29,7

52,3

28,6

50,0

27,2

50,5

27,2

49,7

Харьковская

28,5

47,6

29,4

43,2

28,1

45,1

28,5

45,4

• существенный экспортный потенциал, положительное сальдо внешнеторгового оборота;
• развитые межрегиональные и международные
связи;
• наличие свободных площадок, рекреационных
и сырьевых ресурсов;
• упрощение создания и ведения предпринимательской деятельности (функционирования центров
предоставления административных услуг в районах и
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2012 г.

городах области, выдача субъектам хозяйствования
разрешительных документов по принципу «единого
окна»);
• создание «Агентство инвестиционного развития
Донецкой области» и центр законодательных инициатив;
• научно обоснована и утверждена «Схема планирования территории области».

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
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В свою очередь к слабым сторонам экономики Донецкой области можно отнести:
• разрушение и повреждение большого количества объектов производства, инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы в результате вооруженного конфликта;
• зависимость на 60% промышленного потенциала региона от конъюнктуры мирового рынка черных металлов;
• незавершенность реструктуризации и реформирования угольной отрасли;
• высокая энергоемкость валового регионального продукта;
• устаревшие физически и морально основные
производственные мощности, объекты транспортной
инфраструктуры;
• удовлетворение 50% спроса на товары широкого потребления импортными товарами;
• отсутствие эффективного собственника земли
сельскохозяйственного назначения;
• отсутствие подземных газохранилищ на востоке Украины;
• монофункциональность большинства городов
области и существенная зависимость от городо- и бюджетообразующих предприятий;
• есть старопромышленные регионы, экономика нуждается в модернизации, активизации инновационного развития;
• недостаточный уровень развития малого и
среднего предпринимательства, неравномерность развития в территориальном разрезе и по отраслевому
признаку;
• несформированность кластерных систем;
• несовершенство инструментов доступа к финансовых ресурсам для развития бизнеса.
К возможностям развития региона можно отнести
следующие факторы:
• стабилизация общественно-политической ситуации;
• разработка и реализация Государственной целевой программы по восстановлению мирной жизни,
стабилизации ситуации и развития экономики в Донецкой и Луганской областях;
• привлечение международной финансовой,
технической и гуманитарной помощи в целях экономической, социальной и экологической реабилитации
региона;
• создание Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса;
• открытие дополнительных иностранных рынков после подписания соглашения об ассоциации с
Европейским Союзом;
• внедрение европейских принципов региональной политики;
• реализация пилотных проектов государственной региональной политики;
• проведение реформы системы местного самоуправления с децентрализацией власти;
• реализация на государственном уровне мер по
дальнейшей дерегуляции и развитию предпринимательства, улучшения бизнес-климата в Украине;
• дальнейшее реформирование системы предоставления административных услуг.
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Потенциальные угрозы в свою очередь составляют:
• продолжение на территории области вооруженного противостояния;
• снижение экономической активности в области и в Украине в целом;
• ухудшение социально-гуманитарной и экологической ситуации в регионе в результате проведения
боевых действий;
• ухудшение межобластных отраслевых связей
производственной кооперации с предприятиями других регионов Украины;
• отсутствие организационно-правовых, финансовых условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления;
• нестабильность нормативно-правовой базы на
государственном уровне;
• рост цен на энергоносители, а именно газ,
импортируемый с территории Российской Федерации;
• высокая стоимость, ограниченность долгосрочных кредитных ресурсов;
• возможно ухудшение конъюнктуры мирового
рынка черных металлов;
• ухудшение инвестиционной привлекательности региона и Украины в целом;
• наличие правовых, экономических и административных препятствий в реализации прав на предпринимательскую деятельность.
Первостепенное значение среди благоприятных
тенденций развития внешней среды имеют стабилизация общественно-политической ситуации, восстановления безопасности жизнедеятельности и экономическая реабилитация региона, в частности, путем разработки и реализации Государственной целевой программы по восстановлению мирной жизни, стабилизации ситуации и развития экономики в Донецкой и
Луганской областях, создание Государственного
агентства по вопросам восстановления Донбасса и
привлечения международной финансовой, технической и гуманитарной помощи. Положительное влияние указанных возможностей должны поддержать
собственные преимущества природного, общего и
уникального характера. Это, в первую очередь, наличие свободных площадок, сырьевых и рекреационных
ресурсов, наличие местных энергетических мощностей, развитые межрегиональные и международные
связи, существенный экономико-хозяйственный, экспортный потенциал.
Преимуществом области остается имплементация
механизмов, направленных на упрощение начала и ведения предпринимательской деятельности путем
выдачи разрешительных документов по принципу
«единого окна», обеспечение функционирования сети
центров предоставления административных услуг.
Ориентация государственной политики на проведение реформы местного самоуправления, реализацию пилотных проектов государственной и внедрение базовых принципов Европейской региональной
политики на уровне области могут опираться на такие
ее преимущества, как мощный кадровый потенциал в
сфере местного самоуправления, а также основания
таких общественных организаций, как «Центр законодательных инициатив» и Агентство регионального
развития «Донбасс».
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Далее необходима стабилизация общественнополитической ситуации, восстановление безопасности, жизнедеятельности и экономическая реабилитация региона путем разработки и использования эффективных организационно-правовых и финансовых
инструментов, что будет способствовать преодолению
такого существующего в настоящее время проблемного аспекта развития региона, как существенные
разрушения и повреждения производственных, инфраструктурных и жилищных объектов.
Углубление сотрудничества со странами Европейского Союза после подписания соглашения об
ассоциации, открывает дополнительные возможности
доступа к новым иностранным рынкам, что будет сопровождаться ростом конкурентной нагрузки на отечественные предприятия и ростом требований к их
продукции.
Тем ни менее продолжение на территории области вооруженного противостояния будет сопровождаться ухудшением социально-гуманитарной и экологической ситуации в регионе, представляет собой
серьезную угрозу.
Влияние на развитие области таких угроз, как
снижение экономической активности и ухудшение
инвестиционной привлекательности региона и Украины в целом, усиливается наличием таких слабых сторон, как повреждения и разрушение значительного
количества промышленных и инфраструктурных
объектов, незавершенность реструктуризации и реформирования угольной отрасли, устарелость производственных мощностей, распространенность практики теневой занятости и тенизации финансовых потоков. Указанные свойства ослабляют способность региона противостоять неблагоприятным условиям экономической конъюнктуры.
Недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства, неравномерность развития
в территориальном разрезе и по отраслевому признаку
создают дополнительные риски для устойчивого развития региона в условиях наличия правовых, экономических и административных препятствий в реализации прав на предпринимательскую деятельность.
В свою очередь для стабильного развития Донецкой области, как других регионов Украины необходимо, чтобы региональная политика на всех уровнях
осуществлялась в соответствии со следующими принципами:
конституционности и законности — соответствие
Конституции и законам Украины, международным
договорам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины;
сотрудничество — согласование целей, приоритетов, задач, мероприятий и действий центральных и
местных органов исполнительной власти, Верховной
Рады Автономной Республики Крым, органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, обеспечение взаимодействия между ними при формировании и реализации государственной региональной политики;
паритетность — обеспечение равных возможностей доступа объектов государственной региональной
политики к ресурсам государственной финансовой
поддержки регионального развития;
открытость — прозрачность, предсказуемость, последовательность деятельности органов государственной власти;
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субсидиарности — децентрализация властных
полномочий, их передача другим органам на низкий
уровень управления, которые могут их реализовать
наиболее эффективно;
координация — взаимосвязь и согласованность
долгосрочных стратегий, планов и программ развития
на региональном и местном уровне;
единство — уменьшение социально-экономических диспропорций между отдельными регионами,
обеспечение пространственной, политической, экономической, социальной, гуманитарной целостности
Украины;
историческая преемственность — учет и сохранение положительного опыта развития регионов;
устойчивое развитие — обеспечение устойчивого,
сберегательного и эффективного использования энергетических, материальных, природных и других ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего поколения с учетом интересов будущих поколений.
На сегодня развитие Украины и ее регионов осуществляется под влиянием геополитических и внутренних вызовов, рост открытости экономики требует
изменений в подходах к стратегическому развитию регионов Украины и определения целей государственной политики регионального развития на перспективу.
Указанные изменения заключаются в переходе от
прямых краткосрочных отраслевых мер воздействия и
реализации инвестиционных проектов в конкретных
регионах для решения проблем их развития системного и комплексного подхода к развитию территорий
на основе концентрации финансовых ресурсов и создания условий для конкурентного развития всех регионов. Четкое понимание неравномерности регионального развития должно способствовать направлению
региональной политики на решение проблем обеспечения равных возможностей ведения экономической
деятельности для населения и бизнеса, развития и
стимулирования конкурентных основ экономики, а
также равного доступа населения к социальным,
административным и другим услугам, обеспечивающих возможность самореализации .
Другим важным фактором является усиление
роли институциональной, социальной и экономической среды на региональном и местном уровнях для
экономического роста территорий и повышения
уровня благосостояния населения, соответственно
требует эволюции институциональной модели формирования и реализации государственной региональной
политики, которая способствует созданию и устойчивому функционированию среды, благоприятной для
внедрения местных и региональных инициатив.
Государственная региональная политика должна
базироваться не на патерналистских отношениях
между государством и регионом, а на создании условий для формирования постоянно воспроизводящей
внутренней (эндогенной) базы развития в условиях открытой экономики.
Это возможно только при условии системной координации действий органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления на всех уровнях,
представителей бизнеса и гражданского общества.
Определяющим становится как горизонтальная координация действий органов государственной власти,
которые имеют влияние на региональное развитие, так
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и внедрение многоуровневого вертикального управления, что должно способствовать синхронизации действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере
регионального и местного развития.
Процесс формирования и реализации государственной политики регионального развития должен базироваться на следующем:
внедрение системы постоянного мониторинга,
анализа и оценки экзогенных и эндогенных факторов
влияния на региональное развитие. Экзогенные факторы могут формироваться как за пределами страны и
обусловлены открытостью ее экономики, особенно в
случае, когда экономика региона существенно связана
с внешним рынком или географическим расположением самого региона, так и внутренними факторами,
которые связаны с принятием решений соответствующими органами власти, которые непосредственно
влияют на экономическое и социальное положение в
регионе. Эндогенные факторы формируются в результате внутренних особенностей региона, его исторического развития, географических, политических, экономических, социокультурных и других факторов, а
также особенностей формирования институциональной среды для развития;
формирование государственной региональной
политики, реализация которой распространяется на
все регионы и соответственно реагирует на вызовы
экзогенных и эндогенных факторов, которые сдерживают развитие. Целесообразность государственного
воздействия на все регионы, с одной стороны, связана
с необходимостью создания условий для развития регионов за счет использования внутреннего потенциала, с другой — дает возможность активизации
межрегиональной интеграции регионов с разным
уровнем развития, увеличения количества "точек экономического роста" на всей территории Украины, а не
только в отдельных регионах;
внедрение механизма сильной и гибкой координации всех субъектов государственной региональной
политики в процессе ее формирования и реализации,
взаимоувязки региональной политики с политикой
развития отдельных отраслей и сфер. Такая координация должна обеспечивать синхронизированное стратегическое прогнозирование и планирование регионального развития на всех территориальных уровнях, согласованное законодательное обеспечение процессов
планирования, а также внедрение присущего каждому
субъекту региональной политики инструментария
воздействия на региональное развитие;
создание четкой функциональной структуры
центральных и местных органов исполнительной власти для обеспечения государственного регулирования
регионального развития на всех территориальных
уровнях, координации многоуровневого управления с
участием органов местного самоуправления, бизнеса,
неправительственных организаций и населения. Такая
структура должна создаваться на основе определенных
стратегических целей и задач государственной региональной политики, быть функционально гибкой в соответствии с потребностями регионального развития.
Любые ее изменения должны быть мотивированы
прежде требованиями по созданию необходимых условий для стимулирования регионального и местного
развития;

2015/№2

подготовка высококвалифицированных кадров в
соответствующих центральных и местных органах исполнительной власти, которые имеют знания и
навыки по разработке и реализации проектов регионального развития, создание системы управления различными структурами в контексте координации их деятельности в процессе формирования и реализации
государственной региональной политики. Способность такой системы обеспечивается возможностью
определять сферы политики центральных органов исполнительной власти, которые имеют влияние на региональное развитие, и координировать их деятельность путем принятия согласованных решений при
формировании и реализации политики;
обеспечение финансовой способности органов
исполнительной власти, ответственных за реализацию
государственной региональной политики, законности
и ответственности при осуществлении с участием органов местного самоуправления действий, связанных
с региональным и местным развитием, а также выполнение соответствующих государственных обязательств, предусматривает формирование источников
финансирования проектов регионального развития на
среднесрочной основе. Финансирование государственной региональной политики должно согласовываться с ее приоритетами, сконцентрироваться на
ключевых проектах, обеспечивающих совершенствование инфраструктуры для экономического роста, создания условий для развития частного сектора и доступа населения к административным услугам. Доступ
местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, населения и бизнеса к государственным и другим финансовым ресурсам, определенных в рамках реализации государственной региональной политики, должен обеспечиваться путем
определения четких процедур, обязательных финансовых обязательств реципиентов, стандартов проведения мониторинга и оценки результативности финансовых интервенций, направленных на развитие территории. Необходимо ввести механизм согласования
действий и концентрации финансовых ресурсов органов исполнительной власти, сфера ответственности и
политика которых имеет территориальную направленность и влияние на развитие отдельных областей, районов и городов. Действие указанного механизма
должно распространяться как на ресурсы, которые
выделяются из государственного бюджета непосредственно на реализацию проектов в сфере регионального
развития, так и на ресурсы министерств и других
центральных органов исполнительной власти, которые расходуются ими на определенной территории
в рамках выполнения соответствующих отраслевых
программ;
формирование механизма деконцентрации и децентрализации государственных полномочий. Институциональная модель властных полномочий должна
предусматривать возможность осуществления деконцентрации и децентрализации государственных полномочий — их передачу на местный уровень в процессе динамических изменений условий регионального развития. С одной стороны, концентрация экономической активности в городах Украины требует от
органов местного самоуправления решений, направленных на соответствующую и быструю реакцию на
процессы городской агломерации. С другой стороны,
уменьшение концентрации сельского населения не
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должно негативно влиять на доступ сельских жителей
и субъектов хозяйствования к административным и
другим услугам. Кроме того, органы местного самоуправления регионов должны иметь управленческие,
организационные и финансовые возможности стимулирования сотрудничества территориальных общин на
межрегиональном уровне для решения общих проблем
развития.
Таким образом для достижения восстановления
экономики Донецкой области и для дальнейшего стабильного развития региона и страны в целом необходимо реализовать следующие цели.
1. Восстановление безопасности жизнедеятельности и экономическая реабилитация области. Что
включает реализацию первоочередных мероприятий
по восстановлению мирной жизни и стабилизации ситуации в области. А также реализацию мероприятий
по экономической реабилитации области.
2. Предотвращение роста диспропорций, тормозящих развитие области. Это предполагает поддержку
экономически менее развитых и депрессивных территорий. А так же требует обеспечение осуществления
мероприятий по социальной поддержке малонаселенных территорий, населения территорий, на которых
размещаются угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, находящиеся в стадии ликвидации (консервации).
3. Усиление межотраслевой и территориальной
координации в процессе планирования и реализации
региональных программных документов. Включает
учет органами местного самоуправления общегосударственных интересов при решении вопросов местного значения. Плюс согласование целей, приоритетов, задач и мероприятий местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по
решению текущих проблем развития области.
4. Развитие межрегионального сотрудничества,
по средствам создания условий для укрепления связи
с другими регионами и территориальными общинами.
А так же содействие организации и проведению форумов, встреч представителей деловых кругов, презентаций, выставочно-ярмарочных мероприятий, заседаний за круглым столом и т.д.
Таким образом в силу ухудшения конъюнктуры
на основных рынках экспортной продукции Донецкого региона, в области происходит значительный
спад производства. В дополнение к внешнеэкономическим факторам, огромный негативный эффект на
уровень деловой активности в регионе оказывает политическая и геополитическая ситуация.
Для восстановления экономики региона необходимо сосредоточится на усилении имеющихся конкурентных преимуществ с параллельной работой над
уязвимыми моментами в жизнедеятельности области.
Так же несмотря на сложную ситуацию, Донецкая область по-прежнему имеет широкий спектр возможностей для реализации своего экономического потен-
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циала. Для реализации которого необходима совместная работа общества, местных и центральных органов
власти, международных партнеров, представителей
науки и бизнеса.
Особую роль в восстановлении экономики Донецкой области и переведении её в режим стабильного
развития следует выделить малому и среднему бизнесу. Который в условиях рыночной экономики может стать основой развития как отдельного региона,
так и государства в целом.
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ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОГО МАРКЕТИНГУ»
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
При підвищенні рівня конкуренції на споживчих
ринках виробники постійно намагаються вишукувати
нові маркетингові рішення, щоб створити додаткові
конкурентні переваги товарам і таким чином диференціювати свій товар від товарів-конкурентів. Проте
багато з них недооцінюють перспективність розвитку
ряду ринків і упускають свої можливості. Одним з таких ринків є ринок екологічно орієнтованих («зелених») товарів.
Аналіз останніх досліджень. Широко поширена
думка, що екологічний рух в цілому почався у 1975 р.,
коли Американська асоціація маркетингу (American
Marketing Association) вперше провела семінар під
назвою «Екологічний маркетинг». Після нього вийшла
перша книга, присвячена цьому питанню. Появу екологічних товарів деякі автори відносять до початку
1980-х роках, Коли було встановлено, що аерозольні
балончики різного призначення небезпечні за рахунок
вмісту фреонів, що руйнують озоновий шар Землі.
Перший звіт із корпоративної соціальної відповідальності в 1988 р опублікувала компанія «Ben & Jerry`s»,
додавши в традиційний фінансовий звіт опис впливу
компанії на навколишнє середовище.
Після публікації результатів комісії «Наше спільне майбутнє» вийшло дві книги з однаковою назвою
«Зелений маркетинг» (Green Marketing). Автором однієї стала в 1992 р. Кен Пітті (Ken Peattie) з Великобританії, автор іншої — Жаклін Оттман (Jacquelyn
Ottman) в 1993 р із США. Як напрям науки, в продовження соціально-етичного маркетингу, екологічний
маркетинг виник в 1990-х роках. Він визначав завдання будь-якої компанії як встановлення потреб та
інтересів цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними і більш продуктивними
(ніж у конкурентів) способами з одночасним збереженням або зміцненням благополуччя споживача і суспільства в цілому. Ця концепція виникла в результаті
конфлікту традиційного для того часу маркетингу з
погіршенням якості навколишнього середовища, нестачею природних ресурсів, зростанням чисельності
населення, інфляцією і негативним станом сфери соціальних послуг. Важливими факторами стали стурбованість громадськості станом довкілля, зростання
впливу неурядових екологічних організацій, об'єднань
споживачів, груп громадської екологічної експертизи.
Новий етап у розвитку екологічного маркетингу
почався в 2006-2007 рр. у зв'язку із зростанням мотивації громадян до екологічного споживання (діям окремої людини, групи людей і населення в цілому, пов'язаних зі споживанням товарів і послуг, що завдають
найменшої шкоди довкіллю на всіх стадіях життєвого
циклу), не залежно від того, що було його мотивом —
турбота про власне здоров'я, фінансова мотивація,
мода чи дійсно заклопотаність екологічними проблемами.
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Постановка проблеми. За даними, представленими міжнародним дослідницьким агентством Deloitte
(2013 р.), 95% покупців побажали придбати «зелені»
товари і лише 22% з них здійснили покупку. Простежується суттєва неготовність ринку до пропозиції «зеленої» продукції покупцям, незважаючи на наявність
попиту. Дана ситуація спричинена рядом факторів, серед яких ключову роль відіграють:
- недостатня поінформованість покупців про екологічну та соціальну стійкість як складову даного продукту,
- недовіра потенційних покупців до отриманої інформації [1].
Ось який вигляд має розподіл втрачених можливостей виробників і продавців по залученню «зелених»
покупців (за даними 2013 р.):
- 95% готові купувати «зелені» товари;
- 75% знають, що таке «зелені» товари;
- 63% намагаються знайти «зелені» товари на
прилавках магазинів;
- 47% бачили «зелені» товари;
- 22% придбали «зелені товари».
Основними причинами нездійсненої покупцями
покупки є:
- відсутність інформації про існування таких товарів;
- недостатня поінформованість про такі товари;
- відсутність потрібного асортименту;
- недостатня мотивація.
Новий звіт агентства Burst Media (2014 р.) показав, що споживачі готові більше платити за екологічно
чисті товари і змінити власний стиль життя (90%), щоб
стати більш «зеленими». В цілому, 39% споживачів
шукають в Інтернеті інформацію про екологічно чисті
продукти; 56% вірять рекламним заявам про «зелені»
товари; 25% виявили, що інформація екологічних рекламних заяв виявлялася недостовірною [2].
Усталена думка про те, що більш високі ціни на
«зелені» товари негативно сприймаються покупцями,
не відповідає дійсності. Тільки 11% покупців вважають, що вартість «зелених» товарів занадто висока. Насправді основними бар'єрами при виборі та купівлі
«зелених» товарів є їх вузький асортимент (8% опитаних повідомили, що вони перестали купувати «зелені»
товари з причини відсутності асортименту) і недостатньої інформації про них [1].
Поступове входження в економічну кризу розглядалося фахівцями як фактор високого ризику для підприємств, орієнтованих на виробництво екологічних
продуктів з високою ціновою премією. Проте на практиці виявилася інша ситуація, ще раз аргументуючи
важливість даних видів продуктів для споживачів. Так,
за даними Органічної торговельної асоціації (OTA), в
США в 2013 р. продажі органічних продуктів харчування зросли на 5,1%, непродовольчих органічних товарів — на 9,1%, тоді як продажі звичайних товарів
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знизилися на 1%. Найбільшу перевагу покупці віддають таким «зеленим» продуктам, як дитяче харчування, овочі, фрукти, молочні та м'ясні продукти, косметичні засоби [3].
Сьогодні багато фахівців відзначають зміну в пропонованих вимогах до екологічних товарів, які повинні задовольняти потребу не тільки в особистій безпеці споживача, але і в безпеці для навколишнього середовища.
Дані попередніх досліджень підтвердили, що в
період економічного зростання інтерес до проблем
екології зростає. Висока стабільність фактору в цей період говорить про те, що проблеми екології залишаються у фокусі уваги споживачів і можуть бути використані як елемент диференціації та позиціонування
продуктів і компаній на ринку [5, с. 52]. Зацікавленість
споживачів екологічними аспектами соціальної відповідальності бізнесу дійсно висока і в Україні, майже
така ж, як в цілому ряді країн зі зрілою економікою і
більш тривалою історією екологічної активності компаній.
За умов наявного потенціалу зростання ринку і
зацікавленості споживачів у «зелених» продуктах виникає непорозуміння щодо того, чому вітчизняні компанії не бажають використовувати дані можливості,
які є досить привабливими як на локальному, так і на
міжнародному ринках. Незважаючи на те, що сфера
маркетингу характеризується швидким старінням ідей
і концепцій, що зумовлені змінами ринкової ситуації,
для компаній характерна деяка інерційність. Це ще раз
доводить наведений аналіз ситуації на ринку «зелених»
товарів. Своєчасна корекція маркетингових стратегій
забезпечує значну економію коштів за рахунок скорочення непродуктивних витрат і підвищення віддачі з
ринку.
В цілому, маркетинговий аспект екологічної
проблеми нами розглядається, виходячи з таких положень:
1) нерозуміння поняття і сутності екологічного
маркетингу виробниками, а, отже, слабка ефективність використання маркетингових інструментів (як
показник — слабка інформованість споживачів про
такі товари);
2) відсутність ґрунтовних маркетингових досліджень, що унеможливлює розгляд природи поведінки
споживачів у процесі прийняття рішення про покупку
екологічно орієнтованих товарів та оцінку можливості
моделювання даного процесу за рахунок інтегрованих
маркетингових комунікацій;
3) необхідність приведення діяльності виробників
відповідно до вимог середовища, узгодження спрямованості і динаміки його розвитку, що забезпечується
взаємодією різних концептуальних підходів в маркетингу (державний маркетинг, територіальний маркетинг,
соціально-етичний маркетинг тощо).
За останнє десятиліття відзначається деяка криза
в еволюції маркетингових теорій. В наукових колах обговорюється об'єктивність їх використання з точки
зору соціально-економічної значущості, критиці піддаються інструменти маркетингу і ефективність використовуваних заходів.
За своєю суттю, на базі теорії класичного маркетингу формується певний рівень «економічного егоїзму»: компанії-виробники концентрують увагу на збільшенні прибутку, в той час споживачі приймають рішення на основі власних вигод. Традиційний марке-
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тинг також піддається науковій критиці, його звинувачують в екологічних проблемах, наводячи наступну
аргументацію:
- загальновідомий підхід «споживач — це король
на ринку» призводить до надмірного споживання товарів;
- існуюча система не завжди враховує екологічні
чинники;
- акцент робиться на задоволенні потреб споживачів за допомогою матеріальних благ; та й соціальний
статус споживача демонструється наявними у нього
матеріальними благами;
- традиційний маркетинг характеризується короткостроковою максимізацією прибутку і націленістю на оборот;
- через ресурсоємкість життєвий цикл товарів поступово стає коротшим [6, с. 138].
Витрати на маркетинг також піддаються критиці
через низьку ефективність. Постає дилема: чи дійсно
такі витрати являють собою додану вартість, чи тільки
сприяють створенню «міфу» про цінність продукту.
Споживачі відчувають труднощі в оцінці товарів, а
значить, в більшості випадках вони покладаються на
рекламу в цілях економії часових ресурсів.
У будь-якому випадку така наукова критика виправдана. Адже якщо інформація не доходить до споживачів, то ефективність маркетингових заходів компаній-виробників низька. Якщо ж інформація досягає
своїх потенційних споживачів, то константа заохочення до максимального споживання ставить під загрозу навколишнє середовище і суспільство в цілому
[6, с. 140].
В такому ракурсі багато фахівців стали відзначати
необхідність зміни концептуального підходу в управлінні маркетингом, який дозволив би вирішити виникаючі протиріччя. І такою альтернативою став «екологічний маркетинг». Однак спочатку виникла суперечливість поглядів серед фахівців і вчених по відношенню до використання концепції екологічного маркетингу компаніями-виробниками. Фахівці з проблем
навколишнього середовища, яких більше цікавить
вплив споживання і маркетингу на екологію, формулюють дуже жорстку позицію щодо концепції маркетингу в системі управління: «наполягаючи на кількісному збільшенні споживання, маркетинг фактично заперечує негативні наслідки цього явища» [7, с. 75]. З
іншої точки зору, маркетинг все-таки розглядається і
як концепція, за допомогою якої можна впливати на
попит з метою досягнення гармонізації суспільних і
економічних цілей.
Але, як зазначає Є.П. Голубков, очевидним є те,
що «в даний час екологічні проблеми постають набагато гостріше, громадськість на них реагує набагато
активніше. Звідси — для багатьох компаній-виробників використання екологічного маркетингу стає життєво необхідним» [8, с. 5].
У сучасній науковій літературі можна знайти різноманітну термінологію, що використовується для пояснення даної концепції: «зелений маркетинг», «стійкий маркетинг», «маркетинг навколишнього середовища», «екологічно дружній маркетинг», «екомаркетинг» або навіть їх поєднання — «стійкий зелений
маркетинг» .
Проте ми можемо виявити значну різницю в сутності цих визначень на основі їх інтерпретації і виділити три основні підходи.
По-перше, «зелений маркетинг» — виразно нова
концепція, яка частково заперечує цілі й інструменти
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традиційного маркетингу, тому він створює абсолютно
нову конструкцію взаємин між споживачем, виробником і суспільством. Як зазначає Ж.-Ж. Ламбен, «метою економічної системи має бути не задоволення
споживача як таке, а поліпшення якості життя» [7,
с. 76]. За своєю суттю це повинно повністю суперечити основоположному принципу традиційного маркетингу — принципу суверенітету споживання, якщо
цей принцип завдає шкоди природі і майбутньому поколінню.
В. Килборн, С. Бекманн, К. Пітті робили акцент
на тому, що роль екологічного маркетингу повинна
бути змінена відповідно з новими загрозами XXI ст.
Екологічно стійкий маркетинг означає прояв поваги
до майбутніх поколінь, акцент на потребах, а не на
бажаннях і можливість нових змін в існуючій соціальній та економічній системі [9; 10].
По-друге, «зелений маркетинг» тільки розширив
сутність традиційного маркетингу, додавши екологічні
аспекти як потенційні шляхи поліпшення фінансової
діяльності компаній, корпоративного іміджу та пошуку нового потенціалу зростання. В даному випадку
більша увага фокусується на дотриманні принципів
екологічного менеджменту, ніж екологічного маркетингу, або розглядаються окремі його елементи.
Так, M. Полонські виступає за традиційну основу
маркетингу, відзначаючи, що «зелений маркетинг» —
це всі види людської діяльності, спрямовані на задоволення потреб людини за допомогою обміну, причому задоволення цих потреб відбувається з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище
[11]. Дане визначення включає в себе тільки такий додатковий елемент, як захист навколишнього середовища, але не розглядає концептуальну зміну самої парадигми маркетингу.
По-третє, «екологічний маркетинг» є складовою
частиною соціально-етичного маркетингу, поряд з
етичними, правовими, соціальними аспектами маркетингових заходів і програм [12, с. 48].
Велика частина російських авторів (А. Бородін,
Є. Голубков, А. Хачатуров, Н. Крупина та ін.) також
розглядають «зелений маркетинг» через призму положень концепції соціально-етичного маркетингу, яка
доповнюється позицією «всеосяжного менеджменту
якості та екологічного менеджменту» [13].
Треба зауважити, що саме другий підхід найбільше поширений серед вітчизняних вчених, що
дещо ускладнює проведення досліджень в даній області і не сприяє цілісному перегляду нової парадигми
маркетингу.
З нашої точки зору, другий підхід є найбільш дієвим ключем до сприяння вирішенню основної частини проблем, що виникають у системі еколого-економічних відносин, адже змушує компанії приділяти
більше уваги стійкості та інтересам всього суспільства
як довгостроковій стратегії розвитку.
Цю точку зору підтримує і А. Ліщук, стверджуючи, що «екологічний маркетинг являє собою не просто новий концептуальний підхід до формування попиту на продукцію компанії, він дозволяє завчасно
продумати і розробити систему безпечного життєзабезпечення для споживачів корпорацій, оточуючих їх
людей і середовища існування» [14]. Таким чином,
екологічний маркетинг повинен стати невід'ємною частиною системи розробки та створення нових поліпшених та екологічно безпечних продуктів і систем їх
споживання та утилізації. Екологічний маркетинг
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фактично відповідає за популяризацію таких товарів і
поширення безпечних технологій споживання.
В. Килборн і С. Бекманн також критикували
об'єкт досліджень екологічного маркетингу з точки
зору другого і третього підходів. На їхню думку, основними темами повинні бути:
1) перегляд головних припущень школи маркетингу;
2) управлінські перспективи повинні більшою мірою ставити під сумнів стійкість системи.
Це означає, що акцент у дослідженнях повинен
бути зміщений з мікро- на макрорівень, де вивчаються
домінуюча соціальна парадигма, система цінностей і
загальний погляд на екологічні проблеми.
Беручи до уваги все вищесказане, маркетинг повинен сприяти екологічній стійкості, фокусуючись на
наступному:
витрати на захист навколишнього середовища
повинні включатися в економічну вартість товару;
зниження витрат має здійснюватися головним
чином не за рахунок ціни, а за рахунок маркетингових
комунікацій;
структура галузей підлягає зміні: роль переробки
повинна бути підвищена, що означає формування нових відносин між виробниками і споживачами;
співзалежність між купівлею та споживанням: як
покупка може бути замінена іншою діяльністю (наприклад, запозичення) і як це буде сприяти зниженню
кількості виробленої продукції і, отже, зниженню кількості витрачених ресурсів;
поступовий рух від товарів до послуг (продовження терміну використання продукту, ремонт старого товару замість покупки нового);
створення стратегічних альянсів та інших угод
між компаніями-виробниками істотно полегшує процес поширення екологічних інновацій. Швидке поширення екологічно ефективних рішень є сферою інтересів усього суспільства, яке може створювати видимі
зміни в галузі захисту навколишнього середовища [9,
с. 528].
Проте довгострокові рішення завжди обтяжені
високим рівнем невизначеності і можуть вступити в
протиріччя зі звичайною короткостроковою перспективою розвитку компаній. Суть проблеми може бути і
в тому, що забезпечення сприятливого та гармонійного розвитку природи і суспільства в майбутньому
вимагає вже сьогодні серйозної жертви як від споживачів (зміна способу життя, зниження споживання,
більш високі ціни), так і від виробників (виконання
соціальних програм, інвестиції в створення нових досконалих і менш шкідливих для середовища технологій). Тому можна прогнозувати формування нової соціальної дилеми, вирішення якої повинно бути цілком
виправдано подальшим стійким розвитком суспільства
при консолідації зусиль з боку всіх суб'єктів ринку.
Висновки. Узагальнюючи, необхідно відзначити,
що, науковці, говорячи про екологічний маркетинг, як
правило, розставляють акценти на ті чи інші можливості його застосування, перераховуючи завдання, які
можуть бути вирішені, проте часто розходяться в термінології та сутності даної концепції.
Ми використовуємо термін «екологічний маркетинг» і як синонім йому — «зелений маркетинг», маючи на увазі їх ідентичність і відповідність даної концепції, за своєю сутністю, саме до першого підходу.
Звідси суттю екологічного (зеленого) маркетингу, в
нашому розумінні, є створення нової конструкції вза-
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ємин між споживачем, виробником і державою за допомогою формування екологічної культури та задоволення потреб споживачів за рахунок забезпечення виробниками більш високих споживчих, екологічних та
етичних цінностей товару, що призводить до максимізації суспільної вигоди і дозволяє підвищити якість
життя сучасного суспільства.
Ключовою фігурою екологічного маркетингу залишається споживач. І в рамках поняття екологічного
маркетингу необхідно розглядати процес донесення
інформації про екологічні товари до споживачів як цілеспрямовану освітню діяльність не тільки з боку компаній-виробників, а й суспільства в цілому для формування екологічної свідомості та відповідної культури поведінки. Ринок екологічної продукції має високий потенціал розвитку, дозволяє компаніям-виробникам закріпити свої позиції в новій ніші зі зростаючою ємністю, а споживачам отримати можливість
мати альтернативу вибору. Зростання попиту на екологічно чисті товари створює сприятливі можливості в
досягненні вирішення проблем зайнятості та залучення інвестицій, не кажучи вже про досить значну
економію матеріалів та енергії.
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СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Постановка проблеми. В теперішній час у розвинутих країнах спостерігається значне скорочення субсидування сільськогосподарського сектора, унаслідок
зростаючої глобалізації і пов'язаної з нею лібералізацією ринків. У зв'язку з цим уряди багатьох розвинутих країн починають широко використовувати і розвивати інструменти і стратегії регулювання агропромислового виробництва, що базуються на ринкових
механізмах і відповідають положенням ВТО. Ця проблематика стає важливою і в Україні, у міру поглиблення її інтеграції у світовий простір і, зокрема, у
зв'язку з вступом у ВТО.
У середньостроковій перспективі в Україні планується створення системи по забезпеченню безпеки
продовольчих товарів, модернізація системи контролю
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якості й оцінки ризиків безпеки харчової продукції,
розвиток фінансової і страхової інфраструктури, диверсифікованість виробництв, побудова регіональних
кластерів, поліпшення інформаційно-маркетингового
і консультаційного забезпечення суб'єктів агропромислового комплексу.
У цьому зв'язку, ринкова орієнтація аграрного
сектора все більше вимагає від господарських керівників уміння бачити перспективи, приймати ефективні
стратегічні управлінські рішення в сформованих ризикованих умовах господарювання, заснованих на системному підході, аналізі зовнішніх і внутрішніх факторів, що прямо або опосередковано впливають на діяльність підприємства. І тому, істотно зростає роль
концептуальних і практично значимих розробок із
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проблем прийняття управлінських рішень з урахуванням факторів ризику і невизначеності, що використовують інформаційні технології.
Стан вивчення проблеми. У існуючих економікоматематичних моделях не знайшли комплексного вирішення питання узгодження програм розвитку підприємств чотирьох сфер (підсистем) АПК (підсистема
виробників сільгосппродукції, підсистема регулювання ринків, банківська підсистема, підсистема агросервісу), також між виробничими підсистемами (сільгоспкооперативи з різними формами власності, особисті господарства працівників кооперативів, підсобні
господарства промислових підприємств, господарства).
Нами велика увага приділяється питанням джерел (причин) виникнення ризиків у відтворювальному
процесі з урахуванням їх зародження в зовнішній стосовно агросектору й у його внутрішній структурах.
Серед дослідників немає єдиної думки щодо визначення ризику. На сьогодні немає однозначного розуміння сутності ризику, невизначеності, втрати (виграшу). Категорія ризику виявляється за допомогою
ще одного поняття, що характеризує неоднозначність
протікання виробничо-фінансових процесів, а саме
наявності умов невизначеності.
Ризик — це невизначеність наслідків, яка впливає
на результати прийнятих управлінських рішень, що
може привести як до втрат, так і до виграшів.
Результати досліджень. На основі аналізу факторів
ризику в сфері управління агроекономічними процесами нами пропонується концептуальна схема формування прийняття управлінських рішень (ПУР) в агросфері з урахуванням ризику, що враховує специфіку і
характер взаємодії підсистеми ПУР по ризиках з іншими (зовнішніми і внутрішніми) підсистемами АПК.
Нами визначено, що при прийнятті управлінських рішень варто виділяти узагальнену послідовність
дослідження зі зниження господарського ризику, у
двох напрямках: запобігання появі можливих ризиків
і зниження впливу ризику на результати виробничофінансової діяльності.
Разом з тим, розглядаючи підходи по зниженню
ризику конкретних товаровиробників, цілком правомірно виробити загальну концепцію по зниженню ризику в аграрному виробництві.
Основними складовими даної концепції, є:
1) оцінка виробничого потенціалу агропідприємств, що здатний успішно реалізувати намічений
проект;
2) визначення цілей (задач), які необхідно досягти (вирішити) у ході реалізації проекту;
3) виявлення факторів ризику;
4) визначення критеріїв вибору і системи показників оцінки зниження ризику;
5) розробка і вибір альтернативи оцінки зниження ризику;
6) розробка концепції аналізу зниження ризику з
позицій обраних критеріїв, показників і альтернатив;
7) практична реалізація наміченого проекту з урахуванням ризику.
В умовах ринкового господарства план підприємства повинен враховувати елементи ризику і невизначеності. По-перше, як багатоваріантність умов господарського року, що можуть здійснюватися в перспективному, плановому періоді; по-друге, необхідність
адаптації до змінних умов господарювання вимагають
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використання визначеної кількості додаткових трудових і фінансових ресурсів і їх розподілу для вирішення
таких задач, що могли б згладити різкі перепади підсумків діяльності. Тому важливою задачею є виявлення тих загальних аспектів управління ризиком, що
могли б допомогти сільським товаровиробникам розробити власні стратегії управління ризиком.
Інвестування в умовах ринкових перетворень є
одним з основних елементів економічної політики,
спрямованої на відродження аграрного виробництва.
Від створення сприятливих умов для інвесторів і підприємств, що є споживачами інвестиційного капіталу,
залежить пожвавлення загального рівня активності інвестиційного процесу.
Прийняття управлінських рішень на підприємстві
з приводу інвестування залежить від різних факторів:
виду інвестицій; вартості інвестиційного проекту; кількості інвестиційних проектів; обмеженості фінансових ресурсів; ризику, пов'язаного з ухваленням управлінського рішення.
В умовах ринкової економіки можливостей для
інвестування навіть дрібних суб'єктів агробізнесу досить багато. Однак будь-яке підприємство має обмежені вільні фінансові ресурси, необхідні для інвестування. Тому важливе питання оптимізації інвестиційних проектів, тобто оцінки їх ефективності і вибору
найбільш оптимальних.
Процес моделювання і формування прийняття
управлінських рішень інвестиційної привабливості
проектів на підприємствах в умовах ризику і невизначеності передбачає виконання ряду етапів.
Перший етап. Оцінку виробничого потенціалу
підприємства, ми рекомендуємо виконувати по основних сферах прояву ризику: виробничій, фінансовій. Перший етап повинен визначити виробничий потенціал, виявити слабкі місця в діяльності господарюючого суб'єкта і визначити напрямки їх подолання, що
здатні успішно реалізувати намічений проект.
Другий етап. Визначення цілі управління ризиками по інвестиційній привабливості проектів, які необхідно досягти (вирішити) у ході реалізації проекту.
Ґрунтуючись на результатах аналізу й оцінки виробничого потенціалу підприємства, можна конкретизувати
цілі і задачі, які варто вирішити шляхом розробки і
реалізації відповідних заходів для здійснення даного
проекту.
Третій етап. Виявлення факторів ризику. Процедуру виявлення факторів ризику варто починати зі
складання їх переліку і характеристики. При цьому
варто звернути увагу на:
— збір і обробку інформації зі сфер прояву ризиків. Інформаційний блок системи прийняття рішень
по управлінню ризиками, містить у собі 6 блоків інформаційних потоків ризиків: природно-кліматичних,
продуктових, кваліфікаційних (кадрових), територіальних, інноваційних і фінансових.
— накопичення інформації зі сфер прояву ризиків. Вона необхідна для аналізу й оцінки факторів ризику в результаті взаємодії ринкового і державного регулювання аграрних ринків.
Четвертий етап. Визначення критеріїв вибору і
системи показників оцінки зниження ризику. Вибір
критерію і показників оцінки ризику повинен здійснюватися виходячи з цілей і задач, сформульованих
на відповідному етапі роботи. Оскільки в економіці
підприємницького типу головною метою є прибуток,
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критерієм ефективності тих чи інших заходів, що знижують ризик, варто назвати забезпечення гарантії її
одержання.
П'ятий етап. Розробка і вибір альтернативи оцінки зниження ризику. На практиці підприємство не володіє (і не може володіти) такими запасами знань і
часу, щоб сформулювати й оцінити кожну можливу
альтернативу. Тому менеджери (консультаційні фірми
і центри) шукають прийнятний варіант, що дозволяє
зняти проблему.
Шостий етап. Розробка концепції аналізу зниження ризику з позицій обраних критеріїв, показників
і альтернатив. Аналіз ризику — процес виявлення
(ідентифікації) і оцінки небезпек. Основний зміст цієї
процедури полягає в тому, що в результаті проведеного аналізу, слід одержати перелік можливих варіантів рішень конкретних проблем (досягнення поставленої мети) з докладною характеристикою позитивних і
негативних наслідків кожного з них.
Сьомий етап. Практична реалізація наміченого
проекту з урахуванням можливого ризику. Після завершення етапів, пов'язаних з обґрунтуванням заходів
щодо зниження ризику, необхідно продумати механізм їх можливої реалізації.
Процес безпосереднього впливу на ризик нами
представлений трьома основними способами — зниженням, збереженням і передачею ризику.
Зниження ризику має на увазі зменшення розмірів можливого збитку, імовірності настання несприятливих подій.
Збереження ризику на існуючому рівні не завжди
означає відмовлення від будь-яких дій, спрямованих
на компенсацію збитку, хоча така можливість передбачена. Підприємство може створити спеціальні резервні фонди (фонди самострахування або фонди ризику), з яких буде здійснюватися компенсація збитків
при настанні несприятливих ситуацій.
До заходів, здійснюваних при збереженні ризику,
можуть бути також зараховані: одержання кредитів і
позик для компенсації збитків і відновлення виробництва, одержання державних дотацій та ін.
Заходи для передачі ризику означають передачу
відповідальності за нього третім особам при збереженні існуючого рівня ризику. До них належать страхування, що має на увазі передачу ризику страхової
компанії за визначену плату, а також різного роду фінансові гарантії, поручительства тощо.
Восьмий етап. Заключним етапом управління ризиком, є контроль і коректування результатів реалізації обраної стратегії з урахуванням нової інформації.
Контроль полягає в одержанні інформації від менеджерів про збитки, що відбулися, і вжиті заходи по їх
мінімізації. Він може виражатися у виявленні нових
обставин, що змінюють рівень ризику, передачі цих
даних страховій компанії, спостереженні за ефективністю роботи систем забезпечення безпеки та ін. Крім
цього, повинен відбуватися перегляд даних про ефективність використовуваних заходів для управління ризиками.
У рамках представленого нами аналізу ризику можуть використовуватися системи економіко-математичних моделей, алгоритмів і методичних підходів, що
дозволяють максимально об'єктивно оцінити змінні
умови і визначити рівень інвестиційної привабливості
підприємства з урахуванням факторів ризику і невизначеності.
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Усі процедури і кроки пропонованої нами методики побудовані на послідовності 9 етапів виконання
задач функціонування підприємства з урахуванням невизначеності і ризику економічного середовища.
Крок 1. Розробляється і реалізується інформаційна система для підготовки вхідної інформації. На
основі статистичних даних формується прогноз врожайності культур кожного господарства.
Для кожного господарства на основі оцінки
об'єктивних факторів і параметрів його діяльності
встановлюються можливість, доцільність або недоцільність відповідного варіанта кластерного розвитку
по випуску кінцевої продукції і наданню послуг, по
поглибленню внутрішньогалузевого поділу праці і
технологічної (стадійної) спеціалізації.
Крок 2. Можливі варіанти кластерного розвитку і
схеми спеціалізації піддаються глобальній оцінці і вибору з урахуванням результатів аналізу попереднього
етапу і загальнорегіональних інтересів (потреб). Усі
господарства групуються по характеру виробничої діяльності і продукції, що випускається (послуг, що надаються). Вихідна сукупність підприємств розбивається на однорідні групи за допомогою методів кластерного аналізу по методу Уорда, а виробничий потенціал групи однорідних підприємств поєднується в
типи.
Крок 3. Вирішується багатокритеріальна оптимізаційна задача. Тут усі параметри задачі розділені на
випадкові величини, що випробують вплив випадкових факторів і в результаті варіюючі і детерміновані
(визначені). Врожайність сільськогосподарських культур і ціни реалізації 1 ц продукції є випадковими величинами. Продуктивність тварин і витрати грошових
і трудових ресурсів на 1 ц продукції вважається нормативною, розрахованою на основі технологічних
карт. Обсяги виробничих ресурсів можна розглядати
як детерміновані.
Спочатку необхідно робити аналіз ієрархій критеріїв використання інвестицій, що характеризують
ефективність, і альтернатив задачі для вибору найбільш прийнятного критерію. Потім за допомогою
експертних оцінок можна визначити ступінь важливості факторів, що впливають на вибір того чи іншого
критерію. Далі можна розрахувати імовірності ризику
по інвестиційній привабливості проектів в агропромисловому виробництві на основі думок експертів і
ранжирування значимості критеріїв експертної оцінки. У підсумку виходить взаємозв'язок рівня ризику по
інвестиційній привабливості проектів в агропромисловому виробництві із можливістю прийняття управлінських рішень по їх мінімізації.
Тут як локальні критерії оптимізації можуть виступати показники: "максимум реалізованої продукції", "максимум валової продукції", "максимум чистого
доходу", "рівень рентабельності".
Крок 4. На цьому кроці розглядається задача оптимізації розподілу продажів продукції, здійснюється
вибір множини варіантів із плану продажів з урахуванням ризику і невизначеності, заснована на ідеї мінімізації середнього абсолютного відхилення.
При цьому ставиться мета розробити процедуру
узгодження оптимізації й імітації при формуванні закупівельної ціни, наприклад на зерно, що враховують
економічні інтереси держави і підприємства. При урахуванні прагнення власника знизити ризик неприйнятних збитків можливі рішення, згідно яким бажаний
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поетапний продаж виробленої продукції (розподіл обсягу продажів, наприклад, зерна в часі в період до наступного врожаю). Далі на основі аналізу сезонних
особливостей динаміки цін у минулі роки і з урахуванням очікуваного рівня інфляції може бути зроблений
прогноз цін по місяцях року по можливих сценаріях.
Вхідні техніко-економічні коефіцієнти і параметри
моделі вводяться в модель екзогенно.
У результаті виходять плани з продажу продукції
(зерна) протягом планового періоду при різних допущеннях щодо середніх абсолютних відхилень від очікуваного загального виторгу (за винятком витрат по
оплаті витрат сховища (елеватора).
Крок 5. Задача полягає в оцінці ризику наслідку
обраного рівня закупівельної ціни з погляду держави і
з погляду сільськогосподарського виробника.
Щоб формувати ціни на сільськогосподарську
продукцію держава повинна прогнозувати рівень інфляції. Засобів, отриманих підприємцями за вирощену
і продану державі продукцію, повинно вистачити на
покриття витрат до наступного врожаю. Пропонована
методика, заснована на зіставленні очікуваного ефекту
і ризику, не тільки допускає, але і передбачає вибрати
найбільш прийнятний рівень (варіант) закупівельної
ціни для сільськогосподарського виробника.
Крок 6. Необхідна оцінка ризику втрати прибутку
при зберіганні продукції з урахуванням мінливості цін
на ринку сільськогосподарської продукції. З декількох
рішень, відомих у теорії ігор, вибирається те, котре є
прийнятним для конкретного випадку.
При цьому рядки матриці являють собою різні
варіанти, а стовпці — можливі кліматичні результати
(несприятливі, середні і сприятливі).
При цьому критерії можуть бути розділені на дві
групи, що дозволяють оцінювати альтернативу залежно від рівня визначеності ситуації: вибору альтернативи в умовах ризику (критерій "Байєса-Лапласа"); вибір альтернативи в умовах невизначеності (критерій
"Мінимакса", "Севіджа", "Гурвіца").
Для обережної стратегії характерне відмовлення
від ризиків. При такій стратегії одним з найчастіше
використовуваних методів управління ризиками є
страхування. Суть методу — створення власних страхових фондів, призначених для покриття збитків.
Крок 7. Схема розрахунку нормативів будується
виходячи з цілей вирівнювання рентабельності, що
може варіюватися залежно від погодного і цінового
фактора.
Рівень рентабельності з урахуванням використовуваного страхового резерву в несприятливій ситуації
і з урахуванням відрахувань у страховий фонд у середніх і сприятливих ситуаціях.
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Крок 8. Для цього можна використовувати імітаційну модель фінансової діяльності підприємства.
Спочатку будуються моделі попиту і поведінки
конкурентів на основі розрахункових даних. За результатами аналізу вихідної моделі визначаються величини
попиту, ринкова ціна і нормативні коефіцієнти і їх поєднання, при якому забезпечується можливість здійснення простого (стабілізація виробництва) і розширеного (розвиток виробництва) відтворення з урахуванням інфляції. При цьому варто розрахувати індекси-дефлятори і диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію.
Крок 9. Пропонуються можливі варіанти інвестиційної програми підприємства на основі формування
бюджету капіталовкладень з використанням лінійного
динамічного програмування.
Для оптимізації інвестиційної програми господарства на основі критерію чистої дисконтованої вартості вирішується оптимізаційна задача. Враховується,
що підприємство не розглядає можливість залучення
додаткових позикових джерел фінансування, тобто задача полягає в найбільш ефективному розподілі власних засобів серед інвестиційних об'єктів:
Висновки та пропозиції. Здійснені ітеративні розрахунки по всіх ієрархічних ланках поряд з доказом
можливості і доцільності практичного використання
пропонованої системи дозволяють запропонувати
конкретні параметри спеціалізованого кластерного
розвитку по інвестиційній привабливості підприємств
у розрізі областей, зон і типів окремих господарств на
середньострокову перспективу. З урахуванням аналізу, лише 46% підприємств від загальної кількості досліджуваних сільськогосподарських підприємств мають високий ступінь привабливості для інвестора в частині використання економічного потенціалу. Таким
чином, оцінка в агропромисловому виробництві з погляду рівня ризику дозволяє створити реальне інвестиційно привабливе і конкурентне середовище для
підприємства.
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МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
ІНСТРУМЕНТІВ АНТИДЕМПІНГОВИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ
Актуальність. Після здобуття Україною державної
незалежності поступова інтеграція в загальноєвропейські структури і налагодження кооперації з Європейським Союзом (далі — ЄС) стали її головними стратегічними пріоритетами. Тому, з моменту вступу України до Світової організації торгівлі (далі — СОТ), а це
відбулося 5 лютого 2008 року (підготовча робота України щодо вступу до цієї міжнародної організації тривала 14 років) і підписання Угоди з ЄС в 2014 році в
нашій країні відбувається жорстка конкуренція як
на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Але,
прагнучи стати рівноправним партнером країн Європи
та світу, Україна розпочинає змінювати імідж експортера на імідж конкурентоспроможного учасника європейського ринку і в свою чергу як одним із засобів
опанування ринків, витіснення конкурентів проводить
експорт за демпінговими цінами.
Для національного товаровиробника важливим
економічним наслідком від застосування ефективних
антидемпінгових санкцій має стати покращання всіх
факторів та економічних показників, які впливають на
його економічне становище. Тому досить актуальною
є проблема нового, більш наближеного до сучасних
реалій, визначення системи факторів та показників,
що впливають на становище національного товаровиробника та мають бути поліпшеними в результаті запровадження ефективних антидемпінгових санкцій.
Зміна цих факторів і показників в результаті застосування антидемпінгових санкцій потребує всебічної
економічної оцінки з метою визначення рівня ефективності та шляхів удосконалення певних антидемпінгових заходів.
Аналіз публікацій. Перші згадки про дослідження
даної проблематики можна знайти в наукових працях
економістів Адама Сміта й Олександра Гамільтона, які
ще у XVIII ст. усвідомлювали існування цього явища
та вивчали можливі шляхи усунення його руйнівного
ефекту.
В теперішній час теоретичним та практичним аспектам антидемпінгового регулювання у світових торговельних відносинах присвячено чимало наукових
праць і монографій, серед яких насамперед слід
назвати праці С. Осики, В. Пятницького, Л. Сабельникова, П. Хвойника, Ю. Шишкова, О. Шниркова,
А. Магеррамова.
Серед зарубіжних авторів, що досліджують дану
проблематику, слід зазначити А. Богданова, Д. Ганінга, Д. Гартена, І. Герчікову, І. Гладкіх О. Данильцева, Р. Дейла, І. Дюмулена, І. Іванова, П. Колієра,
А. Кондакова, В. Коновалова, В. Кур'єрова, М. Лівенцева, П. Ллойда, Е. Обмінського, О. Онищука,
І. Осадчої, К. Стігмана, Д. Франкліна, Б. Хокмена.
Постановка завдання. Основною метою статті є
вивчення стану України на зовнішньому ринку, а та-
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кож проблем, пов’язаних із впровадженням антидемпінгових заходів інших країн світу до України та вдосконаленням механізму торговельного захисту. Саме
цим і зумовлене обрання теми дослідження.
Результати дослідження. Металургійне виробництво, хімічна промисловість, машинобудування, які
визначають основу економіки багатьох регіонів, вже
сьогодні переходять на нові стандарти виробництва і
європейські технічні регламенти. Поглиблюючи співпрацю з ЄС, Україна змогла отримати нові стимули
для розвитку внутрішнього ринку і поглиблення економічної спеціалізації регіонів [2, c.2]. Тому, для України постає питання посилення захисту національного виробника від можливої недобросовісної конкуренції та швидкого реагування на процеси демпінгового імпорту.
Відповідно до цього, розширення українського
експорту на світових ринках супроводжується й посиленням економічних обмежень щодо нього в різних
країнах. Використовуються усе більш витончені
форми протекціонізму, спрямовані на дискримінацію
українських експортерів, - були задіяні різні технічні,
екологічні, санітарні й інші стандарти, що ускладнюють процедуру сертифікації продукції, вимоги до форм
і методів розслідувань для зниження конкурентоздатності української продукції.
До того ж, при підписанні Угоди з ЄС відкриваються кордони для більш конкурентоспроможних європейських товарів і це питання лише підвищує свою
актуальність. Окрім того, ставлення до українського
експорту є вкрай упередженим ще зі вступу України
до СОТ і визнання ринкового статусу української економіки не гарантує скасування антидемпінгових заходів і розслідувань, що були застосовані до України або
ще перебувають у стані розробки (табл. 1), а лише
дещо зменшують вимоги до неї.
В світі існує тенденція застосування іншими країнами антидемпінгових заходів в основному до таких
українських товарів як трубна продукція, гарячекатаний прокат, сталева продукція тощо (табл. 1).
При розгляді динаміки зовнішньої торгівлі України товарами та послугами за останні 5 років (рис. 1
та рис. 2) можна зазначити, що проблемним питанням
зовнішньої торгівлі України в процесі входження у світове господарство є нераціональна структура економіки, а отже, малоперспективна модель міжнародної
спеціалізації. Це пов’язано з тим, що Україна експортує на міжнародні ринки товари, які здебільшого мають низький ступінь переробки (товари агропромислового комплексу та харчової промисловості, руди,
метали, передусім чорні, продукція хімічної промисловості тощо). Саме за цими товарами, а саме рудою,
металами, продукцією хімічної промисловості, країни
світу і застосовують до України антидемпінгові заходи.
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Таблиця 1
Чинні антидемпінгові заходи щодо української продукції з 2010 по 2015 рік
№

Країна

Кількість заходів
7

1.

Сполучені Штати Америки

2.

Європейський Союз

4

3.

Мексика

4

4.

5.

Європейський
економічний
союз (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Росія)
Королівство Таїланд

2

6.
7.

Республіка Туреччина
Канада

1
2

8.
9.
10.

Республіка Індія
Республіка Індонезія
Бразилія
Всього

2
1
3
29

3

Заходи, до яких товарів застосовані
Карбамід сухий; Феросилікомарганець; Нітрат амонію;
Арматура; Прокат гарячекатаний плоский в рулонах;
Прокат вуглецевий гарячекатаний плоский не в рулонах;
Сталеві труби
Джгути, канати, троси з чорних металів; Труби безшовні,
Трубна продукція, Прасувальні дошки
Феросилікомарганець; Арматура; Гарячекатаний прокат
(обрізний); Прокат гарячекатаний плоский в рулонах
Трубна продукція (труби малого та середнього діаметру);
Сталеві ковані прокатні валки; Посуд столовий та кухонний з фарфору
Прокат гарячекатаний в рулонах та не в рулонах, Мідний
дріт
Мідний дріт
Прокат гарячекатаний плоский в рулонах; Гарячекатаний
обрізний прокат із вуглецевої та високоміцної низьколегованої сталі
Сода кальцинована; Нітрат натрію
Гарячекатаний прокат в рулонах
Прокат плоский; Шини автомобільні; Сталеві труби

Джерело: таблицю складено за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [2].

Крім того, на цих ринках панує жорстка цінова
конкуренція і переваги можуть швидко переходити до
інших країн, особливо коли до країн уживаються обмежувальні, дискримінаційні торговельно-економічні
заходи. Водночас, дуже незначними є поставки українських товарів на високодинамічні ринки, які визначають перспективи розвитку світової економіки, а
саме країни ЄС.
Упродовж останніх років спостерігаються позитивні зміни в географічній структурі зовнішньої торгівлі, зокрема експорті українських товарів. Відбувається її переорієнтація на ринки країн далекого зарубіжжя, існує тенденція у міжнародній діяльності спаду
екпортно-імпортних операцій (рис. 1 та рис. 2).

Криза, що відбувалась в країні в 2014 році, вплинула на зовнішню торгівлю України товарами та послугами. Але в 2015 році тенденція ринку почала змінювати свій напрямок і тому очікується подальше зростання українського експорту до країн далекого зарубіжжя, зокрема до країн — членів ЄС. Тому, одним із
важливих напрямів розвитку експортного потенціалу
України повинно стати поглиблення торговельних
відносин з країнами ЄС, у яких визначальним завданням є створення зони вільної торгівлі та, як результат,
нарощування обсягів реалізації готових виробів і високотехнологічної продукції.

Росія
Китайська Народна Республіка
$19 819,62

Республіка Індонезія

$17 631,75

млн.дол.

$2 180,03

$15 077,26

Республіка Індія

$1 777,18
$2 726,68

Республіка Туреччина

$2 674,13

$23 827,06
$22 521,34

Королівство Таїланд

$19 362,07
$12 658,10

$18 442,43

Канада

$9 798,23

$17 423,97

$17 064,20

$17 122,15

$3 612,38
$1 996,99
$4 859,21
$9 434,29

$1 113,75
2011р.,

$1 014,66

$888,27

$667,93

$359,77

2012р.,

2013р.,

2014р.,

січень-вересень
2015р.,

Євразійський економічний союз (Білорусь,
Вірменія, Казахстан, Росія)
Європейський Союз
США

Рис. 1. Динаміка експорту товарів та послуг України з 2011 по 2015 рік
Джерело: діаграми складено за даними Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua).
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Росія
Китайська Народна Республіка

$27 418,30

$29 132,20

млн.дол.

$23 244,04

Федеративна Республіка Бразилія

$7 899,64

$6 268,33

Республіка Індонезія

$7 903,23
$12 699,99

$35 038,38

$34 004,70

Республіка Індія
Канада

$5 410,95

$27 552,56

Республіка Туреччина

$17 064,65

$27 065,93
$2 591,23

$27 556,00

$28 566,22

$2 905,21

$2 759,18

$1 928,92

2012р.,

2013р.,

2014р.,

2011р.,

$22 383,00

$5 470,78
$2 694,43
$7 503,93
$12 283,88
$359,77
січень-вересень
2015р.,

Євразійський економічний союз
(Білорусь, Вірменія, Казахстан, Росія)
Європейський Союз
США

Рис. 2. Динаміка імпорту товарів та послуг України з 2011 по 2015 рік
Джерело: діаграми складено за даними Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua).

Після уведення Росією у 2016 року санкцій проти
України й підвищенням рівня «митно-тарифного захисту», українські товаровиробники стали платити такі
ж мита, як, наприклад, Японія або Німеччина (близько 7,8%). Позиція країни-агресора щодо України передбачає негайної переорієнтації експорту на ринки
таких країн як Грузія, Ірак, Казахстан, ЄС, Африка,
Ближній Схід [4].
Ринки Близького Сходу, Африки, Латинської
Америки та окремих країн Азіатсько-Тихоокеанського
регіону є найбільш перспективними для збуту української продукції агропромислового комплексу, машинобудування та металургії.
Перспективним є розширення співробітництва з
країнами Азії, Африки та Латинської Америки у військово-технічній сфері, спільне впровадження українських технологій з подальшим спільним освоєнням
національних і регіональних ринків.
Аналізуючи сучасний стан експортної діяльності
України визначаємо, що ключовим завданням дер-

жавної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності на сьогодні є створення ефективної системи підтримки експорту, яка забезпечить сталий розвиток та
реалізацію експортного потенціалу держави. Стратегічною метою державної підтримки експорту є посилення позицій України на світових ринках високотехнологічної продукції, диверсифікація поставок та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках шляхом ефективного використання економічних, правових та політичних важелів впливу.
Тому, реалізація експортного потенціалу першочергово полягає в необхідності суттєвого корегування
зовнішньоторговельної політики, а саме Україні самої
необхідно застосовувати більше антидемпінгових заходів. На даний час, в Україні діє 6 антидемпінгових
розслідувань, які проводяться щодо імпорту товарів в
Україну (табл. 2).

Таблиця 2
Чинні антидемпінгові заходи, які проводяться щодо імпорту товарів в Україну
№

Країна

1.
2.

КНР
Російська Федерація

3.
4.
5.
6.

Сполучені Штати Америки (США)
Киргизька Республіка
Республіка Білорусь
Республіка Польща
Всього

Кількість
заходів
1
5

1
1
1
1
10

Заходи, до яких товарів застосовані
Лимонна кислота (моногідрат)
Медична склотара; Сода каустична; Листове флоат-скло
(скло термічно поліроване); Плити деревноволокнисті
(ДВП); Легкові автомобілі
Полівінілхлорид суспензійний
Лампи розжарювання загального призначення
Листове флоат-скло (скло термічно поліроване)
Листове флоат-скло (скло термічно поліроване)

Джерело: таблицю складено за даними Міністерства економічного розвитку
(http://ukrexport.gov.ua/ukr/search/?find=%E0%ED%F2%E8%E4%E5%EC%EF%B3%ED%E3).

Як вище зазначалось, до України антидемпінгові
розслідування застосовувались в основному до таких
товарів, як трубна продукція, гарячекатаний прокат,
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торгівлі

України

сталева продукція тощо, але, як повідомляє Міністерство промисловості, за 2015 рік експорт сталі з Китаю
виріс на 20% і досяг рекордного рівня в 112,4 млн тонн
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[5]. Це підтверджує той факт, що Україна має можливість розширювати ринки збуту до інших країн та
може активізувати операції зовнішньоекономічної діяльності на ринках Азії, Африки, Латинської Америки.
Слід зазначити, що проти України проводять антидемпінгові заходи ті країни, які самі реалізують таку
ж продукцію, проти якої вони проводять антидемпінгові розслідування.
Якщо ж для витиснення конкурентів із ринку виробник встановлює ціну на товар, яка є нижчою за
його собівартість, можна говорити про здійснення
демпінгу. Але під час антидемпінгових розслідувань
щодо українських експортних товарів компетентні органи як США, так і ЄС для визначення їхньої собівартості не використали внутрішні ціни України, оскільки офіційно Україна не є країною з ринковою економікою [6, c. 27-28].
У таких випадках Міністерство торгівлі США й
комісії ЄС для порівняння використовують внутрішні
ціни або витрати на виробництво так званої сурогатної
країни, що виробляє аналогічну продукцію, здійснюючи відповідні виробничі процеси. У випадку з Україною такими країнами визнали Бельгію, Австралію,
Норвегію й Індію. Звісно, результати порівняння собівартості виробництва української продукції із собівартістю в цих країнах були не на користь України.
Таблиця 3
Кількість застосованих антидемпінгових заходів у
світі, ранжування за країною-експортером, до якої
застосовані заходи 1995-2014 рр. [8]
№ Країна-експортер
Всього 1995-2014
Всього
3058
1
Китай
759
2
Республіка Корея
213
3
Китайський Тайбей
173
4
США
162
5
Японія
134
9
Російська Федерація
106
10
Бразилія
89
11
Європа
74
12
Малайзія
73
13
Україна
62
14
Германія
53
Визначимо показник активності країни в застосуванні до неї та проти неї антидемпінгових заходів
(ПААЗ). Для цього скористаємося табл. 3 та 4, в яких
наведено дані Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України. Він буде дорівнювати співвідношенню кількості антидемпінгових заходів, які проводить країна до кількості антидемпінгових заходів, що
проводяться до цієї країни.
Отже, ПААЗ США дорівнює 345/162 = 2,13;
ПААЗ Європи = 298/74 = 4,03; ПААЗ України = 38/62
= 0,61; ПААЗ Китаю = 176/759 = 0,23; ПААЗ Російської Федерації = 0,26.
Відповідно до показника активності країни в застосуванні до неї та її проти країн антидемпінгових
заходів можна вважати, що за період з 1995 по 2014 рік
беззаперечними лідерами по активності антидемпінгових заходів були: Європа (ПААЗ=4,03); США
(ПААЗ = 2,13), в свою чергу найнижчий показник має
Китай (ПААЗ = 0,23), Росія (ПААЗ = 0,26), Україна
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Демпінгова маржа (різниця сурогатної собівартості й
експортної ціни української продукції) виявилася, як
правило, значною, а її використовують як вихідну
точку для визначення демпінгового мита на ввезення
українських експортних товарів, що, як свідчить досвід, іноді перевищувало 100% ціни українського експортного товару.
Так, відслідковуючи, скільки позовів подається
на Україну, можна сказати, що країні є доцільним
проведення розслідувань виключно щодо імпорту в
Україну.
Особлива активність іноземних підприємців по
захисту своїх інтересів за допомогою ініціювання антидемпінгових процедур відзначалась в 1999-2002 роках, коли проводилося 15-25 розслідувань у рік [7].
Введення у відношенні української продукції захисних мір змусило наших експортерів шукати нові
ринки азійського напрямку, а саме Казахстан, Грузія,
Ірак тощо.
При аналізі тенденцій застосування процедури
антидемпінгових розслідувань можна визначити той
факт, що кількість країн, які застосовували антидемпінгові заходи до України з середини червня 2015 року
дорівнює 10, а самих заходів — 29, в свою чергу Україна проводила антидемпінгові заходи до 6 країн в
кількості — 10 (табл. 3 та табл. 4).
Таблиця 4
Кількість застосованих антидемпінгових заходів у
світі, ранжування за країною, яка застосовує заходи
1995-2014 рр. [8]
№
Країна-експортер
Всього 1995-2014
Всього
3058
1
Індія
534
2
США
345
3
Європа
298
4
Аргентина
228
5
Бразилія
197
6
Китай
176
7
Туреччина
163
18
Малайзія
38
19
Україна
38
20
Колумбія
34
21
Російська Федерація
28

(ПААЗ = 0,61). Порівнюючи активність антидемпінгових заходів, застосованих Україною до інших товаровиробників до активності антидемпінгових заходів, застосованих проти України, можна зробити висновок,
що ця цифра дуже низька, менше 1. Тому, українській
державі, необхідно удосконалювати механізм антидемпінгових розслідувань, проводити політику державної підтримки експорту товарів та послуг на світовий
ринок та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках шляхом
ефективного використання економічних, правових та
політичних важелів впливу для посилення позицій на
світових ринках високотехнологічної продукції.
Відповідно до Генеральної угоди ГАТТ з новими
правилами, що були прийняті в ході «Уругвайського»
раунду (1986—1994 рр.) членами СОТ є складовою чистиною угоди й поширюються на всі держави-члени
СОТ. Антидемпінгова Угода СОТ включає в себе:
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- більш докладну методику розрахунку демпінгового компонента;
- більш докладний порядок порушення й проведення антидемпінгових розслідувань;
- правила й тривалість застосування антидемпінгових заходів;
- норми роботи арбітражних експертних груп для
використання при вирішенні суперечок в антидемпінговій практиці.
Правову базу застосування заходів торговельного
захисту становлять відповідні положення СОТ:
антидемпінг: ст. VI ГАТТ-47, Угода про застосування ст. VI ГАТТ-47;
компенсаційні заходи: ст. VI, XVI ГАТТ-47, Угода
СОТ по субсидіям і компенсаційним заходам;
спеціальні захисні заходи: ст. XIX ГАТТ, Угода
СОТ про спеціальні захисні заходи.
Разом ці положення називаються Антидемпінговим кодексом СОТ. Крім того, норми, що включені до
вищезгаданих угод, інкорпоровані в національні законодавства країн-членів СОТ.
Взагалі механізм установлення заходів у всіх
трьох випадках побудований по єдиному алгоритму:
подача петиції від імені національних виробників
товару, що піддається збитку;
проведення відповідного розслідування, у ході
якого необхідно одержати: доказ наявності факту демпінгу/субсидії/імпорту, що набрав різкі темпи росту;
доказ збитку;
доказ причинно-наслідкового зв'язку між демпінгом, субсидією, імпортом, що набрав різкі темпи росту
та збитком; встановлення заходів (у випадку наявності всіх трьох доказів) [9].
В Україні механізм регулювання торговельного
захисту відбувається наступним чином: відповідно даним Міністерства економічного розвитку та торгівлі
України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України збирає та аналізує всю необхідну інформацію, яка надійшла від Державної фіскальної служби
України; проводить консультації та слухання із заінтересованими сторонами та відповідає за проведення
розслідувань, що були порушені Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, яка в свою чергу приймає
рішення про:
- порушення розслідувань;
- позитивні або негативні висновки стосовно наявності демпінгу/нелегітимної субсидії/зростаючого
імпорту;
- позитивні або негативні висновки щодо наявності шкоди, визначення причинно-наслідкового
зв'язку;
- застосування заходів торговельного захисту.
Наприкінці, Державна фіскальна служба України
забезпечує застосування торговельних заходів. Але,
щоб країна мала можливість скоріше реагувати на
зміни кон’юктури ринку, зростаючого імпорту, падіння експорту, все ж таки необхідно створення інтегрованих інформаційно-аналітичних центрів в системі
органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, що будуть прораховувати заздалегідь та прогнозувати подальше поводження товаровиробників на ринку країни і це в свою чергу дасть
можливість товаровиробнику прогнозувати подальшу
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свою поведінку як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.
Отже, проаналізувавши зовнішню торгівлю України товарами та послугами за останні п’ять років та
визначивши показник активності країни в застосуванні до неї та проти неї антидемпінгових заходів
можна зазначити наступне, що проблемним питанням
зовнішньої торгівлі України в процесі входження у світове господарство є нераціональна структура економіки, а отже, малоперспективна модель міжнародної
спеціалізації. Застосовані проти неї антидемпінгові заходи якраз проводяться за такими товарами, що Україна експортує. По активності застосування антидемпінгових заходів Україна має дуже низький показник,
на основі чого можна сказати, що українській державі
необхідно удосконалювати механізм застосування антидемпінгових заходів, створення інтегрованих інформаційно-аналітичних центрів в системі органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Україні дасть можливість товаровиробнику заздалегідь прогнозувати подальшу свою поведінку як на
внутрішньому так і на зовнішньому ринках.
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ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ПАДЕРИН И. Д.

И. Д. Падерин
академик АЕН Украины
г. Днепропетровск
ПРОИЗВОДСВЕННАЯ ПРОГРАММА КАК ОСНОВА
ДИНАМИЧНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Постановка проблемы. Планирование является
важным направлением деятельности предприятия. В
процессе планирования осуществляется постановка
целей предприятия на перспективу, определяются
способы и сроки их реализации, а также выполняются
расчеты ресурсного обеспечения и проводиться контроль планов.
Производственная программа служит основой
системы планирования на предприятии. Важнейшими
проблемами производственной программы являются
определение спроса на продукцию и оптимизация ее
структуры.
Анализ последних публикаций. Значительный
вклад в решение проблемы развития системы планирования на промышленном предприятии принадлежит украинским ученным: А. Амоше, С. Аптекарю,
И. Булееву, С. Довбне, Ю. Долгорукову, В. Дубровскому, О. Орлову, С. Покропивному, Г. Семенову,
Г. Тарасюк, Н. Чумаченко, А. Янковому и др.; а также
зарубежным ученым: И. Ансоффу, П. Друкеру,
Ф. Котлеру, М. Мескону и др.
По данной проблеме имеется ряд публикаций. В
работе В. Дубровского дается определение планирования — это многообразный процесс постоянного движения к намеченной цели по следующим этапам: постановка целей; оценка возможностей; выявление альтернатив; анализ последствий; выбор средств; разработка конкретного плана действий [1, с. 282].
В работе В. Бойко планирование определяется
как научное предвидение перспектив развития предприятия, основанное на знании действий экономических законов. Одновременно является средством реализации разработанных перспектив и активного воздействия на все процессы, происходящие в ходе производства и сбыта конкурентоспособной продукции [2,
с. 53].
В работе С. Довбни дается определение, понятия
«научно обоснованное планирование». Автор считает,
что планирование предполагает последовательную реализацию следующих подфункций: прогнозирование,
моделирование и программирование [3, с. 139].
Таким образом, имеются различные научные
подходы к планированию деятельности предприятия.
Цель статьи. Исследование научных и практических аспектов динамичной системы планирования деятельности промышленного предприятия и ее основы
производственной программы.
Основной материал исследования. Совершенствование системы планирования на предприятиях Украины обусловлено следующими причинами:
- в связи с преобразованиями экономики Украины в рыночные отношения и переходом от целей
выполнения директивных планов производства к получению прибыли при максимальном удовлетворении
потребностей потребителей;
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- изменением хозяйственного законодательства,
предоставлением самостоятельности предприятиям и совершенствованием их организационных форм;
- установлением нового порядка финансирования и изменением его источников [3, с. 138].
Применение планирования на предприятии создает следующие преимущества:
- делает возможной подготовку к использованию
будущих благоприятных условий;
- проясняет возникающие проблемы;
- стимулирует руководителей предприятий к реализации своих решений в дальнейшей работе;
- улучшает координацию действий на предприятии;
- создает предпосылки для повышения образовательной подготовки руководителей подразделений
предприятия;
- увеличивает возможности в обеспечении предприятия необходимой информацией;
- способствует более рациональному распределению ресурсов;
- улучшает контроль на предприятии.
Переход к рыночным отношениям предъявляет
особые требования к предприятию. Сложность и
высокая подвижность происходящих на нем процессов создает новые предпосылки для более серьезного применения планирования.
Масштабы, сложность и разнообразие направлений деятельности предприятия требуют особого внимания к вопросам: видов выпускаемых товаров, источникам финансирования и технологическим ресурсам. Предвидение будущего предприятия без преувеличения требует научного подхода.
Научные принципы планирования определяют
характер и содержание плановой работы на предприятии. Правильное соблюдение принципов планирования создает предпосылки для эффективной деятельности предприятия и уменьшает возможность отрицательных результатов.
Планирование основывается на ряде принципов:
1. Принцип единства предполагает, что планирование на предприятии должно иметь системный характер.
Система означает существование совокупных
признаков, взаимосвязь между ними, а также наличие
единого направления развития элементов системы,
ориентированного на общие цели.
2. Принцип участия означает, что каждый член
предприятия становится участником плановой деятельности, независимо от должности и выполняемой
им функции.
3. Принцип непрерывности заключается в том,
что процесс планирования на предприятии должен
осуществляться постоянно в рамках установленных
циклов.
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4. Принцип гибкости позволяет менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Поэтому планы должны содержать
так называемые резервы.
5. Принцип точности заключается в определенной степени точности планов предприятия, в какой
мере позволяют внешние и внутренние условия.
Структура предлагаемой динамичной системы
планирования на предприятии в условиях рыночной
экономики приводится на рисунке.
Актуальность проблемы разработки стратегического плана на промышленном предприятии заключается в сложности освоения его методики в сочетании
с реализацией международных стандартов (ИСО) на
предприятии, проведением комплексного анализа хозяйственной деятельности, большого объема экономических и финансовых расчетов. В основе стратегического плана предприятия лежит стратегия — это детальный и комплексный план, предназначенный для
осуществления миссии и его целей.
Стратегическое планирование включает набор
действий и решений, предпринятых руководством
предприятия, которые ведут к разработке стратегий
для достижения целей. В процессе стратегического
планирования выделяют следующие виды управленческой деятельности: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация, осознание организационных стратегий.
Методика стратегического планирования включает: миссию, цели, оценку и анализ внешней среды,
обследование сильных и слабых сторон предприятия,
анализ стратегических вариантов, выбор стратегии, её
реализацию и оценку существования, которая должна
доводиться до её сотрудников. Миссия детализирует
статус предприятия, обеспечивает направление и ориентиры для определения целей.
Цели предприятия должны быть конкретными,
измеримыми, ориентированными во времени и достижимыми.
Ценности
и
цели
высшего
руководства
оказывают существенное воздействие на принятие
управленческих решений. К категориям ценностей относятся: теоретические, политические, экономические, социальные, этические.
Особо обращается внимание на слабые стороны
предприятия, её культуру и имидж.
Методами управления реализацией стратегического плана и контроля за его исполнением служат
бюджетирование и управление по целям.
Оценка стратегического плана включает: оценку
стратегии, а также проверку соответствия стратегии и
структуры.
Пример краткой характеристики стратегического
плана публичного акционерного общества «Днепрошина».
Миссия предприятия — это производство и реализация шин различного назначения: 190 типоразмеров шин для легковых, грузовых автомобилей, троллейбусов, горно-рудной, сельскохозяйственной и
строительной техники, мотоциклов, мотороллеров,
мопедов, а также 1500 наименований формованных и
неформованных резинотехнических изделий.
Целями предприятия являются получение прибыли, повышение качества продукции, увеличение
доли внутреннего и внешнего рынка шин.
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Внешняя среда предприятия недостаточно благоприятствует развитию предприятия из-за высоких
банковских процентов, транспортных тарифов и таможенных барьеров.
Конкурентоспособность шин обеспечивается наличием на предприятии научно-технического центра
и его разработок новой продукции, которая соответствует международным стандартам, о чем свидетельствуют многочисленные международные награды за качество шин.
Выбор стратегических альтернатив определен
ассортиментом продукции, не имеющей аналогов в
странах СНГ: более 50 типоразмеров шин для отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники.
Результатами выбранных предприятием стратегий служат ежегодное получение чистой прибыли, за
счет которой обеспечивается финансирование в значительных объемах социальных, технических и экологических программ, а также выплаты дивидендов акционерам.
Важным плановым документом промышленного
предприятия может служить тактический план, который включает следующие разделы:
− производственная программа и сбыт продукции на основе маркетинговых исследований и заключенных контрактов на продукцию;
− техническое развитие производства;
− кадры и трудовые ресурсы;
− материально-техническое обеспечение;
− рациональное использование природных ресурсов;
− инвестирование;
− финансовый план;
− нормы и нормативы;
− план повышение экономической эффективности предприятия;
По производству в тактическом плане отражаются основные виды продукции в натуральных единицах, а также объем товарной, реализованной продукции в денежном выражении на основе маркетинговых исследований.
По техническому развитию производства планируется: основные показатели технического уровня
производства для обеспечения конкурентоспособной
продукции; задания по выполнению научно-технических программ, внедрению новых технических решений; источники финансирования инноваций; экономический эффект от мероприятий научно-технического прогресса.
По труду и заработной плате планируются: фонд
заработной платы, норма зарплаты на одну гривну
произведенной продукции; численность рабочих и
служащих, а также рост производительности труда.
По материально-техническому обеспечению на
перспективу планируется: объем основных видов материальных ресурсов; поставщики, основание договоров и контрактов с ними; задание по снижению норм
расходов по важнейшим видам материальных ресурсов.
По капитальному строительству на перспективу
планируется: ввод в действие основных фондов, производственных мощностей и объектов; объем капитальных вложений и строительно-монтажных работ.
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Рисунок. Динамичная система планирования на предприятии в условиях рыночной экономики
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По сбыту продукции на основе маркетинговых
исследований на перспективу планируются: прогнозируемый объем сбыта продукции по различным каналам товародвижения; сегментирование рынков, выбор
целевых рынков конкретных товаров, на основании
чего создаётся план маркетинга.
В разделе «Инвестирование» прорабатываются
варианты капитальных вложений и выбираются наилучшие с учетом дисконтирования.
Оперативное планирование включает два этапа:
на первом этапе разрабатываются оперативные
планы и графики производства которые называются
календарным планирование;
на втором этапе осуществляется диспетчеризация
планов — это обеспечение беспрерывного учета,
контроля и регулирования выполнения оперативных
планов по ходу производства. В календарное планирование входят: плановые нормативы, планы-графики
производства, расчеты загрузки оборудования и доведение производственных заданий до подразделений до
рабочих мест предприятий. Диспетчирование заключается в контроле над выполнением планов-графиков,
текущей координации работ сопряженных цехов в
процессе выполнения заданий.
Имеются различия оперативного планирования и
контроля в различных отраслях, в черной металлургии

при календарном планировании учитывается техническое состояние доменных печей, сталеплавильных агрегатов и прокатных цехов. На машиностроительных
заводах плановой единицей является готовое изделие,
которое состоит из сотен узлов и деталей. На этапе
календарного планирование устанавливается количество изделий в месяц на этапе диспетчирования формируется графики производства изделий и узлов. В
ходе выполнения недельного и месячного планов осуществляеться контроль оперативных графиков диспетчером завода.

Основной целью применения такой модели является всестороннее обоснование и правильный выбор
критерия оптимизации. Чаще всего критерием оптимизации производственной программы могут быть
следующие показатели: максимум выпуска продукции,
максимум получения прибыли, максимум использования производственной мощности.

Критерием оптимизации производственной программы для цехов, участков могут быть показатели:
минимум простоев оборудования, минимум брака,
минимум отходов и т.д.
Если в систему вводят ограничение использования ресурса, и его потребление лимитировано, то используют формулу:

На стадии перспективного и среднесрочного прогнозирования производственной программы применяются статистические модели и модели детерминированного моделирования.
Детерминированные модели применяются в виде
набора количественно измеряемых факторов, влияющих на результативный показатель.

Детерминированные модели могут быть двух видов: аддитивные и мультипликативные.
Аддитивные модели имеют вид сумм некоторых
величин:
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Методы оптимизации производственной программы
Для различных целей и на различных стадиях
разработки и корректировки производственной программы могут быть использованы модели оптимизации различного типа: оптимизационные, детерминированные, имитационные, матричные, статистические, графические.
На практике самое широкое и эффективное применение получили оптимизационные модели, позволяющие выявить максимум (или минимум) критерия
оптимизации производственной программы при четко
заданных ограничениях. Эта модель имеет вид:

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕТРЕНКО Ю. О.

Для использования таких моделей необходимо
решить главный вопрос — обоснование факторов, вводимых в модель. При этом их число должно быть ограничено, а влияние существенно. Цель применения таких моделей — найти наиболее экономичные пути достижения заданного уровня объема производственной
программы.
Имитационная модель позволяет воспроизвести
и сопоставить варианты решений и хода производства.
Имитационная модель является наиболее сложной и требует применения широкого математического
аппарата, включая оптимизационные, детерминированные, матричные модели.
Имитационная модель часто применяется в
сложных ситуациях, например, требуется создать модель модификации покупательских потребностей в
связи с изменением цен товаров на рынке.
Такие модели широко применяются в перспективном, текущем и оперативном планировании производственной программы.
Широкое распространение в экономических
расчетах нашли сетевые модели. Наиболее часто они
применяются при построении сквозных графиков
выпуска продукции с опережениями основного документа оперативно календарного плана.
Выводы
1. Предлагаемая динамичная система планирования деятельности промышленного предприятия включает блок планов: стратегический, тактический и оперативный; корректирующий блок: прогнозирование,
бизнес-планирование, бюджетирование, а также
блоки учета, экономического анализа, контроля планов и корректировки целей предприятия.
2. Основой указанной системы планирования
предприятия является производственная программа
которая состоит из двух частей: плана производства
продукции в натуральном или условно-натуральном
выражении, а также характеристика продукции, оценка возможных рынков сбыта и стратегия маркетинга.

3. Производственная программа характеризуется
готовой, товарной, валовой, чистой и обосновывается
производственными ресурсами, основными фондами,
оборонными средствами, а также производственной
мощностью предприятия.
4. Для разработки и корректировки производственной программы используются модели оптимизации различного типа: оптимизационные, детерминированные, имитационные, матричные статистические и графические которые повышают эффективность динамичной системы планирования [8].
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ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
МІСЦЕВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства формування
і розподіл суспільних фондів на рівні держави та міс-
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цевих органів влади забезпечується застосуванням
різних фінансово-бюджетних інструментів, що дозволяє проводити зважену державну політику на макро-,
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мезо- і мікрорівнях, враховуючи як інтереси суспільства в цілому, так і проблеми розвитку окремих територій, беручи до уваги інституціональні особливості
функціонування економічних систем.
Основними фінансово-бюджетними інструментами, що впливають на розвиток територій та місцевого самоврядування, є податкові та бюджетні, які залежать від законодавчо визначених повноважень місцевих органів влади щодо встановлення і стягнення
обов’язкових платежів на підвідомчій території та
розподілу мобілізованих ресурсів за принципом субсидіарності, тобто на рівні їх найбільш ефективного використання. У даному контексті дискусійними залишаються питання розподілу повноважень і відповідальності між рівнями влади в державі при вирішенні
соціально-економічних проблем, визначення основних інструментів впливу державного і місцевого управління, а також оцінки їх впливу на економічне
зростання на місцевому рівні.
Аналіз наукових досліджень. Проблеми ефективного впливу на розвиток соціально-економічних систем на різних рівнях за допомогою фінансових та бюджетних інструментів знаходять своє відображення в
багатьох наукових публікаціях. Вчені досліджують
природу місцевих соціально-економічних систем як
таких, основні інструменти впливу, його ступінь і результати. Вивченню цих питань присвячені публікації
таких науковців, практиків та аналітиків, як В. П. Вишневський [1], Є. О. Балацький [2], Б. М. Данилишин
[3], Г. В. Макаров [4], Ч. Маклур (McLure C.E.) [5],
Т. В. Паєнтко [1], Т. В. Сало [6] та інші. Разом із тим,
беручи до уваги останні події у бюджетній сфері й у
сфері оподаткування в Україні, доцільним є проведення перманентного пошуку шляхів подолання недоліків у фінансово-бюджетному управлінні розвитком
місцевих соціально-економічних систем в Україні: тих
що існували до, і тих, що з’являються в процесі законодавчих змін.
Метою дослідження є визначення основних недоліків системи місцевих фінансів в Україні за останні
роки, аналіз внесених до бюджетного та податкового
законодавства змін, пов’язаних з фінансово-бюджетним управлінням на місцевому рівні.
Виклад основного матеріалу. Вирішення поставлених питань залежить від ступеня централізації державних фінансів, зумовленого різними політико-економічними складовими. Так, у світовій практиці виділяють форми суспільних фінансових систем, засновані
на процесах централізації, децентралізації чи адміністративної деконцентрації, залежно від територіальної
структури концентрації фінансових ресурсів, їх розподілу та використання. Процес децентралізації управління обумовлений можливістю врахувати відмінності
місцевих і національних інтересів, коли кожна громада
має організаційну і функціональну структуру для реалізації власних інтересів [3]. Політичною основою децентралізації є Європейська хартія про місцеве самоврядування [7], а адміністративною — ідея про те, що
органи місцевої влади краще обізнані у місцевих
проблемах розвитку і приймають більш ефективні рішення, а делегування є обов’язковою умовою децентралізації колективних економічних рішень [5].
В Україні протягом останніх років теоретики і
практики в галузі місцевих фінансів підкреслювали,
що без власної стабільної та достатньої фінансової
бази на місцевому рівні повноцінний економічний
розвиток місцевих соціально-економічних систем є
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неможливим, при цьому втрачаються реальні можливості розвитку держави в цілому. Так, незважаючи на
численні податкові реформи, ситуація з місцевими податками і зборами протягом довгих років залишалася
парадоксальною — юридично вони завжди існували,
але на практиці їх надходження не дозволяли сформувати дохідну частину місцевих бюджетів в необхідному
обсязі [1, с. 447-458]. У той же час використання загальнодержавних податків як інструменту фінансовобюджетного управління розвитком місцевих соціально-економічних систем пов’язане з одного боку з
проблемою «м’яких бюджетних обмежень», а з іншого — з обмеженням можливості місцевих органів
влади впливати на розвиток місцевих економічних систем за допомогою податкових інструментів (зокрема,
встановлення податкових ставок і пільг). У свою чергу,
саме від достатності доходної бази бюджетів місцевого
самоврядування значною мірою залежить рівень самостійності місцевих органів влади. За розрахунками українських вчених, протягом останніх 10 років частина
місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України скоротилася більш ніж у 2 рази [6, с. 327-328], що
є підтвердженням зміни державного регулювання розподілу доходів між різними ланками бюджетної системи і тенденції до централізації місцевих фінансів.
Однак необхідно враховувати, що процеси формування та використання коштів місцевих бюджетів — це
важливий фінансовий інструмент регулювання економічного і соціального розвитку на місцевому рівні, а
зосередження значних фінансових ресурсів в місцевих
бюджетах відповідає тим проблемам і завданням, які
стоять перед органами місцевого самоврядування на
даному етапі розвитку [2, с. 69-70].
Проголошення курсу на децентралізацію в
Україні спричинило значні зміни в податковому та
бюджетному законодавстві з урахуванням описаних
вище недоліків. Прийняті зміни Бюджетного та Податкового кодексів України, на основі яких був сформований бюджет 2015 року, є найбільш значущим зрушенням на шляху до фінансової децентралізації за
останні роки, покликаним вирішити проблему постійного дефіциту фінансових ресурсів на рівні місцевих
бюджетів. На думку фахівців, зміна законодавства вже
цього року дозволить забезпечити стійке економічне
зростання і виконання місцевих бюджетів на 100 відсотків [8].
Основні зміни, внесені до Бюджетного кодексу
України, що впливають на незалежність місцевих бюджетів, полягають у наступному: самостійне формування місцевих бюджетів (ст. 75); незалежне від термінів прийняття державного бюджету затвердження місцевих бюджетів — до 25 грудня року, що передує плановому (ст. 77); спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення місцевих запозичень від
міжнародних фінансових організацій (ст. 74); надання
права здійснювати місцеві зовнішні запозичення всім
містам обласного значення (ст. 16); надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства
або установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних організацій (ст. 78). Фінансова самостійність місцевих бюджетів, у свою чергу, реалізується за рахунок: встановлення єдиних нормативів
відрахувань загальнодержавних податків (податку на
доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств) за кожною ланкою бюджету (ст. 64, 66, 69, 691);
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скасування індикативного планування Мінфіном показників місцевих бюджетів та доведення їх до місцевих бюджетів; формування єдиного кошика доходів
загального фонду; розширення переліку джерел доходів загального фонду; заміна системи балансування
доходів і видатків місцевих бюджетів принципово новою системою вирівнювання податкоспроможності територій [9].
Доходи загального фонду місцевих бюджетів були
розширені за рахунок: передачі з державного бюджету
100 відсотків плати за надання адміністративних послуг, 100 відсотків державного мита, 10 відсотків податку на прибуток підприємств приватного сектора
економіки; передачі з бюджету розвитку єдиного податку, податку на майно (оподаткування комерційної
нерухомості та автомобілів з великим об’ємом двигуна), та екологічного податку зі спеціального фонду
(крім радіоактивних відходів) з одночасним збільшенням нормативу зарахування до 80 відсотків (чинна
норма — 35 відсотків); введення такого нового обов’язкового платежу, як акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. У свою чергу змінився норматив розмежування податку на доходи фізичних осіб — одного
з основних податкових джерел формування місцевих
бюджетів в Україні: відповідно до прийнятих змін до
державного бюджету направляється 25 відсотків податкових надходжень з території міст обласного значення, районів, бюджетів об’єднаних територіальних
громад; до обласних бюджетів — 15 відсотків, до бюджетів міст обласного значення, району, об’єднаних
громад — 60 відсотків (60 відсотків надходжень на території Києва спрямовуються до державного бюджету,
40 відсотків — до бюджету міста Києва) [9].
Механізм вирівнювання передбачає розрахунок
індексу податкоспроможності бюджетів різних рівнів
(обласних, бюджетів міст обласного значення та
районів, а також бюджетів об’єднаних територіальних
громад) і можливості надання на його основі реверсної
дотації за рахунок певних джерел вирівнювання. Базова дотація передбачена для підвищення фіскальної
спроможності місцевих бюджетів, а крім згаданих
передбачені такі трансферти, як стабілізаційна дотація
та субвенції: освітня, на підготовку робітничих кадрів,
медична, на забезпечення медичних заходів окремих
державних програм [9].
Основні зміни в Податковому кодексі, пов’язані
з децентралізацією, стосуються місцевих податків і
зборів. Так, введено згаданий вище акцизний податок
з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних
товарів; реформований податок на майно шляхом
включення до його складу податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, транспортного податку
та плати за землю; реформована спрощена система
оподаткування та звітності і т.д. Таким чином, незважаючи на фактичне скорочення кількості місцевих
обов’язкових платежів з п’яти (єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (плата за торговий патент)) до чотирьох (податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір), цього року очікується збільшення обсягу надходжень від місцевих податків і зборів [10].
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Незважаючи на масштаби змін у фінансово-бюджетному регулюванні розвитку місцевих соціальноекономічних систем, спеціалісти та дослідники місцевих фінансів в Україні виділяють певні ризики,
пов’язані з проведенням процесу децентралізації на
даному етапі [4; 11]. Так, одним із ризиків є прагнення
центральної влади зберегти контроль за розподілом
коштів, оскільки децентралізація бюджетного процесу
в сучасних умовах може призвести до розбалансування
всієї системи бюджетоутворення в Україні, зокрема
через закладення до місцевих бюджетів заздалегідь нереальних витрат, у зв’язку з чим запропоновані зміни
не виключають впливу центру на розподіл і використання фінансових ресурсів на місцевому рівні. Наприклад, змінено механізм фінансування делегованих
повноважень: витрати комунальних закладів охорони
здоров’я та освіти фінансуються за рахунок цільових
субвенцій, що виключає перерозподіл даних коштів,
тоді як попередня система вирівнювання дозволяла такий перерозподіл. Незважаючи на те, що місцеві органи влади мають право збільшувати витрати на дані
галузі за рахунок власних коштів, фінансових ресурсів
для цього може не вистачати. Також, держава залишила за собою контроль за витратами на капітальний
розвиток, зосередженими в бюджетній програмі «Державні капітальні витрати, що розподіляються Кабінетом Міністрів України». Поява субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації
підприємств вугільної та торфодобувної промисловості й утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків) викликає сумнів, оскільки органи місцевої влади
не мають відношення до їх закриття, а виконання власних функцій повинне забезпечуватися державою в
повному обсязі. Також, централізованим залишається
контроль з боку держави за рухом коштів місцевих органів влади на рахунках Казначейства, адже операції з
виконання платіжних доручень здійснюються протягом п’яти операційних днів тільки за умови виконання
доходів зведеного бюджету України, тобто для місцевих бюджетів залишається ризик неможливості використання власних фінансових ресурсів.
До інших ризиків фінансової децентралізації відносять: недостатність коштів на місцевому рівні (незважаючи на плановане підвищення обсягів доходів
місцевих бюджетів за рахунок реформи податкового і
бюджетного законодавства, на місцевий рівень в той
же час передається велика кількість бюджетних установ; також проблемним є питання фінансування невеликих громад у зв’язку зі скороченням надходжень
від податку на доходи фізичних осіб до 25 відсотків);
процес об’єднання громад (тільки за умови об’єднання
громади отримують інший рівень категорії бюджету та
відповідні йому податкові надходження, у тому числі —
60 відсотків надходжень податку на доходи фізичних
осіб) [11].
Висновки. Застосування основних інструментів
фінансово-бюджетного управління розвитком місцевих соціально-економічних систем, а саме податкових
та бюджетних, залежить від ступеня централізації громадської фінансової системи в державі. В Україні протягом останніх років спостерігався брак фінансування
на місцевому рівні, пов’язаний з нестабільністю та недостатністю фінансової бази. Проголошений курс на
децентралізацію змінив акценти місцевого розвитку,
закріпивши законодавчі зміни в основах формування
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дохідної бази і фінансової самостійності місцевих бюджетів. На думку деяких фахівців, впроваджені зміни
мають певні ризики для економічного розвитку окремих територій і країни в цілому.
Незважаючи на зазначені ризики, процеси децентралізації і застосування пов’язаних з ними основних інструментів фінансово-бюджетного управління
розвитком місцевих соціально-економічних систем
покликані позитивно впливати на формування і розподіл фінансових ресурсів на місцевому рівні, що в
свою чергу значною мірою зумовлює рівень суспільного добробуту і є основним джерелом задоволення
потреб громадян не тільки на місцевому рівні, але і в
масштабах всієї країни. Подальші дослідженні слід
спрямувати на
ретельне узгодження фінансовобюджетного управління розвитком місцевих соціально-економічних систем в Україні зі стратегією розвитку країни з метою досягнення добробуту широких
верств населення.
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м. Запоріжжя
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Постановка проблеми. Обов'язковою умовою успішного функціонування банку в рамках жорстокої
конкуренції на ринку банківських послуг є ефективне
управління його діяльністю, яке неможливе без розробки стратегії розвитку та моделей оцінки-досягнення
цілей банку.
Сучасні реалії розвитку фінансово-економічної
сфери переконливо доводять необхідність розробки і
удосконалення аналітичної інформації, показників
ефективності діяльності, призначених для планування, контролю та поліпшення результатів поточної
діяльності банку. Зростання та розширення масштабів
конкурентних ринкових відносин в банківському секторі вимагає від банків постійного пошуку шляхів ін-
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тенсифікації взаємозв’язків зі своїми клієнтами, поліпшення їх якісних характеристик.
У вітчизняній науковій літературі проблемам конкурентоспроможності банків та тенденціям її підвищення присвячені роботи Ю.А. Бабічевої, І.Т. Балабанова, В.Я. Вовк, А.І. Жукова, Ю.І. Коробова, О.І.
Лаврушина, Г.С. Панової, А.М. Тавасієва та ін. Проблемам підвищення ефективності діяльності банків з
використанням нових технологій в умовах достатнього
рівня банківської конкуренції присвячені роботи Д.В.
Бахтіна, Н.С. Родіної, Є.К. Стрельцової та ін. Закордонні автори також приділили увагу питанням ефективності діяльності банків, а саме: М. Бейкер, Х. Дерига, П. Друкер, М. Хігінс.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ПОКАТАЄВА О. В., ДЕРЕВ’ЯНКО О. В.
Однак питання підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності банків на основі розробки та реалізації клієнтоорієнтованої стратегії вивчені недостатньо. Не повною мірою висвітлені фактори, що підвищують ефективність системи управління взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами та
зростання на цій основі ефективності діяльності банків в сучасних умовах, що зумовило написання даної
статті.
Мета статті полягає в оцінці факторів, що впливають на ефективність діяльності комерційного банку
у сфері управління взаємодіями і взаєминами банків з
клієнтами за допомогою когнітивного моделювання.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Основною метою будь-якого комерційного банку
є отримання прибутку в умовах наростаючої конкуренції серед банків. Одним з важливих аспектів діяльності банку в цьому зв'язку буде успішна робота з клієнтами, націлена на максимізацію прибутку і поліпшення їх обслуговування. Необхідно відзначити, що
масове залучення й утримання клієнтів є найважливішою проблемою, яка потребує позитивного рішення
для успішної організації роботи комерційних банків. У
зв'язку з цим необхідне прийняття ефективних і дієвих
заходів щодо організації клієнтських відносин та взаємодії з ними.
Такими країнами, як США, Швейцарія, Німеччина, Франція встановлені системи визначення національного індексу задоволеності клієнтів. Якщо всього
декілька років тому нa першому плані конкурентної
стратегії банку було завоювання нoвoї клієнтуpи, тo в
останній час в цeнтpі уваги знaxoдитьcя лoяльніcть
клієнтів. Причиною таких змін є розуміння, що підтримка зв’язків з клієнтами забезпечує банку широкий
успіх завдяки отриманню ними нових послуг та продуктів, що надає банк та створення позитивних відгуків.
У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на фактори, що впливають на ставлення клієнта до банку,
його очікування по взаємодії з ним (табл. 1).
Зміна ступеня задоволеності клієнтів тісно
пов’язана з цілями, що ставить перед собою банк у
своїй діяльності, а саме:
• посилення орієнтації банку на клієнтах;

• досягнення успіху та підвищення конкурентоспроможності банку;
• підвищення якості продуктів та послуг та інше.
Таблиця 1
Деякі фактори, що визначають вплив на відносини
клієнта до банку
Фактор
Критерії для оцінки впливу
впливу
Потреби (за- Довіра до банку і виправдання його напити, поба- дійності. Зручність, своєчасність і комжання) клі- плексність обслуговування клієнтів.
єнтів
Якісна своєчасна інформованість клієнтів.
Висока і якісна технологічність обслуговування клієнтів, надаваних послуг і
пропонованих продуктів
Репутація
Оформлення зовнішнього вигляду і
(імідж)
офісу банку, прогресивна та ефективна
банку
реклама.
Забезпечення доступності та прозорості
діяльності.
Сформований імідж (репутація) банку
Анкетування (опитування) клієнтів.
Система
оцінки яко- Взаємовідносини, взаємодія і забезпесті обслуго- чення зворотного зв'язку банку з клієнвування клі- тами
єнтів
У табл. 2 наведено пропоновані авторами фактори підвищення ефективності системи управління
взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами, що позитивно впливатимуть на ступінь задоволеності клієнтів.
На основі запропонованих авторами факторів та
критеріїв розрахуємо сценарні варіанти підвищення
ефективності системи управління взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами за допомогою когнітивного моделювання.
Когнітивне моделювання являє собою дослідження функціонування і розвитку складних систем та
ситуацій на основі побудови когнітивної карти, яка
відображає суб’єктивні уявлення проблеми або ситуації, що досліджуються, пов’язаної з функціонуванням
та розвитком складної системи.

Таблиця 2
Фактори підвищення ефективності системи управління взаємодіями і взаєминами банків
з клієнтами (пропоновані авторами)
Намічена до реалізації мета
Критерії, показники
1
2
Підбір та формування цільових клієнтів банку
Визначення клієнтів, що не приносять Питома вага клієнтів, що не приносить банку прибутку або приприбуток банку
носять банку менше 80% прибутку
Формування цільової групи з найбільш Кількість (число) найбільш цінних і прибуткових клієнтів
цінних і прибуткових клієнтів
Формування клієнтської бази з цільових клієнтів
Своєчасне і якісне інформування клі- Доступність та інформативність інформаційних матеріалів про
єнтів про продукти і послуги, що нада- бренд банку
ються банком
Залучення нових клієнтів
Частка клієнтів з цільових сегментів, які стали клієнтами банку.
Витрати по залученню одного клієнта. Утримання та збереження
залучених клієнтів
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Закінчення табл. 2
2
Ефективність впливу на клієнтів проведених маркетингових заходів.
Питома вага клієнтів, які скористалися рекламними акціями для
вибору продукту та послуг банку
Збереження клієнтської бази
Надання клієнтам індивідуального Кількість клієнтів, що користуються індивідуальним (ВІП) обслу(ВІП) обслуговування
говуванням.
Час, що витрачається на вирішення проблемних питань, врегулювання скарг і реалізацію прийнятих пропозицій і рекомендацій.
Частка запитів клієнтів не задоволених з першого разу
Забезпечення якісного обслуговування Показники якості обслуговування.
Рейтинги банку, встановлювані:
- рейтинговими агентствами і консалтинговими компаніями;
- в результаті проведеного анкетування (опитувань) клієнтів
банку. Оцінка довіри клієнтів банку
Ступінь задоволеності клієнтів від на- Визначення за допомогою анкетування (опитування) зростання
даних їм банком прогресивних і цінних (зниження) питомої ваги клієнтів, задоволених (не задоволених)
якістю наданих продуктів / послуг
пропозицій та рекомендацій
Розвиток взаємин і взаємодії з клієнтами
Підвищення і зміцнення клієнтської Збільшення клієнтської бази за рахунок поліпшення взаємин і
бази
взаємодії банку з клієнтами
Створення
партнерських
відносин Визначення за допомогою анкетування (опитування) ступеня добанку з клієнтами
віри клієнтів до банку (задоволеності роботою банку з обслуговування клієнтів).
Питома вага клієнтів, які купують два-три і більше продуктів (послуг) банку
Залучення і закріплення клієнтів в яко- Зростання доходів і прибутку банку за рахунок реалізації пропості постійних прихильників банку
зицій і рекомендацій клієнтів
Оціночні показники взаємовідносин та взаємодії банків з клієнтами
Створення нових джерел отримання Зростання доходів і прибутку банку, одержуваних від нових клієдоходів і прибутку
нтів.
Зростання доходів і прибутку банку, одержуваних за рахунок надання нових продуктів і послуг
Збільшення доходів і прибутку на од- Питома вага банківської складової в бізнесі (фінансових показного клієнта
никах) клієнта.
Вплив (прибутковість, неприбутковість) клієнта на фінансові показники банку
1
Відповідність маркетингової роботи
банку запитам і побажанням клієнтів
банку

Когнітивна карта є вихідним статичним поданням (відображенням) зв'язків між факторами, що існують у досліджуваній ситуації. Побудова когнітивної
карти базується на визначені знакоорієнтованого
графу:
Фп<<V, E>, X, F, > 0

(1)

Вираз Фп<<V, E>, X, F, > 0 — це кортеж, у якому:
G = < V, E>,
V={vi | vi є V, i=1, 2,…,k };
E={ei | ei є E, i=1, 2,…,k };
G — когнітивна карта (знаковоорієнтований
граф), в якій:
V — безліч вершин («концептів») Vi є V, i=1, 2,…,
k, які є елементами досліджуваної системи;
Е — множина дуг, дуги еij є E, i,j=1, 2, …N відображають взаємозв'язок між вершинами Vi і Vj; вплив
Vi на Vj у досліджуваній ситуації може бути позитивним - знак «+», коли збільшення (зменшення) одного
фактора приводить до збільшення (зменшення) іншого, негативним - знак «-», коли збільшення (зменшення) одного фактора призводить до зменшення
(збільшення) іншого, або відсутні в даний період;
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X — множина параметрів вершин;
X={ X(vi) } i=1, 2,…,k,
X(vi) ={ х(i)g }, g=1,2,…ni.
x(i)g — g- параметр вершини Vi, якщо g = 1, то
x(i)g = xi;
0 — простір параметрів вершин.
Модель складної ситуації будується наступним
чином. Для опису якісних значень базисних факторів
вибирається набір відповідних лінгвістичних змінних.
Вибір градацій за значеннями лінгвістичних змінних
дозволяє дати необхідний ступінь деталізації — «слабосередньо-сильно» або, більш докладно, «дуже слабослабо-середньо-сильно-дуже сильно» і т.д. Кожній
лінгвістичній змінній відповідає певне число в шкалі
[0, 1], що є числовим еквівалентом цієї змінної. Ці числові еквіваленти назвемо якісними змінними. В нашому випадку шкала якісних оцінок напрямів та сили
впливу між факторами виглядає так (табл. 4).
Для побудови когнітивної карти необхідно детермінувати вершини (фактори), які безпосередньо досліджуються в рамках моделі.
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Таблиця 3

V1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12

Матриця суміжності (інцидентності) знакоорієнтованого графа І=А0
I=А0
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблиця 4
Шкала якісних оцінок напрямів та сили впливу
між факторами
Чисельні значення
Характер впливу між
змінних
факторами
Відсутній
0,0
Дуже слабкий
0,1; 0,2 (-0,1; -0,2)
Слабкий
0,3; 0,4 (-0,3; -0,4)
Помірний
0,5; 0,6 (-0,5; -0,6)
Значний
0,7; 0,8 (-0,7; -0,8)
Істотний
0,9; 1,0 (-0,9; -1,0)
V1 — визначення клієнтів, що не приносять прибуток банку;
V2 — формування цільової групи з найбільш цінних і прибуткових клієнтів;
V3 — своєчасне і якісне інформування клієнтів
про продукти і послуги, що надаються банком;
V12
впливає
фактор: 7

V11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

V12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

V4 — залучення нових клієнтів;
V5 — відповідність маркетингової роботи банку
запитам і побажанням клієнтів банку;
V6 — надання клієнтам індивідуального (ВІП) обслуговування;
V7 — забезпечення якісного обслуговування;
V8 — ступінь задоволеності клієнтів від наданих їм
банком прогресивних і цінних пропозицій та рекомендацій;
V9 — підвищення і зміцнення клієнтської бази;
V10 — створення партнерських відносин банку з
клієнтами;
V11 — залучення і закріплення клієнтів в якості
постійних прихильників банку;
V12 — створення нових джерел отримання доходів
і прибутку.

V1 впливає
на фактор:
2,5,7,8,9,10

V2 впливає
на фактор:
1,5,6,9,10,11,12

V11
впливає фактор:
1,2,5,6,9,10,12

V3
впливає фактор:
1,4,5,7,8,9,10,11

V4
впливає фактор:
9,11,12
Взаємодія
факторів

V10
впливає фактор:
8,9,11,12

V9
впливає фактор:
5,11,12

V5
впливає фактор:
3,4,7,8,9,10,11

V8
впливає фактор:
3,4,5,9,10,11,12

V7
впливає фактор:
3,4,5,8,9,10,11,12

V6
впливає фактор:
1,2,8,9,10,11,12

Рис. 1. Причинно-наслідкові зв'язки між факторами підвищення ефективності системи управління
взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами
Результатом якісного аналізу взаємодії факторів,
є побудова матриці прискорення, що відбиває стимулюючі взаємодії, і матриці гальмування, що відбиває
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негативні, які гальмують взаємодії факторів. Подальша роль матриць полягає у визначенні ступеня взаємодії факторів у системі і ступеня активності факто-

81

ПОКАТАЄВА О. В., ДЕРЕВ’ЯНКО О. В.
рів, тобто сили їх впливу на систему або ступеня схильності впливу з боку системи. На основі моделювання та проведених нами розрахунків отримаємо наступні результати (див. табл. 5).
Таблиця 5
Результати сценарного моделювання факторів,
що підвищують ефективність системи управління
взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами
Такти моделювання
Фактор
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
V1
0
0
0,8
0,864
-9
V2
0,7
1,4
2,27
-0,58
-15
V3
0,7
1,4
2,9
0,559
-23,5
V4
1
2
0
-2,64
30,39
V5
0,1
0,2
2,79
2,692
-27,8
V6
1
2
1,8
-2,94
7,752
V7
1
2
3,34
-0,58
1,918
V8
0,1
0,2
1,01
-3,44
19,86
V9
0
0
-1,5
-6,51
48,68
V10
1
2
-0,48
-5,27
41,69
V11
1
1
2,47
-1,58
-10
V12
-1
-2
-4,81
-2,05
30,95
Отримані результати сценарного моделювання
представимо графічно (рис. 2).

З даного графіку видно, що при груповій взаємодії фактори отримують як плюсові так і мінусові значення, що показує ступінь впливу кожного фактору на
систему.
Наступний етап аналізу когнітивної моделі пов'язаний c дослідженням імпульсних процесів. При
цьому сценарний аналіз в рамках когнітивної технології, націлений на моделювання тенденцій розвитку
системи, припускає завдання цілочисельних імпульсів
в активні вершини когнітивної карти і визначення
змін значень вершин на відповідних тактах моделювання на підставі теореми про поширення збурень,
згідно з якою маємо:
p(t) = p(0) *[ At ], X (t) = X (0) + [I + A +
+ A2 + ... + At],

(3.2)

де - p(t) - вектор зміни значень параметрів вершин орграфа на відповідному такті моделювання;
p(0) - вектор початкових імпульсів у вершини когнітивної моделі;
А - матриця суміжності для даного орієнтованого
графа;
t - такти (кроки) моделювання, що відображають
послідовність змін станів системи;
X (t) — значення параметрів вершин на такті моделювання;
X (0) — значення параметрів вершин на початковому такті моделювання;
І — одинична матриця.

Рис. 2. Результати сценарного моделювання

Результати проведених розрахунків імпульсних
процесів у точки V3, V5, V12 представимо у табл. 6 та
рис. 3, 4, 5, де імпульс (q = 0,8).
Сценарій 1.
Імпульс (q = 0,8) потрапляє у вершину V3 - своєчасне і якісне інформування клієнтів про продукти і
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послуги, що надаються банком. Зростання низки показників починається після 4-го такту моделювання,
значний прогрес розвитку деяких показників досягається після п’ятого такту (див. рис. 3).
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V3

V5

V12

Такт

Імпульс

Таблиця 6
Результати сценарного моделювання розвитку системи «виділення чинників-важелів,
що впливають на ефективність системи управління взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами»

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

Х1
Х2
Х3
Х4

0
0
1,36
4,75

0,7
1,4
2,83
5,09

0,7
1,4
3,46
6,79

1
2
0,56
0,68

0,1
0,2
3,35
6,91

1
2
2,36
2,23

1
2
3,9
5,10

0,1
0,2
1,57
0,05

0
0
-0,94
-5,92

1
2
0,08
-2,33

1
1
3,03
2,872

-1
-2
-4,25
-2,75

Х5

3,41

4,92

-0,04

9,75

3,07

5,97

8,41

6,26

1,35

4,79

0,76

6,07

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

0
0
0,88
3,32
5,71
0
0
0
-5,15
35,28

0,7
1,4
2,35
2,13
8,76
0,7
1,4
1,57
-9,45
40,72

0,7
1,4
2,98
3,35
5,67
0,7
1,4
2,1
-8,98
33

1
2
0,08
-0,26
11,83
1
2
-0,8
-7,92
123,7

0,1
0,2
2,87
5,19
5,57
0,1
0,2
1,99
-3,9
-9,4

1
2
1,88
-0,3
15,39
1
2
1
-10,76
90,78

1
2
3,42
2,13
19,55
1
2
2,54
-9,3
78,89

0,1
0,2
1,09
-1,04
13,8
0,1
0,2
0,21
-9,04
102

0
0
-1,42
-4,52
-0,75
0
0
-2,3
-7,97
152

1
2
-0,4
-2,94
9,68
1
2
-1,28
-10,06
156,6

1
1
2,55
0,96
6,80
1
1
1,67
-8,38
42,89

-1
-2
-4,73
-0,24
-9,45
-1
-2
-5,61
-1,67
83,72

Для підвищення ефективності системи управління взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами
недостатньо своєчасного і якісного інформування клієнтів про продукти і послуги, що надаються банком

(не всі елементи системи реагують на цей імпульс).
Необхідний пошук комплексу заходів, здатних забезпечити бажаний результат.

Рис. 3. Результати сценарного моделювання розвитку системи факторів при потраплянні імпульсу у вершину V3
Сценарій 2.
Імпульс (q = 0,8) потрапляє у вершину V5 — відповідність маркетингової роботи банку запитам і побажанням клієнтів банку. Зростання низки показників
починається після 5-го такту моделювання (див.
рис. 4).
Висновок: застосування даного чинника є сприятливим для розвитку системи.
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Сценарій 3.
Імпульс (q = 0,8) потрапляє у вершину V12 — створення нових джерел отримання доходів і прибутку.
Зростання основного ряду показників починається з 5-го такту моделювання (див. рис. 5).
Висновок: застосування даного фактору є сприятливим для розвитку системи.

83

ПОКАТАЄВА О. В., ДЕРЕВ’ЯНКО О. В.

V1

20

V2

15

V3

10

V4

5
0х1
-5 х3
-10

х5
V2

V3

V4

V5

V6
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V11V12
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V6
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V1

V9
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V11

Рис. 4. Результати сценарного моделювання розвитку системи факторів при потраплянні імпульсу у вершину V5
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Рис. 5. Результати сценарного моделювання розвитку системи факторів при потраплянні імпульсу у вершину V12
Висновки з проведеного дослідження.
Конкурентоспроможність, ефективність діяльності та позиції банку на ринку безпосередньо залежать
від якості надаваних продуктів та послуг, формалізованості та стабільності бізнес-процесів, задоволеності
та довіри клієнтів.
Конкуренція за клієнта в даний час носить неціновий характер, що змушує банки змінювати способи
ведення конкурентної боротьби. Зміни клієнтського
середовища відбуваються у двох напрямках. З одного
боку, у зв'язку з вичерпанням внутрішніх резервів підвищення ефективності діяльності банку відбувається
зміна стратегії в бік пошуку зростання та налагодження постійних і стійких взаємин з клієнтами. З іншого боку, у зв'язку з поліпшенням «якості» клієнтів
підвищується їх вимогливість до банків. Нові вимоги
до банку зумовлюють появу нових послуг і операцій,
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які забезпечують цілодобовий доступ до ресурсів, диференційований підхід до банківських продуктів, максимальну швидкість проведення операцій і т.д. Ефективність діяльності банку визначається тим, якою мірою йому вдається адаптуватися до стрімкозмінюваного зовнішнього середовища.
За допомогою когнітивного моделювання, що дозволяє визначити перелік можливих управлінських рішень з підвищення ефективності діяльності банку, авторами проведено генерування та аналіз сценаріїв з
використанням імпульсного моделювання можливого
розвитку системи факторів, що підвищують ефективність системи управління взаємодіями і взаєминами
банків з клієнтами. В ході розрахунків виявлено, що у
груповій взаємодії не всі запропоновані фактори мають позитивний вплив на підвищення ефективності
системи, але взаємодія факторів V4, V6, V7, V8, V9, V10, V12
є сприятливою для розвитку системи, тому реалізація
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позначених пріоритетних напрямів як основи для підвищення ефективність системи управління взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами забезпечить прогресивні зміни в ефективності діяльності банку.
Список використаних джерел
1. Васин А.С. Повышение эффективности функционирования банка на основе совершенствования
процесса обслуживания клиентов / А.С. Васин, В.В.
Кузнецов // Финансы и кредит. — 2004. — № 7. —
С. 27—31.

2. Корнилов Д.Т. Качество банковской деятельности в условиях развития межбанковской конкуренции. — Ярославль, 2004. — 109 с.
3. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент:
учебник / Ю.А. Маленков. — М.: Велби, издательство
«Проспект», 2008. — 224 с.
4. Неретина Е.А. Современные концепции эффективности деятельности коммерческого банка / Е.А.
Неретина, Е.В. Солдатова // Финансы и кредит. —
2010. — № 13 (397). — С. 14—22.

О. О. Рябоконь
аспірант
м. Київ
ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Ознакою демократичного
розвитку країни є наявність в ній місцевого самоврядування. Місцевим бюджетам як основній фінансовій
базі органів місцевого самоврядування належить
особливе місце в бюджетній системі України, які
здатні забезпечити ефективне функціонування територіальних громад, вирішувати питання соціально-економічного розвитку. Згідно чинного законодавства
держава гарантує достатню дохідну базу місцевого самоврядування. Проте нинішня модель бюджетних відносин в Україні характеризується надмірною централізацією податкових надходжень, асиметрією між зобов’язаннями та доходами органів місцевого самоврядування. Тому особливої актуальності набувають питання щодо оптимального розмежування податкових
надходжень між бюджетами різних рівнів та дотримання принципу децентралізації влади.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми щодо формування доходів місцевих бюджетів досліджувались у
працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких на
особливу увагу заслуговують фундаментальні дослідження С. Буковинського, О. Василика, А. Даниленка,
О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого,
М. Данилишина, В. Опаріна, К. Павлюк, О. Романенко, В. Федосова, І. Чугунова, А.Крисоватого, Г. Старостенко, С. Юрія та ін. Проте аналіз рівня дослідженості питань щодо теоретичних та практичних аспектів формування податкових надходжень місцевих бюджетів, у зв’язку із внесенням змін до податкового та
бюджетного законодавства, потребує подальших досліджень. Тому виникає об’єктивна необхідність у вивченні та обґрунтуванні окремих питань, що стосуються цієї теми.
Метою статті є аналіз сучасного стану доходів
місцевих бюджетів України, особливості формування
податкових надходжень місцевих бюджетів в умовах
фіскальної децентралізації та обґрунтування основних
шляхів до їх оптимізації.
Виклад основного матеріалу досліджень. Процеси
бюджетної децентралізації в Україні сьогодні набули
незворотного характеру, але все ще не мають систем-
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ності. Для досягнення цілей ефективного управління
рівень децентралізації може бути різним, а його вибір
залежить від таких складових як доходи на душу населення, диференціація доходів між населенням і регіонами, якість місцевих управлінських кадрів тощо.
Показником високого рівня децентралізації є частка
місцевих видатків на рівні більш як 45% загальних
урядових видатків, середнього рівня — 30-45%, а низького рівня — менш як 30% [1]. В Україні частка місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у доходах зведеного бюджету у період 2011-2014 рр. є незначною та знаходиться у межах від 21,7% у 2011 р. до
22,2% у 2014 р. Такий стан свідчить про низький рівень децентралізації (табл. 1).
Вищенаведений аналіз дослідження процесів
формування доходів місцевих бюджетів передбачає визначення основних джерел, за рахунок яких відбувається їх наповнення. Починаючи з 2010 р. формування
дохідної частини місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України (далі БКУ),
який чітко закріпив основні дохідні джерела органів
місцевого самоврядування і поділив їх на чотири розділи:
1) податкові надходження (податки на доходи, на
прибуток, на збільшення ринкової вартості, податки
на власність, збори за спеціальне використання природних ресурсів, внутрішні податки на товари та послуги, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні
операції, інші податки);
2) неподаткові надходження (доходи від власності
та підприємницької діяльності, адміністративні збори
та платежі, доходи від комерційного та побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій,
інші неподаткові надходження);
3) доходи від операцій з капіталом (надходження
від продажу основного капіталу, державних запасів товарів і нематеріальних активів, податки на фінансові
операції та операції з капіталом);
4) офіційні трансферти (від органів державного
управління інших рівнів, з-за кордону, з інших недержавних джерел) [3].
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Таблиця 1
Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів України за 2011-2014 рр. [2, c. 27]
2014 р.
проти 2013
Показники
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
Абсолютний
приріст,
млрд грн
Зведений бюджет, млрд грн, у
398,3
445,5
442,8
455,9
13,1
тому числі:
- загальний фонд
334,7
369,7
75,0
388,9
13,9
- спеціальний фонд
63,6
75,8
67,8
67,0
-0,8
Місцеві бюджети (без урахування
міжбюджетних трансфертів),млрд
86,5
100,8
105,2
101,1
-4,1
грн, у тому числі:
частка у доходах зведеного бю21,7
22,6
23,8
22,2
х
джету, %
- загальний фонд
71,4
81,2
84,9
80,2
-4,7
- спеціальний фонд
15,1
19,6
20,3
20,9
0,6
Проаналізуємо структуру в місцевих бюджетів
України за 2009-2014 рр. та визначимо частку податкових надходжень (рис. 1) [2, c. 54 ]. За результатами
виходить, що у структурі доходів місцевих бюджетів
податкові бюджетні надходження (до яких належать

р.
Темп
приросту, %
3,0
3,7
-1,2
-3,9
х
-5,5
3,0

доходи від податків, зборів, інших обов’язкових платежів) є основним базисом бюджетних доходів та у
продовж 2009-2014 рр. частка місцевих податків і зборів продовжує зростати.

Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів України за період 2009-2014 рр. [2, c. 54 ]
Однак у ході аналізу встановлено, що кількість
місцевих податків і зборів є незначною, у структурі доходів місцевих бюджетів у 2014 р. порівняно з 2013 р.
спостерігається зменшення їх частки. Тобто, податкові
надходження в контексті формування місцевих бюджетів не повною мірою виконують свою основну функцію — фіскальну [4]. Для порівняння, у США за рахунок місцевих податків забезпечується 65% доходів
місцевих бюджетів, у Франції — 60%, ФРН — 45%, Великобританії — 36%, Японії — 33%, в ЄС їх частка сягає 30% (в основному завдяки податку на нерухомість).
У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України значно скоротилася кількість місцевих податків
і зборів — з чотирнадцяти до п’яти. Скасування кому-

86

нального податку, ринкового збору та податку з реклами негативно вплинуло на доходи місцевих бюджетів. Новим законодавством ліквідовано податки, які
складали основу надходжень від місцевого оподаткування, а введено податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, єдиний податок та три збори:
збір за впровадження деяких видів підприємницької
діяльності, збір за місця для паркування транспортних
засобів, туристичний збір. Включення до їх складу
єдиного податку спричинило підвищення питомої
ваги місцевих податків і зборів у структурі доходів
місцевих бюджетів. Відтак, найвагомішим серед місцевих податків і зборів став єдиний податок. За період
2009-2014 рр. частка цього доходу має незначні коли-
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вання, але продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела доходної частини місцевих
бюджетів.
Крім позитивів, існують й негативні тенденції в
оподаткуванні доходів фізичних осіб, що відповідно
зменшує рівень податкових надходжень, зокрема:
- заниження платниками оподатковуваного доходу та ухилення від сплати податку. Особливо це стосується оподаткування доходів від підприємницької
діяльності, що пов’язане з умисним неправильним відображенням у декларації відомостей про доходи та
витрати з використанням протиправних бухгалтерських схем. Крім того, високий рівень податкового навантаження на фонд оплати праці спричиняє неофіційні домовленості щодо розподілу заробітної плати на
офіційну та неофіційну [5, с. 147].
- зараховування податку на доходи фізичних осіб
до відповідного місцевого бюджету за місцем реєстрації юридичної особи. На думку І. О. Луніної, чинна
система зарахування податку на доходи фізичних осіб
до місцевих бюджетів не створює зацікавленості місцевих органів влади у залученні населення на свою територію та врахуванні його потреб при формуванні
місцевих бюджетів. За таких умов податок на доходи
фізичних осіб не відповідає принципу еквівалентності
[6, с. 8].
Формування податкових надходжень місцевих
бюджетів на 2015 р. базується на нових законах та реформах. З метою формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами в Україні
прийнято ряд законів: Закон України № 80-VIII «Про
Державний бюджет України на 2015 рік», Закон України № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», Закон України № 71-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи»). Прийняті
зміни до Бюджетного кодексу України розширяють
права місцевих органів влади в частині самостійності
прийняття рішень із формування та використання бюджетних коштів, забезпечать збільшення питомої ваги
місцевих бюджетів у зведеному бюджеті з 52,1 до
54,6%. З 2015 р. порядок розподілу податкових надходжень між державним та місцевими бюджетами стане
іншим [7].
Урядовий закон про бюджетну децентралізацію
запроваджує альтернативні шляхи збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів, зокрема,
уряд передає місцевим бюджетам: 10% податку на прибуток підприємств; 100 % державного мита; 80% екологічного податку (при цьому 55% будуть направлятися в обласні бюджети, а 25% — до районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення); акцизний податок від реалізації через роздрібні мережі пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів,
біодизеля і скрапленого газу; 25% плати за надра; місцеві збори (податок на нерухомість з включення до
оподаткування комерційного (нежитлового) майна,
єдиний податок); податок на майно («розкішні» автомобілі) податок на прибуток комунальних підприємств, інші податки. 75% податку на доходи фізичних
осіб (60% податку отримають бюджети міст обласного
значення та районів; 15% — обласні бюджети); 40% —
бюджет м. Києва [8]. При цьому, втративши стабільне
джерело надходжень, місцеві бюджети отримають на-
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томість доходи, надходження яких є менш прогнозованим та залежним від дій органів місцевого самоврядування.
Загалом, аналіз проблем формування податків
місцевих бюджетів України, дозволяє зробити висновок, що існуюча система має низку серйозних недоліків:
– високий ступінь концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, що скорочує діяльність місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих соціально-економічних завдань;
– низька частка закріплених доходів, зокрема
податкових платежів у структурі надходжень до місцевих бюджетів;
– практика щорічної зміни видів податків, що
зараховуються до місцевих бюджетів;
– другорядність місцевих податків і зборів порівняно із загальнодержавними;
– наявність місцевих податків, витрати на адміністрування яких перевищують надходження від них;
– невеликий перелік місцевих податків і зборів
порівняно з іншими країнами;
– відсутність єдиних та досить стабільних нормативів (наприклад, на кілька років) відрахувань від
загальнодержавних податків до місцевих бюджетів.
З метою підвищення фінансової самостійності
місцевої влади, потрібно здійснити комплекс взаємопов’язаних заходів, серед яких:
1) продовжувати поступово переходити до децентралізації державних фінансів, головною умовою
якої є чіткий розподіл компетенції між органами
центральної влади та органами регіонального та місцевого самоврядування;
2) передати органам місцевого самоврядування
можливість самостійно встановлювати перелік місцевих податків і зборів, їх ставки в мірі та адекватності
виконуваних ними функцій;
3) розширити права органів місцевого самоврядування у сфері встановлення податків і зборів;
4) створити багатоканальну систему формування
бюджету, на основі якої кожен рівень бюджетної системи повинен мати власні закріплені доходи, обсяг
яких, має бути достатній для розвитку регіону;
5) забезпечити місцеві органи влади якісними фахівцями з метою ведення ефективної роботи.
Важливою умовою вирішення вищенаведених
питань зміцнення податкових надходжень місцевих
бюджетів в умовах фіскальної децентралізації є прийняття змін до Бюджетного та Податкового кодексів.
Це надасть змогу місцевим громадам самостійно формувати власні бюджети, не чекаючи формування
центрального. Крім того, вирішення правових питань
розширить дохідні джерела, базу адміністрування та
надання права органам місцевого самоврядування регулювати ставки місцевих податків і зборів у межах,
визначених Податковим кодексом.
Висновки. Таким чином, місцеві бюджети поки
що не володіють достатніми фінансовими ресурсами
для організації управління економікою і соціальною
сферою території. Основним бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який протягом останніх років становив більше 60% доходів
місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних
трансфертів та плата за землю. Децентралізація у процесі формування податкових надходжень місцевих бюджетів спрямована на розширення дохідних джерел,

87

СЄРІКОВ А. В.
бази адміністрування та надання права органам місцевої влади самостійно регулювати розміри податків та
зборів, а також використання бюджетних коштів. Це
сприятиме формуванню нових прогресивних відносин
в управлінні бюджетними ресурсами; визначенню на
законодавчому рівні чітких бюджетних прав і рівня
відповідальності двох рівноправних гілок влади —
Уряду і місцевого самоврядування; комплексному вирішенню питань територіальних громад; збільшенню
мотивацій до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів. У разі реалізації зазначених заходів та врахування досвіду економічно розвинених країн буде досягнуто певний соціально-економічний ефект у контексті зміцнення фінансових основ діяльності органів
місцевого самоврядування регіонів України, що призведе до підвищення рівня соціального захисту та добробуту громадян.
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ОЦІНКА Й УПРАВЛІННЯ
ЛЮДСЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ОСОБИСТОСТІ
Постановка проблеми. Загально визнаним є погляд на людину як носія продуктивної сили. Такий погляд сформувався ще за часів Адама Сміта (див., наприклад, [1, с. 295]). Розвиток визнання людини як
джерела високопродуктивної діяльності пов’язаний з
працями Теодора Шульца і Гаррі Беккера, — нобелівськіх лауреатів за 1979 і 1992 роки відповідно — які
запропонували розглядати людину як носія так званого людського капіталу [2, 3]. Беккер довів, що людський капітал (ЛК) формується за рахунок інвестицій
в людину у вигляді витрат на загальну і професійну
освіту, охорону здоров'я та таке інше. Професор М. М.
Крітський (м. Санкт-Петербург, 1991 рік) висунув тезу
про те, що ЛК є загальною формою економічної життєдіяльності [4, с. 4]. ЛК не просто продається і купується, але й авансується, амортизує і відшкодовується
як основний капітал, проявляється в різних функціональних формах, у тому числі інтелектуальних, не властивих звичайній робочій силі (наприклад, силі тварин, залучених у трудовий процес). Узагальнюючи
думки економістів-класиків, можна дійти висновку,
що ЛК — це попередньо накопичений за рахунок минулої праці та відтворюваний запас здатностей людини, після використання яких в господарській діяль-
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ності (і створення за рахунок цього доданої економічної вартості) їхній володар отримує дохід (під доходом
розуміють будь-який приплив грошових коштів або
отримання цінностей, що мають грошову вартість).
Запас здатностей людини до його використання в господарський діяльності доцільно називати людським
потенціалом (ЛП) [5]. Незважаючи на спільні риси,
ЛП на відміну від ЛК значно простіше вимірювати
(оцінювати), особливо у випадках, коли це стосується
рівня окремої особистості Тому, безумовно, більш актуальним і доцільним на цьому рівні ставити питання
про управління розвитком ЛП особистості. Тим паче,
що на цьому «наполягають» особистості, які попри всі
труднощі у житті спромоглися самостійно опанувати
премудрощі монетизації в Інтернеті своїх здібностей
та здатностей, а потім навчають цьому (за гроші) інших людей (див., наприклад, [6]).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оцінці
ЛП окремого працівника присвячено публікацію [7].
Автор цієї праці проаналізував наявні в науковій літературі погляди на специфіку людського потенціалу,
уточнив поняття трудового і кадрового потенціалу організації. Крім того, він обґрунтував необхідність виділення потенціалу управлінця, а також системний
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аналіз основних методологічних підходів до характеристики суті потенціалу управлінця. Особлива увага в
роботі надається питанню формування управлінських
компетенцій, які повинні стати найважливішим інструментом служби управління персоналом організації. Компетентністний підхід, поза сумнівом, є важливим для визначення чинників, що формують потенціал управлінця. Заслуговує на увагу проведений в роботі аналіз існуючих класичних методик оцінки потенціалу управлінських кадрів, заснованих на технологіях традиційного тестування. Показано основні недоліки таких технологій для оцінки управлінського потенціалу в умовах переходу до інноваційної економіки.
Все відзначене, на жаль, розглядається з позиції кадрової служби організації і не передбачає можливості
застосування здобутків роботи [7] окремою людиною
для самооцінки свого ЛП.
Можна було б вказати ще на низку аналогічних
публікацій, але, практично, майже усі вони обминають

стороною питання самооцінки та самоуправління ЛП
особистості.
Мета даної роботи — відшукати можливості адекватної сучасним реаліям оцінки ЛП особистості та управління розвитком цієї цінності.
Виклад основного матеріалу. Спочатку необхідно
визначитись з тими ознаками, що об’єднують або відрізняють між собою ЛП та ЛК.
Безумовно, що ЛП може розглядатися в якості
відновлюваного ресурсу, який використовується по
необхідності для задоволення будь-яких потреб людини і/або суспільства. Процеси накопичення та використання ЛП дозволяють розглядати його в якості
певного фонду як окремої людини, так і суспільства.
Якщо частка ЛП особи витрачається на користь іншої
особи і/або суспільства з подальшим відшкодуванням
коштів на оновлення ЛП, цей факт можна розглядати
як залучення ЛП до господарської операції. Дохід від
неї може бути прорахований, наприклад, за формулою
[8]:

Ціна (дохід) за використання ЛП особистості =
Частка
ЛП ,
що
=
витрачена
на
створення ∗
доданої
споживчої вартості

*

Додана
споживча
вартість за
рахунок використання
ЛП
на
користь
іншої
особи

Як бачимо дохід від використання ЛП значною
мірою залежить від доданої в процесі використання
ЛП споживчої вартості на користь іншої особи. Визначення доходу за наведеною вище формулою забезпечує однакову вигоду як носію ЛП, так і споживачу
результатів використання цього ЛП. Важливо, щоб
споживча вартість, яка «згенерована» певною часткою
ЛП, перевищувала всі витрати на її створення.

При систематичному повторенні операцій мова
повинна йти про господарську діяльність, до якої залучається вже певна частка ЛК особистості. Для оцінки останнього формально можна скористатися методологіями оцінки вартості фірми (див., наприклад, [9,
с. 513 — 515]). У цьому випадку вартість ЛК може оцінюватися за формулою:

Вартість (цінність) ЛК особистості = Очікувана на наступний рік величина вільних
грошових потоків (FCFE1 або річний дохід) від використання цього ЛК / (середньозважена вартість використання ЛК ( WACC або банківська процентна ставка) —
темпи росту величини вільних грошових потоків (пов’язаних, наприклад, з темпом
інфляції).

Оцінка ЛК особистості за наведеною формулою
залежить як від здатності людини створювати додану
споживчу вартість, так і від кон’юктури на ринках капіталу, а також динаміки інфляційних процесів.
Останні два фактори є зовнішніми по відношенню до
доданої споживчої вартості та її джерела — людського
потенціалу особистості. Безумовно, при економічному
підході ЛК висвітлює лише ті складові ЛП, які можуть
безпосередньо капіталізуватися (з цього приводу див.,
наприклад, публікації [10, 11]). І це зрозуміло, бо капіталом в широкому сенсі можна назвати усе те, що
породжує за рахунок господарської діяльності потік
доходів. Але, при такому підході не знаходять віддзеркалення індивідуально-особистісні здатності людини,
які виявляють себе у повсякденному житті, у творчій
та духовній діяльності. Надалі у розгляді будуть саме
ті складові ЛП, що можуть капіталізуватися.
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З точки зору окремої особистості, яка ставить за
мету бути успішною та фінансово незалежною за рахунок ефективного використання власного ЛП, в подальшому аналізі доцільно зосередитися на наступних
чотирьох групах складових ЛП: (1) потенціал здоров’я;
(2) розумово-емоційний потенціал; (3) комунікаційний потенціал; (4) професійно-підприємницький потенціал.
До потенціалу здоров’я можна віднести наступні
складові: (1) тип статури; (2) фізичну силу; (3) витривалість; (4) працездатність; (5) спритність виконання
рухів; (6) точність моторики; (7) стан імунітету;
(8) стан психіки та таке інше.
Розумово-емоційний потенціал може складатися
із здібностей та здатностей: (1) здобувати освіту та нові
знання; (2) знаходити рішення проблем на основі абстрагування і логічного мислення; (3) «генерувати»
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креативне або творче вирішення неординарних завдань, що може бути зафіксовано у вигляді об’єктів
інтелектуальної власності; (4) управляти своїми почуттями і поведінкою, тобто емоціями.
Комунікаційний потенціал може визначатися із
здібностей та здатностей: (1) для оволодіння іноземними мовами, засобами вербальної та невербальної
взаємодії між індивідами; (2) налагодження командної
праці; (3) створення та розвитку соціальних зв’язків та
таке інше.
Професійно-підприємницький потенціал виявляє себе в: (1) наявності компетенцій в межах певної
професійної діяльності, вмінні використовувати ці
компетенції; (2) здатності напрацьовувати ноу-хау;
(3) підприємництві та діловій хватці; (4) вмінні брати
на себе ризики та вибудовувати власний бізнес, та таке
інше.
З метою висвітлення змісту оцінки ЛП окремої
особистості доцільно розглянути її на конкретному
прикладі. В якості такого виступатиме історія 45-річної жінки, яка є визнаною майстринею з виготовлення
тортів. Свого часу вона здобула цю професію (за радянських часів) у професійно-технічному училищі,
працювала на відповідних підприємствах, а останні десять років (через сімейні обставини) є приватним підприємцем і працює на дому. Певний час тому вона
вирішила підвищити кваліфікацію на якихось інтернет-курсах. «Вчителі» виявилися менш кваліфікованими від «учениці». Виникла ідея самостійно організувати аналогічні курси-тренінги, але для цього знадобилося навчання сучасним технологіям просування
своїх професійних знань та навичок у Інтернеті, що
потребувало відповідних грошових інвестицій. Все це,
безумовно, призвело до якісних і кількісних змін ЛП
майстрині. Спробуємо їх оцінити. Надалі з цією метою
буде використано відомий з оцінної діяльності витратний підхід, в межах якого існує так званий метод
відновної вартості [12, с. 88-92].
Щоб визначити вартість відтворення об’єкту
оцінки, необхідно визначити суму коштів, котрі треба
інвестувати для відтворення аналога за певний термін
часу. При означеному підході витрати підраховуються
за нормами, які існують на момент оцінки.
Підрахуємо витрати на формування потенціалу
здоров’я (ПЗ) протягом дошкільного виховання
(ПЗдв), здобуття загальної освіти (ПЗзо) та професійної підготовки в училищі (ПЗпп). Ці етапи в житті
особи зайняли відповідно 6, 12 і 1 рік, а середньорічні
витрати на формування потенціалу здоров’я — 14, 17,5
і 16,5 тис. грн [13]. Таким чином, витрати могли скласти: на ПЗдв — 84 тис. грн, на ПЗзо — 315 тис. грн, на
ПЗпп — 16,5 тис. грн і разом ПЗ — 415,5 тис. грн. Необхідно зазначити, що ПЗ згідно із другим законом
термодинаміки має тенденцію до саморуйнування.
Якщо припустити, що процес саморуйнування має лінійний характер, то при середній тривалості життя жінки до 76 років [14] втрата ПЗдв буде йти зі швидкістю
1,2 тис. грн/рік, ПЗзо — 5,43 тис. грн/рік і ПЗпп —
0,29 тис. грн/рік. У 45-річному означені складові набутого у молодому віці ПЗ можуть складати відповідно: ПЗдв — 37,2 тис. грн, ПЗоз — 168,39 тис.грн,
ПЗпп — 8,96 тис. грн. В сумі це складає 214,55 тис.
грн. Насправді ПЗ може бути значно вищим, якщо
людина постійно інвестує у підтримку та розвиток
свого здоров’я.
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Витрати на формування розумово-емоційного
потенціалу (РЕП) можна ототожнити з витратами на
здобуття освіти у юні роки та на самоосвіту у зрілому
(працездатному) віці. Припустимо, що на здобуття загальної освіти та фахової підготовки витрачалося у середньому 20 тис. грн на рік [15] протягом 12 років.
Загальні інвестиції у РЕП склали 240 тис. грн. До цієї
суми можна приєднати витрати на самоосвіту та професійний розвиток. Припустимо, що на рік з цією
метою витрачалося 2 тис. грн. Підрахунки дають:
2*(45 - 19) = 52 тис. грн. Таким чином, РЕП можна
оцінити на рівні 292 тис. грн.
Найважче оцінити комунікаційний (КП) та професійно-підприємницький (ППП) потенціали особистості, бо вони формуються все її свідоме життя.
Тим не менш, в межах методу відновної вартості
можна припустити, що людина здобула ці потенціали
внаслідок навчання за програмами професійної перепідготовки, що коштує на рівні 20-30 тис. грн (див.,
наприклад, пропозиції ВНЗ [16]).
Загалом ЛП майстрині на момент прийняття нею
рішення про освоєння основ інтернет-підприємництва складав (як сума всіх вище зазначених інвестицій) приблизно 540 тис. грн. З урахуванням витрат на
вивчення технологій онлайн-бізнесу [17] її ЛП може
наблизитися до 600 тис. грн.
Необхідно визнати, що на шляху свого просування до інтернет-бізнесу майстриня йшла наосліп,
хоча база для свідомої організації усіх її вчинків є достатньою. Спочатку доцільним було б скористатися,
наприклад, матрицею «Здібності, здатності / Мотиви,
стимули» (вона нагадує загальновідому SWOTматрицю), яку зображено на рисунку.
Алгоритм аналізу за допомогою матриці «Здібності, здатності / Мотиви, стимули» подібний SWOTаналізу, але основне завдання для аналізу — стати
платформою для подальшого синтезу (це самостійна
проблема, яка виходить за межі даної публікації і з
якою можна ознайомитися, наприклад, в роботі [18])
стратегічних рішень, спрямованих на управління змінами в ЛП окремої особистості. Розроблена послідовність стратегічних дій є підґрунтям для складання дорожньої (стратегічної) карти [19], «фінансовою cкладовою» якої виступає мета про сформування умов для
підвищення можливостей капіталізації ЛП особистості. В якості «клієнтскої складової» повинні розглядатися ніші, підніші та теми майбутньої господарської
діяльності особистості, в яких буде зосереджена так
звана «цільова аудиторія» (ЦА), завдяки кишеням
котрих буде капіталізуватися ЛП особистості. Для
визначення ЦА можна використовувати такі специфічні інструменти інтернет-маркетінгу, як Яндекс.Дірект
[20]. В розділі «складова внутрішніх процесів» стратегічної карти [19, с. 39] необхідно ставити завдання про
напрацювання нових компетенцій особистості. На
ґрунті цих завдань остаточно формуються цілі «складової навчання та розвитку» (у випадку з майстринею — це навчання технологіям інтернет-маркетінгу).
Розробка стратегічної карти потребує підтримки у вигляді збалансованої системи показників (balanced
scorecard) [21], яка фактично є бюджетом майбутніх
стратегічних дій. Таким чином, можна дійти висновку,
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Рисунок. Матриця «Здібності, здатності / Мотиви, стимули»
Пояснення: В — високопродуктивні, М — малопродуктивні, П — позитивні, Н — негативні.
що управління змінами ЛП особистості з метою подальшої його капіталізації фактично є повноцінним управлінням, заснованим на цінності (відомим під назвою «value-based management») [22].
Висновки і перспективи подальших досліджень. В
даній роботі вперше запропоновано оцінювати людський потенціал особистості за рахунок використання
методу відновної вартості, що достатньо зрозуміло на
інтуїтивному рівні. Для управління змінами людського
потенціалу особистості з метою подальшої його капіталізації запропоновано використовувати пакет з таких відомих інструментів менеджменту як матричний
аналіз, стратегічні карти та збалансована система показників. Оскільки робота має пошуковий характер по
заявленій у її назві проблеми, то майже всі викладені
в статті ідеї потребують подальшого практичного
опрацювання.
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ІНФРАСТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ
Постановка проблеми. Економічну ситуацію
сьогодні найкраще оцінюють відомі закордонні вчені,
які особливо наголошують, що втрачені можливості
українського народу лежать не в площині матеріального виробництва чи фінансових потоків, а у відповідній системі управління народним господарством. Вітчизняні економісти давно обходять цей чинник стороною, оцінюючи та досліджуючи вже тільки катастрофічні наслідки в більшості абсолютно бездарного керування країною.
Зміна системи управління економікою держави в
короткі терміни є безперечно революцією, як в економічній, так і в соціальній сферах, а це вже викликає
багато запитань від державної Служби безпеки. Очевидно, що співробітники Служби безпеки України недостатньо обізнані щодо економіки країни і необхідності її нагального реформування, тому такий очевидний стан справ об’єктивно стримує перехід до нової,
більш прогресивної, моделі управління країною без
корупції та криміналу. З цього випливає обґрунтоване
судження, що довіряти висновкам вітчизняних економістів-науковців, які вимушені дотримуватися встановлених у державі безпекових законів, абсолютно не
варто.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковотеоретичні аспекти інфраструктурної перебудови
економіки України в умовах фінансової кризи досліджували багато вчених, зокрема, В. М. Геєць (2009),
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В. О. Шевчук (2009), О. І. Рогач (2009), Л. І. Федулова
(2009), О. М. Сохацька (2007) та інші [1-12].
Все ж залишається низка питань, які потребують
науково-методологічного обґрунтування. У сьогоднішніх умовах не проведений економічний аналіз причин, які примушують міжнародні фінансово-кредитні
організації співпрацювати з Україною та країнами, що
мають найнижчий кредитний рейтинг.
Мета статті. Метою статті є аналіз та обґрунтування наукових підходів щодо інфраструктурної перебудови економіки України в умовах фінансової та соціально-політичної кризи.
Виклад основного матеріалу. Радикальні зміни в
управлінні державою, які розроблені міжнародною науковою спільнотою, вже давно готові до запровадження, але це безумовно призведе до заміни старої
традиційної групи політиків-бізнесменів на нових реформаторів і фізична протидія новим підходам в цьому
випадку є неминучою.
Зарубіжні економічні школи глибоко вивчають
феномен розвалу економік колишніх республік СРСР
і особливо Росії та України, як найбільш визначальних
у бувшій радянській тоталітарній економіці. Дуже
важливою, в плані розуміння сучасних напрямів розвитку багатовекторної економіки України, є думка одного із найкращих економістів Європи Еріка Рейтнера, який приймав активну участь в економічних реформах Норвегії, Малайзії, Китаю та Сінгапуру. Сто-
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совно України це не просто особиста думка, а науковий висновок його економічної школи: «Ваша сама
актуальна проблема — це конфлікт декількох ідеологій
управління країною та груп, які їх відстоюють. Ви кидаєтеся між залишками радянської економіки та неоліберальними ідеями, які пропонують вам західні країни. І вашим елітам зараз вкрай важко випрацювати
консенсус відносно того, як функціонує світ навколо
вас і яке місце у ньому України». Він підкреслює головну спільну рису капіталістичної та тотально-соціалістичної економік — це розуміння важливості випереджаючого розвитку національного виробництва, при
ігноруванні важливості формування і розширення
ринків збуту продукції.
Ринки збуту сформувалися спонтанно з чітким
розподіленням: табір соціалістичних країн СЕВ зайняв
нішу сировинних ресурсів із дуже значним об’ємом
виробництва, Західна Європа, США та Японія зайняли нішу готової продукції із значним вмістом доданої вартості (капіталістична економіка). При цьому,
крім деструктивного впливу сфери глобального матеріального виробництва та спорідненою із нею системи
світових ринків, рівноцінну роль зіграла розбалансована токсичними кредитами міжнародна банківська
система. Відома формула «товар — гроші — товар» породила із віртуальної фінансової вартості невідомі раніше віртуальні товари та послуги.
Фінансові деривативи, не підкріплені банківськими високоліквідними активами, та матеріальні розписки на товари, яких немає, і послуги, які не надані,
створили у світовій економіці своєрідне віртуальне товарно-фінансове загальне поле, яке функціонувало і
функціонує досі як реальне. Відділити реальне від
віртуального виявилось дуже непросто через залучення до цього процесу страхового капіталу, який гарантував повернення коштів у разі виявлення підміни
реальних активів віртуальними. Але включення в цей
складний процес страхового капіталу, який за своєю
природою складно капіталізувати, різко підсилив процес деструкції.
Широке залучення перестрахувального капіталу
не послабило наростаючі системні причини фінансово-кредитної кризи, а тільки відтягнуло у часі пік
кризи. Зрозуміло, що перестрахувальний капітал виріс
із страхового капіталу і мав одну і ту ж природу, тому,
відтягнувши на себе частину ризиків, він санував достатньо велику частину віртуального капіталу, особливо у США. Але з часом ці «порожні капітали» почали шукати собі матеріалізацію через кредити Аргентині, Чилі, Росії та Україні.
Багаторічне домінування на світовому фінансовому ринку американської валюти призвело до появи
значної кількості емітованих приватною Федеральною
Резервною Системою США незабезпечених матеріальними ресурсами фінансових активів. Ці активи були
зайвими у світовій економіці і постійно провокували
неконтрольовану інфляцію світової валюти. З цієї
причини фінансовий бомонд США спрямував ці віртуальні кошти у фінансові розписки національних
економік світу, велику частку вільних коштів вдалося
санувати за рахунок підвищення цін у сфері енергоресурсів, насамперед нафти та, звичайно, у іпотечний та
страховий бізнес, які поглинули значні фінансові ресурси.
Оскільки бізнес у сфері нафтодобування та нафтопереробки є дуже рухливим, то виявити де реальні
капітали, а де віртуальні, не було можливим, особливо,
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враховуючи, що це не було вигідно країнам «Великої
сімки». Але, з часом, коли вказані ринки стали перенасиченими віртуальними капіталами, фінансовий ринок не знайшов більше сфер діяльності людини із
значною стабільною перспективою розвитку і, наповнений деривативами різного ґатунку ринок фінансових запозичень увійшов у режим кризи, це коли банки
масово відмовляються виконувати свої зобов’язання
відносно віртуальних капіталів. США терміново спробувало стимулювати ринок комп’ютерних технологій,
вклавши туди значні суми коштів, але очікуваного
росту цін на технічні засоби та програмне забезпечення комп’ютерного ринку не відбулося.
Сталося це із двох причин:
1) активне малоконтрольоване запровадження
новітніх «ноу-хау» у процес виробництва та залучення
простої дешевої робочої сили з Китаю призвело до
значного здешевлення вартості на світових ринках засобів обчислювальної техніки і падіння цін на обладнання;
2) доволі дорогі продукти програмного забезпечення протиправно використовувались у засобах
комп’ютерної техніки без купівлі ліцензії. Така крадіжка інтелектуального продукту по всьому світу не
дозволила отримати значні кошти за розробку програмного забезпечення. Як виявилось, затрати на захист авторських прав у неправових країнах СНГ, та в
першу чергу України, виявились настільки значними,
що американські фірми-розробники практично відмовились від тотального переслідування порушників ліцензійних умов на програмне забезпечення. До речі в
Україні і сьогодні майже всі державні установи використовують піратські версії базового програмного забезпечення.
Таким чином, запланована широкомасштабна санація віртуальних фінансових ресурсів не відбулася, і
криза фінансового сектору у світових масштабах продовжувала поглиблюватись. Міжнародні кредитнобанківські структури такі, як МВФ, Світовий банк,
Європейський банк реконструкції та розвитку продовжили активно надавати кредити потенційно збитковим країнам, зокрема, Україні.
Всім зрозуміло, що Україна рухалась до дефолту,
але всупереч елементарному глузду отримувала бажані
кредитні ресурси. Фактично міжнародні фінансові організації були вимушені надавати Україні кредити, бо
в результаті масштабної фінансової кризи різко загальмувала реальна економіка в США, Китаї та Японії і
потреби в кредитах значно зменшились.
У цей час на ринку капіталів почала з’являтись
велика маса різноманітних деривативів, які теж потрібно було санувати. Тому Україна, ставши одним із
найбільших споживачів кредитних ресурсів, частково
допомогла міжнародному капіталу вкласти гроші в реальну економіку. Наглядно цей процес демонструють
дані таблиці.
На жаль економіка нашої країни не була, і досі
не є готовою до економічно правильного споживання
наданих кредитів. Ці кредитні ресурси потрібно було
направити на модернізацію реального сектору економіки, натомість ці гроші «накачувались» у приватні
банки, а потім через їх заплановане банкрутство розкрадались і переводились в закордонні банки. У підсумку, Україна замість прибутків отримала величезні
борги. На жаль, цей механізм розвалу держави діє і
донині.

93

СОХНИЧ А. Я., КУЛЬБАКА В. М.
Таблиця
Державний і гарантований державний борг України в період 2010 — 2015 рр.
Загальний борг
Дата
розрахунку

Сума боргу,
млн грн

Відхилення,
млн грн

Зовнішній борг
Відхилення, %

Сума боргу,
млн грн

Відхилення, %

211751,7

Внутрішній борг
Сума боргу,
млн грн

Відхилення, %

на 01.01.2010

316884,6

105132,9

на 01.01.2011

432235,4

+115350,8

+36,4

276745,6

+30,7

155489,8

+47,9

на 01.01.2012

473121,6

+40886,2

+9,5

299413,9

+8,2

173707,7

+11,7

на 01.01.2013

515510,6

+42388,9

+9,0

308999,8

+3,2

206510,7

+18,9

на 01.01.2014

584114,1

+68603,5

+13,3

300025,4

-2,9

284088,7

+37,6

на 01.01.2015

1100564,0

+516449,9

+88,4

611697,1

+103,9

488866,9

+72,1

на 10.09.2015

1494891,4

+394327,5

+35,8

9764217,1

+59,8

518460,4

+6,2

Джерело: Статистичний щорічник України за 2012 рік [11].
Нескладні розрахунки закордонних економістів
показують, що борги держави наростають такими
темпами, що через 2,5-3 роки прийдеться віддати у погашення боргів значну частину родючих сільськогосподарських земель. Тут важливо зазначити, що у заставу підуть і пайові землі 6,5 млн селян [12], якими
вони тепер володіють.
Зрозуміло, що без бою віддавати іноземним банкам свої землі ніхто не збирається, і прогнозувати
розвиток подій тепер ніхто не береться. Але, враховуючи світовий досвід, можна зазначити, що Україна тут
на жаль не одинока, можуть початись громадянські заворушення із застосуванням зброї, якою країна переповнена. Безробітних громадян, які вміють використовувати зброю, вже сьогодні більше 5 млн, так що
воювати за будь-що є кому, потрібні лише замовники
з грошима. А таких є немало і в першу чергу РФ та їх
сателіти з українським корінням у Криму та на Донбасі.
Все керівництво країни активно працює над залученням все нових і нових кредитів, з яких вони потім отримують величезні статки. Складається враження, що отримання кредитів і є головною ціллю керівництва держави, поряд із майже маніакальним бажанням добитись безвізового в’їзду в Шенгенську зону
при стійкому небажанні керівництва ЄС надавати Україні такий статус з відомих причин. Щоб не відповідати за житлово-комунальний сектор та більше 3000
державних підприємств, які керівництву тільки заважають збагачуватись, вони вирішили їх приватизувати,
з передачею, як правило, у свої руки та передати відповідальність за зруйнований житлово-комунальний
сектор на місцеві органи влади під приводом запровадження децентралізації.
Наразі, вкрай потрібних грошей на модернізацію
комунального сектору економіки у сумі 600 млрд дол.
США на місцевому рівні немає, і зрозуміло, що у найближчі 25 років вони не з’являться. Економіка України знаходиться у такому стані, що простою косметичною заміною облич у Кабінеті Міністрів України
чи Верховній Раді України вже не обійтись. Необхідні
складні довготривалі непопулярні реальні реформи
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всієї економіки країни, а вони автоматично викличуть
тотальну зміну політичної верхівки країни.
Україна балансує на грані тотального спочатку
економічного, а потім і політичного розпаду. Вже тепер місцеві кримінально-економічні клани готують
зміну політичного устрою України під гаслами збільшення місцевих повноважень, які гучно проголошені
Президентом, Верховною Радою України та Кабінетом
Міністрів України. І протидіяти цьому згубному для
загальної економіки процесу дуже складно.
Раніше працювало господарство і регіони об’єднувало окрім гасел про єдиний український народ ще
й реальні міжгосподарські економічні зв’язки. Що ж
ми маємо сьогодні, коли практично економіка зупинилась? Що об’єднує приміром Луганську і Львівську
області? Звісно, тільки борги та людські втрати. Це не
той фундамент, який скріпить країну в разі реалізації
процесу децентралізації в період війни. Але про це
мало хто думає! Олігархічним колам дуже хочеться
отримати доступ до земельних ресурсів регіонів без
втручання центральної влади, але в зруйнованій країні
рідко виходить той результат, на який спочатку так
сподівались. За прикладами ходити не треба: представники донецького кримінально-олігархічного угрупування в період послаблення центральної влади вирішили під фальшивими гаслами «свободного руського мира» відокремити дві потужні в економічному
плані області від України, прикриваючись зрадницькою позицією деяких проросійських партій, що традиційно знаходились у місцевій владі. Але, у боротьбі
за свою територію розпочались бойові дії, що призвели до повного фіаско запланованих результатів. У
підсумку вся економіка краю знищена і залишились
лише борги, затоплені шахти та знищена соціальна
сфера. Всі автори «нового міра», втративши будь-яку
підтримку місцевого населення, розбіглися хто куди,
тільки вже без права власності на награбовані активи.
Останні роки зі всіх ЗМІ звучать гасла про те, що
Україна повільно, але все-таки рухається до Європи.
Однак, цей факт (про що не хочуть говорити відкрито), означає для населення, що жити можна поєвропейськи з розмахом, а працювати аби як — в
СРСР. Україну незалежну навіть не виходить взяти за
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приклад, бо не було такого періоду, коли б населення
могло працювати в повну силу. Якщо проаналізувати більшість економічних законів, за якими живе
сьогоднішня Європа, то 70% з них, якщо їх гіпотетично запровадити в Україні, будуть для української
економіки просто не прийнятні. Тому можна вважати
благом, що більшість законів, які депутати бездумно
переписували із кодексів діючих законів країн ЄС і
внесли до Верховної Ради України, не приймаються
через цілу низку малозрозумілих лобістських причин.
Доморощені економічні закони постійно змінюються
і хронічно не виконуються, це фактично і рятує розбалансовану державну систему управління від повного
розвалу.
Колективна відповідальність всіх гілок влади, а
точніше сказати «безвідповідальність», призводить до
того, що за величезні розтрати державних коштів немає кого притягнути до відповідальності. В результаті,
ми так і не знаємо коли і як припиниться сповзання
економіки в розряд аутсайдерів. Немає дуже важливого розуміння, що всі закордонні законопроекти чітко орієнтовані на складну саморегулюючу і відповідальну економічну систему, яка працює на Заході. Ні в
якому разі не можна проводити однакову економічну
політику в Україні і на Заході, бо сьогодні, наприклад,
прогнозна інфляція у нас планується на рівні 23-29%,
а у Європі дефляція — 3,1% [11]. У нас тільки базова
ставка рефінансування НБУ коливається у межах 25%.
Дуже часто наші можновладці посилаються на
підтримку нових законів представниками політичних
кіл ЄС. Тут важливо зазначити, що підтримка іде не
економістами, а політиками, які часто видають бажане
за дійсне, не вникаючи в суть малозрозумілих суспільно-економічних процесів, що протікають в Україні.
Звичайно, що таке просте, але хибне обґрунтування
розроблених нових економічних законів, призводить
до гальмування позитивних перетворень у виробничій
та соціальній сферах. Зрозуміло, що подібні економічні «радники» з ЄС не несуть особистої відповідальності за якість запропонованих депутатами законів у
нашій Верховній Раді, їм би попрацювати в Україні,
хоча б рік, тоді, очевидно, вони б глибше вникали в
суть законодавчого процесу і не спонукали можновладців до ігнорування необхідного наукового обґрунтування.
Імпортовані таким чином закони, у них, не висять, як у нас «у повітрі», а спираються на багаточисельні законодавчі традиції, які чітко діють в західній
економічній системі, заснованій на ринкових та конкурентних механізмах. Також вони базуються на сталій соціальній інфраструктурі, в якій люди чітко налаштовані не на бажання оминути закони, як у нас, а на
безумовне їхнє виконання, де методично точно виконуються навіть другорядні, з нашої точки зору, закони.
Яскравим прикладом соціально-статусної поведінки у нас і в ЄС є безумовне виконання правильного
написання в документах вчених звань. Наприклад:
якщо кандидат наук свідомо, чи несвідомо, вказує замість свого вченого звання «кандидата наук» — вище
звання «доктор наук», то винуватцю «світить» один рік
тюрми, або 1-2 млн євро штрафу, звільненням із посади та забороною на 5 років працювати у закладах
освіти і науки. Натомість, у нас бувший Президент, не
отримавши навіть шкільного Атестату, реально не
вчившись у ВУЗі, і з купленим на ринку дипломом,
зміг стати доктором економічних наук та академіком
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НАНУ. Інший красномовний приклад, «алогічної», з
точки зору нашого обивателя, соціальної поведінки: за
цитування без посилання деяких чужих тез у своїй
докторській роботі Міністр оборони ФРН, заступник
голови правлячої партії був позбавлений звання «доктор наук» і сам негайно пішов у відставку. Зрозуміло,
що, якби у нас були подібні традиції, ми могли б залишитися без більшості керівних кадрів. Бачимо, наскільки разюче різняться правила в Україні і в Європі,
та, найголовніше, як по-різному поводяться фігуранти
цих подій. Виходячи з цих прикладів, можемо зазначити той факт, що механічне перенесення західних законів на наше українське поле, обов’язково призведе
до протилежних очікуваним результатів.
У нових проектах законів Верховної Ради України, Президента та Кабінету Міністрів України максимум, що присутнє часто, це порівняльна таблиця. Ніяких наукових результатів математичного моделювання, або хоча б кваліфікованої експертної оцінки
немає. У Верховній Раді України часто зранку роздають тексти законів, що друкувались вночі, це значить
що їх ніхто окрім профільних Комітетів, які їх розглядали, просто не в змозі прочитати. Об’єм цих матеріалів рідко буває меншим ніж 150-200 сторінок, а прочитати хоча б десяту частину під час роботи Верховної
Ради України фізично неможливо. Це свідчить про те,
що закон часто приймається «всліпу», а потім його,
або відміняють, або декілька років доробляють і, коли
вже він приймається повторно, в доопрацьованому вигляді, необхідність у ньому може просто відпасти. Такої хаотичності у прийняті законів здається немає ніде
в світі. Безсистемність прийнятих законів викликає у
суспільстві справедливе роздратування і не сприяє необхідності їх безумовного виконання. Крім того, така
законодавча нестабільність сприяє поглибленню хабарництва та корупції у всіх без виключення ланках
державної влади, бо там, де не діє закон держави — діє
закон криміналу.
Українське керівництво, розуміючи, що дефолт
неминучий, могло б використати його з максимальною вигодою, давши шанс перспективним підприємствам розширити експортну складову, на фоні банкрутства старих і безперспективних підприємств, які
тягнуть економіку країни на дно. Але бажання зберегти свої посади задля ще більшого збагачення і уникнення відповідальності за розорення багатющої країни
взяло верх над здоровим глуздом. Розтягування у часі
дефолту економіки вигідно також і кредиторам, оскільки Україна попадає у дуже невигідну ситуацію, за
якої вона вимушена через відсутність валютних накопичень йти на безумовну пролонгацію раніше взятих
кредитних ресурсів та значних відсотків по них. Так
відстрочки роблять практично неможливим розрахуватись з кредиторами починаючи вже через 4-5 років.
Велика небезпека в тому, що Кабінет Міністрів України абсолютно не бачить, з яких джерел це погашення
буде відбуватись і дати адекватне пояснення своїх дій
суспільству він не може.
Саме головне, чого до кінця не розуміють керівники держави, це осмислення головної економічної
аксіоми, що без виробництва не буде ніяких позитивних зрушень. Але верхівка країни не цікавиться виробництвом, яке піднімати за теперішньої економічної
кризи дуже складно і ризиковано, а як і всі попередники за часів незалежності продовжила продавати те,
що в неї під рукою — це багатства країни та її сувере-
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нітет. І навіть катастрофічні приклади в політико-економічній історії України нічому не вчать українську
еліту. У свій час, за символічні знижки до тарифів, дозволили залишити військову базу РФ у м. Севастополі,
а тепер втратили Крим, частину Донецької та Луганської областей, акваторії Чорного та Каспійського морів, стратегічну Керченську протоку, весь військовий
флот і отримали 3 млн переселенців, які є практично
безробітними і вимагають значних бюджетних коштів.
Крім того, Україна отримала 120 тис. військовихзрадників та 60 тис. працівників міліції, прокуратури,
СБУ, суддів, які перейшли на службу до ворога.
Росія в нашому районі Чорного моря за період окупації добула компанією «Чорноморнафтогаз» більше
3,5 млрд м3 газу, якого нам так не вистачає. За бюджетні витрати, зруйновану інфраструктуру та людські
втрати і говорити зайве. Інвестиційні надходження
практично припинились, авторитет держави в світі
втрачений.
Через відсутність будь-якої реальної протидії
пропагандистській політиці РФ на теренах Західного
світу, значна кількість закордонних інвесторів вважає
Росію миротворцем у громадянському внутрішньому
конфлікті України, тому вони у найближчі 3-5 років
навіть поки не планують вкладати кошти в нашу економіку. Кількість інвесторів, які прилітають у Київ з
ознайомчою метою за останні 1,5 року скоротилась у
18 разів. У переважній більшості з них склалось враження, що Українській економіці їхні кошти не потрібні, зважаючи на заплутане законодавство та продажність судової системи. Проблема сьогодні навіть не
у відсутності коштів, а в тому, що немає чіткого
плану — куди їх вкладати, що з цього буде, а головне
скільки грошей потрібно?
Зрозуміло, що якби не безвідповідальна політика
в першу чергу МВФ та Світового банку, для яких свої
прибутки є самим головним посилом, що в принципі
є притаманним міжнародним фінансовим структурам,
що надають і далі кредити Україні з величезним коефіцієнтом ризику їх неповернення, то керівна верхівка країни залишилася б без коштів у бюджеті, один
на один із розваленою економікою. Можливо тоді
вони звернули б свою увагу на розробку шляхів подолання кризи, а не на витрачання отриманих кредитів
на «латання дірок» у держбюджеті та синхронне їх
розкрадання, про що неодноразово зазначала Держфінінспекція. Видається, що продовжується якась дивна
гра між МВФ та українським керівництвом: банк надає кредити, обумовлюючи це вимогами прийняття
важливих економічних законів (потрібно було б вимагати своєчасне повернення взятих кредитних ресурсів) — це робиться більше «для галочки», в Україні все
одно необхідної суми грошей нема, а Верховна Рада
України приймає ці закони, що вимагає МВФ, але потім їх абсолютно не виконує, або блокує виконання
прийняттям додаткових законів. У цій своєрідній грі,
яка виявляється вигідна сьогодні обом сторонам, немає місця реформуванню економіки, підвищенню
рівня зайнятості населення та радикальній реконструкції державної системи управління.
Висновки. Для виходу з економічної кризи пропонується:
1) припинити процес отримання кредитів МВФ
та Світового банку до моменту повного виконання
своїх боргових зовнішніх зобов’язань;
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2) розробити механізм залучення внутрішніх валютних ресурсів;
3) терміново перерозподілити справедливо всю
землю країни між всіма громадянами, чим унеможливити її перехід у власність кредиторів, тому що у цьому
разі відібрати землю за державні борги у приватних
власників закордонними банками через суди буде
вкрай складно;
4) розробити державну програму повернення в
країну «закордонних заробітчан», бо реальних засобів
автоматизації, окрім робочих рук, в Україні наразі немає;
5) розробити програму стимулювання національного виробництва товарів та послуг, залучаючи вільну
робочу силу і радикально скоротити державні витрати
на систему управління державою;
6) на рівні держави, започаткувати програму захисту закордонних інвестицій та прав власності, в тому
числі на інтелектуальну власність від незаконних посягань самих же державних органів;
7) скоротити співвідношення максимальних та
мінімальних доходів особи з 55 до прийнятного середньоєвропейського — 18 разів, що унеможливить
розгортання деструктивних для економіки країни масових страйків та погромів у містах.
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ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ТАРАШ Л. І., ПЕТРОВА І. П.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Постанова проблеми. Міжнародний досвід свідчить, що упродовж останніх десятиліть інтенсивно
розвивається державно-приватне партнерство (ДПП),
яке відображає процеси розширення традиційних і
розбудову нових форм взаємовідносин держави і бізнесу із метою забезпечення конкурентоспроможного
соціально-економічного розвитку. Визначаючи державно-приватне партнерство в системі економічних
категорій, В.Г. Варнавський акцентує увагу на тому,
що ДПП формується і проявляється у вигляді системи
відносин [1]. Ці складні відносини усталюються у межах моделей фінансування, відносин власності і методів управління, які створює партнерство [2], тобто
конкретних схем взаємовідносин між партнерами. Залежно від розподілення прав і зобов’язань, які приймають на себе державний і приватний учасники для
реалізації мети конкретного проекту і які витікають із
множини моделей власності, обраних ними, фінансування і організації управління, утворюються форми
державно-приватного партнерства. У практичній діяльності партнерство держави і приватного сектору
набуває різноманітних форм, що ускладнює їх використання. Практично всі дослідження з даної тематики в тій чи іншій мірі розглядають форми та моделі
державно-приватного партнерства та здійснюють
спроби їх класифікації.
На сьогодні існують різні класифікації форм взаємодії держави і приватного сектору в рамках державно-приватного партнерства. Перелік форм участі державного і приватного партнерів у реалізації проектів є
відкритим, оскільки неможливо заздалегідь передбачити ні мету проекту, ні добровільно узяті на себе зобов'язання кожного із учасників. Нові форми ДПП виникають залежно від розподілу правомочностей власності між учасниками, а також обраних схем фінансування і моделей управління.
У складі моделей ДПП найважливішою групою
моделей є моделі перерозподілу правомочностей державної власності між державою і приватним бізнесом.
Відповідно до неоінституціональної теорії прав власності [3] під власністю розуміється "складний пучок
відносин", де у згорнутому вигляді містяться всі способи потенційних взаємодій між економічними агентами щодо використання об’єкту (право володіння,
право користування, право управління, право на дохід,
право на капітальну вартість, право на безпеку і т. ін.).
Державно-приватне партнерство здійснюється відносно об’єкту державної власності, право державної
власності як набір часткових правомочностей з використання об’єкту розщеплюється на часткові правомочності. Процес розщеплення права власності полягає у передачі правомочності приватному партнерові
на основі добровільного двостороннього обміну. Передаючи частину правомочностей приватному партнерові, держава залишається власником свого об’єкту.
Розкриваючи ступінь участі приватного партнера в
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державно-приватних проектах залежно від масштабів
передачі правомочностей власника, М.А. Дерябіна
указує на два крайні полюси — звичайний контракт із
збереженням за кожним партнером усіх прав власності
і приватизація з повною передачею державної власності приватному партнерові, між якими розміщено безліч варіантів державно-приватних партнерських відносин [2].
Множинність моделей фінансування у рамках
державно-приватного партнерства обумовлюється наявністю різних партнерів (державного і приватних),
інструментів і джерел фінансування (власний капітал
приватного партнера, кошти банків і інвестиційних
фондів, бюджетні кошти, державні позики, гранти,
державні гарантії та інші інструменти державної підтримки, податкові преференції, субсидії та інші різні
платежі із бюджету і т. ін.), співвідношенням інструментів (боргових, пайових, гібридних), використанням проектного фінансування.
Численність організаційних моделей управління
формується різними способами співробітництва державного і приватного партнерів, шляхом переуступання окремих функцій і контрактних зобов’язань,
передавання об’єктів у зовнішнє управління, залучення третіх організацій тощо.
На сьогодні відомі більше 30 різних форм ДПП
[4, c. 473]. У переліку відомих форм, що застосовуються на практиці, є [4; 5]: контракти на виконання
робіт (надання послуг); контракти на управління;
оренда, в тому числі лізинг; концесія; найбільш розповсюджені механізми концесійних моделей — BOT
(Build, Operate, Transfer — будівництво — експлуатація
/ управління — передача), BOOT (Build, Own, Operate,
Transfer — будівництво — володіння — експлуатація /
управління — передача), BOO (Build, Own, Operate —
будівництво — володіння — експлуатація / управління), DBFO (Design, Build, Finance, Operate — проектування — будівництво — фінансування — експлуатація / управління) та інші; спільна діяльність;
спільне підприємство.
Оскільки існує багаторічна практика використання форм державно-приватного партнерства, розглянемо особливості їх реалізації у країнах Заходу.
Метою статті є узагальнення практики використання форм державно-приватного партнерства для
вивчення можливостей його застосування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Кожна країна має
власний шлях розвитку державно-приватного партнерства. Співробітництво між партнерами здійснюється в рамках різних структур, з різною компетенцією, з різним комплексом завдань і джерел фінансування. Тому залежно від країни, структури і проекту
існує велика кількість різних варіантів і схем застосування механізму державно-приватного партнерства.
При цьому використовуються моделі партнерства ко-
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нтрактного (договірного) та інституціонального (спільне підприємство або інституційно відокремлений
об'єкт) характеру.
Договірні форми ДПП охоплюють моделі, де одна
або декілька функцій з проектування, фінансування,
будівництва, відновлення (реконструкції, модернізації), експлуатації передається приватному партнеру на
основі угоди. У більшості країн основною моделлю є
концесія. Особливістю взаємодії держави і приватного
сектору є прямий зв'язок між приватним партнером і
кінцевим користувачем. Оплата складається із зборів
користувачів за наданні послуги або за необхідності
доповнюється за рахунок державних субсидій. У країнах з середнім і низьким рівнем доходу, згідно з методологією Світового банку, до концесії включають ті

проекти ДПП, що реалізуються на основі такого договору: приватний партнер отримує об'єкт у користування і володіння на термін дії укладеної угоди, а
після її завершення передає об'єкт у власність держави. Приватний партнер несе операційні та інвестиційні ризики [6]. Залежно від мети або завдань укладеної угоди, приватний партнер виконує покладені на
нього функції: "реконструкція — експлуатація — передача", "відновлення — оренда — передача", "будівництво — експлуатація — передача". Крім концесії, різновидами договірної форми ДПП є контракти на
управління, орендні договори, продаж активів, проекти, що передбачають нове будівництво "під ключ"
(табл. 1).

Латинська Америка та Карибський басейн
Східна Азія і Тихоокеанський район

об'єм інвестицій, млн
дол.

кількість,
од.

об'єм інвестицій, млн
дол.

кількість,
од.

об'єм інвестицій, млн
дол.

кількість,
од.

об'єм інвестицій, млн
дол.

Країни

кількість,
од.

Таблиця 1
Моделі державно-приватного партнерства за регіонами у 1990-2013 рр. (складено авторами на основі [7])
Проекти, що пеКонтракти на
редбачають нове
управління і
Концесії
Продаж активів
будівництво "під
орендні догоключ"
вори

629

236,953

147

251,726

995

355,485

70

993

20

10,324

10

20,17

98

67,259

23

209

Південна Азія

311

64,231

27

20,813

670

288,628

19

287

Європа та Центральна Азія
Африка на південь від Сахари
Близький Схід і Північна
Африка

75

29,722

335

123,88

383

190,126

56

6,065

84

10,327

44

25,444

310

113,875

61

115

352

51,515

166

76,049

1220

254,983

41

227

Усього

1471

403,072

729

518,082

3676

1270,356

270

7,896

Контракти на управління та орендні договори —
приватна компанія бере на себе управління державною власністю (ризики несе держава) або отримує її в
оренду на фіксований період (операційний ризик несе
приватний партнер), при цьому як право власності,
так і інвестиційні рішення залишаються за державою.
Проекти, що передбачають нове будівництво "під
ключ" — приватні компанії будують і експлуатують
нові об'єкти на період, зазначений у контракті. У
рамках договору приватна компанія виконує покладені на неї функції: "будівництво — експлуатація/управління — передача"; "будівництво — володіння — експлуатація — передача"; "проектування — будівництво —
володіння — експлуатація". Приватна компанія несе
всі ризики.
Продаж активів — приватне підприємство купує
пакет акцій у статутному капіталі державного підприємства шляхом продажу активів, публічного розміщення акцій або програм масової приватизації.
Більшість договірних форм ДПП реалізовуються
у Латинській Америці і Азіатсько-Тихоокеанському
регіоні. Більша частина проектів ДПП здійснюється у
рамках проектів, що передбачають нове будівництво
"під ключ" (60% угод та 58% усіх світових інвестицій в
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проекти ДПП) та концесії (24% угод і 18% всіх світових інвестицій у проекти ДПП) [7].
В інших моделях, поширених у країнах Європейського Союзу, приватний партнер управляє об'єктом в
інтересах державного партнера. Платежі приватний
партнер отримує регулярно тільки від держави. Прикладом такої взаємодії є "Private Finance Initiative" (PFI)
у Великобританії, "Contrat de partenariat and equivalents"
у Франції, "Betreibermodell" у Німеччині.
Private Finance Initiative. Програма приватного фінансування (PFI), основна модель ДПП у Великобританії, була введена в 1992 році урядом Джона Мейджора як спосіб залучення управлінських навичок і
комерційного досвіду приватного сектора з метою
проектування, будівництва, фінансування та експлуатації об'єктів, які є державною монополією у непривабливих з ринкових позицій галузях (виробничої та
соціальної інфраструктури) на основі довгострокових
контрактних зобов'язань. У цій моделі оплата праці
приватному партнеру не набуває форми зборів від користувачів, на відміну від концесій, а є регулярними
платежами, які сплачуються державним партнером. Ці
платежі можуть бути фіксованими, але також можуть
розраховуватися, наприклад, на основі наявності робіт
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або пов’язаних послуг, або навіть на основі рівня використання таких робіт. За даними Казначейства Її
Величності налічується близько 717 проектів загальною вартістю 54,7 млрд фунтів стерлінгів [8, с. 1]. Однак у зв'язку з кризовими явищами в економіці в
останні роки уряд Великобританії розробляє новий
підхід до державно-приватного партнерства на основі
посилення регулювання, проведення міжгалузевого
аналізу і планування, поєднання традиційних і нових
інструментів державно-приватного партнерства [9,
с. 67]. Казначейством Її Величності в грудні 2012 року
опубліковано "Новий підхід до державно-приватного
партнерства" [10], в якому розкривається нова модель
державно-приватного партнерства — PF2 (Private
Finance 2). PF2 має нову структуру фінансування, де
частка державного фінансування набагато менше порівняно з попередньою моделлю PFI. Крім цього, PF2
забезпечує виконання контракту набагато швидше і
дешевше порівняно з PFI. Отже, PF2 поєднує в собі
потенціал PFI з новими інструментами до фінансування інфраструктури.
"Contrat de partenariat and equivalents" у Франції.
Договір про партнерство і його еквіваленти включає
договір про партнерство (сontrat de partenariat), довгострокову оренду муніципальної власності (bail
emphytйotique administratif), довгострокову оренду нерухомого майна в секторі охорони здоров'я (bail
emphytйotique hospitalier), оренду державного майна
(autorisations d occupation temporaire du domaine public)
і орендний договір з правом попереднього викупу (bail
avec clause de rachat anticipй) [11, с. 8-10].
Договір про партнерство — договір, на підставі
якого державна або приватна юридична особа забезпечує фінансування, проектування, будівництво, реконструкцію, управління та обслуговування інфраструктури або надання послуг за плату, яка виплачується його державним партнером на довгостроковій
основі. Договір про партнерство — це модель контрактної форми ДПП, яка застосовується в будь-якій

діяльності і в будь-якому секторі на відміну від інших
моделей договору.
Різновидом договору про партнерство є довгострокова оренда муніципальної власності (BEA) і довгострокова оренда нерухомого майна в секторі охорони здоров'я (BEH). Ці моделі передбачають передачу
приватному партнерові права на будівництво на тій земельній ділянці, що належить державі або місцевим
органам влади. При введенні в експлуатацію об'єкта
права приватного партнера обмежуються технічним
обслуговуванням і управлінням. Дані моделі менш
пристосовані для отримання додаткових доходів (доходу користувачів). Сферами застосування для ВЕА є
поліція, юстиція та оборона, а для ВЕН — сектор охорони здоров'я.
Оренда державного майна була введена в дію в
1994 році, яка дає право суб'єкту приватного сектора
будувати будинок на державній земельній ділянці.
Після чого, будівля надається в оренду органам державної влади. Право власності на будівлю передається
органам державної влади по закінченню терміну дії
договору. На відміну від оренди державного майна,
орендний договір з правом попереднього викупу нерухомості передбачає право купівлі органами державної
влади будівлі до закінчення терміну дії договору.
Оренда державного майна і оренда з правом попереднього викупу нерухомості використовується в сферах
оборони, внутрішньої безпеки і міліції.
У Франції з 2005 по 2012 рік укладено 257 договорів про партнерство та його еквівалентів [12]. Обсяг
інвестицій за моделями договору про партнерство
представлено на рис. 1. Кількість угод з форм договору
про партнерство свідчить про те, що 66,1% проектів
укладено у вигляді договору про партнерство, 18,3% —
довгострокової оренди муніципальної власності
(BEA), 11,7% — довгострокової оренди нерухомого
майна в секторі охорони здоров'я (BEH) і 3,9 % — оренди державного майна (AOTs) і AOTs з правом попереднього викупу для органів державної влади.
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Рис. 1. Обсяг інвестицій і кількість за моделями договору про партнерство за 2005-2012 роки [12, с. 10; 13, с. 6]
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"Betreibermodell" у Німеччині. Контрактна форма
державно-приватного партнерства включає такі моделі
[14]: придбання (Е-модель), власника (I-модель), лізингову (L-модель), орендну (М-модель) та концесійну (K-модель).
У Німеччині реалізуються всі моделі контрактної
форми державно-приватного партнерства (рис. 2). За
даними національного центру ДПП Німеччини ЦPP
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Deutschland AG [15] у Німеччині за 2002-2013 роки
підписано 190 проектів, з яких 174 проекти в соціальному будівництві та 16 проектів в дорожньому будівництві. Обсяг інвестицій в соціальне будівництво
склало 5025 млн євро, а в дорожнє будівництво — 2438
млн євро. Основна частина проектів орієнтована на
освіту, охорону здоров'я і дозвілля.
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Рис. 2. Розподіл моделей контрактної форми ДПП за кількістю та обсягом інвестицій
(станом на 30.09.2013 року) [15, с.12-13]
Модель власника (I-модель) — приватний підрядник забезпечує проектування, будівництво, фінансування та експлуатацію об'єктів державного сектора.
У момент експлуатації і в момент закінчення строку
дії договору власність належить державному сектору.
Плата складається з періодичного платежу для підрядника, фіксується в договорі і включає кошти на
планування, будівництво, експлуатацію, фінансування
і придбання власності, можливі додаткові податки на
комерційний прибуток, а також покриття ризиків [14].
Модель придбання (Е-модель) передбачає проектування, будівництво, фінансування та експлуатацію
власності приватного підрядника, яка використовується замовником (державним сектором). В момент
закінчення строку договору право власності передається замовнику. Плата складається з періодичного
платежу для підрядника, фіксується в договорі і включає кошти на планування, будівництво, експлуатацію,
фінансування і придбання власності, можливі додаткові податки на комерційний прибуток, а також покриття ризиків (лізингова оплата з передачею права
власності замовнику) [14].
Лізингова модель (L-модель) — приватний підрядник здійснює проектування, будівництво, фінансування, експлуатацію і реконструкцію об'єктів державного сектора. Однак, на відміну від моделі придбання
ДПП, приватний підрядник не зобов'язаний передавати право власності в кінці терміну дії договору.
Швидше, він має право вибору: або повернути право
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власності, або купити за попередньо розрахованою залишковою вартістю об'єкта. В якості плати за користування, підрядчик сплачує регулярні внески ("оренда"), які так само, як ціна для викупу вказані в договорі.
Орендна модель (М-модель) — приватний підрядник здійснює проектування, будівництво, фінансування, експлуатацію власності державного сектора.
Орендна модель, на відміну від лізингової, не передбачає право опції купити за заздалегідь зафіксованою
ціною. Власність може бути придбано в момент виконання контракту (в момент експлуатації) за ринковою
вартістю.
Концесійна модель (K-модель) — приватний підрядник здійснює проектування, будівництво, фінансування та експлуатацію об'єкта державної власності та
надає громадські послуги. Фінансується безпосередньо користувачами [14].
Порівняльна характеристика моделей контрактної форми ДПП у Німеччині представлена в табл. 2.
Інституціональні форми ДПП, на відміну від
контрактних, передбачають співробітництво між державним і приватним учасниками у рамках окремої
структури шляхом створення установи, що спільно належить державному та приватному секторам (партнерства у вигляді об’єднань підприємств, холдингів, корпоративних партнерств (господарських товариств) або
контроль приватним сектором державного підприємства.
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Вид плати

Власність на спорудження

Таблиця 2
Характеристика моделей контрактної форми ДПП в Німеччині
[16, с. 6]
Модель
Орендна
Особливості
Модель
Лізингова
власника
модель
придбання
модель
(I-модель) (L-модель)
(М-модель)
(Е-модель)
Виконання
Замовник
+
договору
Підрядник
+
+
+
Закінчення
Замовник
+
+
опція
строку дії
Підрядник
+
договору

Плата за послугу
Регулярні внески
Фінансування користувачами
Лізингова плата (з передачею права власності)

+
+

+

+
+

+

У країнах поширені різноманітні терміни для позначення інституційних форм і відповідних моделей —
"Спільні підприємства" (joint venture (JV) у Великобританії, "Співтовариство змішаної економіки" або "Державно-приватне співтовариство" (Société d'économie
Mixte (Sem) у Франції, "Інституційна модель" або "Gмодель" (PPP-Gesellschaftsmodell) у Німеччині тощо.
У Великобританії спільні підприємства (joint
venture (JV) здійснюються на основі організації змішаних державно-приватних акціонерних товариств або
продажу бізнесу частини акцій в існуючих державних
підприємствах [9, с. 68]. Ще одним різновидом інституційної форми є створений для реалізації проекту
об'єкт (часто без створення юридичної особи), але є
інституційно відокремленим (фонд, траст, спеціальна
юридична особа (Special Purpose Vehicle).
У Франції органи державної влади створюють інституційні структури, зокрема для управління державними послугами на місцевому рівні (наприклад, для
послуг із водопостачання тощо). Місцеві публічні підприємства створюються у відповідності з приватним
правом надання послуг громадського інтересу. Органи
державної влади володіють контрольним пакетом акцій в акціонерному товаристві, яке відповідає англійському варіанту акціонерного товариства з обмеженою
відповідальністю. Виділяють три моделі державних
підприємств у Франції [17]: співтовариство змішаної
економіки або державно-приватне співтовариство
(Société d'économie Mixte), місцеве державне співтовариство територіального планування (Société publique
locale ' aménagement) і місцеве державне співтовариство (Société publique locale).
У Франції функціонує 1158 місцевих державних
підприємств (рис. 3), з них 1001 Sem, що становить
87% від загальної кількості, 119 — Spl (10%) і Spla — 38
(3%) [18, с. 9]. За розміром статутного капіталу провідні позиції займає "Співтовариство змішаної економіки" з розміром 3441 млн євро (97%), місцеве державне співтовариство територіального планування з
83 млн євро (2%) та місцеве державне співтовариство
з 33 млн євро (1%). Оборот від діяльності Sem становить 11560 млн євро при загальному розмірі річного
обсягу інвестицій в 11926 млн євро, оборот від діяльності місцевого державного товариства територіального планування — 125 млн євро (1%) і місцевого дер-

2015/№2

Концесійна
модель
(K-модель)
+

+

жавного співтовариства — 240 млн євро (2%). Ефективність діяльності місцевих державних підприємств визначається зайнятістю співробітників або еквівалентом повної зайнятості. У Sem еквівалент повної зайнятості становить 49875 (95%), Spl — 2415 (4%) і в
Spla — 381 (1%).
Співтовариство змішаної економіки (Sem) введено у французьку практику в 1983 році, передбачає
фінансування діяльності як державними, так і приватними суб'єктами господарювання. У співтоваристві
передбачено сім акціонерів, які можуть бути представлені приватними організаціями, такими як: банки,
компанії, торгові палати або промисловість. На відміну від Sem, у місцевому державному співтоваристві
територіального планування (Spla) та місцевому державному співтоваристві (Spl), фінансування передбачено лише державне.
У Sem законом визначено розміри акцій акціонерного капіталу від 50 до 85%, які повинні бути у володінні державних органів. У виконанні своїх зобов'язань Sem не обмежується територією відповідних органів місцевого самоврядування [17].
Місцеве державне товариство територіального
планування створено у 2006 році з метою узаконити
нові моделі кооперації між державними партнерами
[17]. Цей тип взаємин потребує, як мінімум, двох місцевих органів влади (муніципальних установ) для
створення державного підприємства, яке фінансується
лише органами державної влади. У цій формі відсутні
приватні акціонери. Крім того, Spla обмежена регіональним та міським плануванням і не може функціонувати за межами повноважень територіальних органів
влади / муніципальних установ.
З 2010 року органи місцевої влади мають права
засновувати місцеві державні товариства (Spl), діяльність яких виходить за рамки регіонального та міського планування. Spl спеціалізується на будівництві
або інших видах послуг громадського інтересу. Однак
їх діяльність може бути здійснена лише в межах територій державних акціонерів.
У Німеччині застосовують інституційну модель
(G-модель) — державний і приватний сектори створюють спільні підприємства для проектування, будівництва, фінансування та експлуатації об'єкта державної
власності [14]. Особливістю ДПП у Німеччині є змі-
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шані форми з елементами як контрактних так і інституційних моделей партнерської взаємодії держави та
приватного сектору.
Висновки. Державно-приватне партнерство як
економічна категорія є сукупністю відносин права
власності, фінансово-економічних, організаційноуправлінських і правових відносин, які складаються

між державою і приватним партнером у межах моделей фінансування, відносин власності і управління з
приводу участі в системі узгоджених видів діяльності
по створенню цінності, які утворюють множину форм
державно-приватного партнерства і є основою для обрання конкретної схеми взаємовідносин між партнерами для реалізації окремого проекту.
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Рис. 3. Динаміка розвитку місцевого державного підприємства за моделями [18, с. 33]

Практика застосування державно-приватного
партнерства в країнах Заходу свідчить про те, що явною є тенденція зростання впливу ДПП на розвиток
економіки, і здійснюється в соціально значущих і необхідних для економіки галузях, недостатньо прибуткових для приватного капіталу, капіталомістких, із великим терміном окупності вкладень, але у той же час
необхідних з точки зору економічного розвитку держави і забезпечення модернізації економіки. Основну
масу проектів ДПП, що реалізуються у країнах Заходу,
складають проекти, пов'язані з інфраструктурними
об'єктами. В останні роки сфери застосування і форми
використання ДПП значно розширюються.
Отже, спираючись на світовий практичний досвід
західних країн у впровадженні державно-приватного
партнерства, для України необхідно критично перейняти, пристосувати і закріпити цей інститут ринкової
економіки в країні, сформувати як самостійний та інституційно оформлений напрям в організації співпраці держави і бізнесу у вітчизняних умовах, визначити сфери застосування, забезпечити подальший
розвиток.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ
САМОРЕГУЛЮЮЧИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Постановка проблеми у загальному виді
Труднощі перехідного періоду, який в Україні досяг, можливо, десь близько середини свого природного терміну, вимагає розробки незнаної до цього
стратегії соціально-економічного розвитку, яка повинна бути направлена, перш за все, на формування
та функціонування інституціональної системи державного і муніципального (місцевого) управління сукупністю життєвої діяльності, яка б стимулювала ініціативну творчу економічну діяльність та розвивала
підприємницьку активність (не бізнес, а підприємництво) на основі економічного зростання, та структурно
інноваційних перевтілень виробничого комплексу,
утвердження сучасної цивілізаційної соціальної інфраструктури і механізмів оперативного управління на основі соціально-ринкових відносин.
Нажаль у нашій сучасності становлення інституціональної системи управління економікою з соціально-ринковими відносинами не можливе через відсутність цілого ряду теоретичних питань і практики
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управління. У сьогоденні дискусійними залишаються
ключові категорії економічної теорії: «інститут», «інституції» і «інституціональна система суспільства»; узгодження поєднання об'єктивного і суб'єктивного в
процесах становлення усвідомленої діяльності); колабораціонізм чи дискретність природного розвитку інституціональних перевтілень (трансформації) і таке
інше.
В такому підході не може бути сумнівів, бо ж константою щоденного економічного буття є сама влада,
яка являє собою аспект у відносинах між людьми, —
властивість одної людини чи цілої групи людей нав'язувати свої цілі, своє бачення того чи іншого явища.
Саме економічні відносини акумулюють в собі найвищу ступінь влади. Ми маємо на увазі владу власника, владу менеджменту, владу профспілок, владу
місцевих інституцій, інституцій управління, владу держави, владу грошей і т.д.
«Влада, — відмічав Е. Тоффлер — невід'ємна частина процесів виробництва, і це є істиною для всіх
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економічних систем: капіталістичних, соціалістичних
і, взагалі, яких би то не було" [1].
То ж постає питання розгляду інститутів підприємництва: корпорації, промислові підприємства, фірми, інституціональні системи суспільства як відкритих
складних саморегулюючих соціально-економічних
систем, відповідаючі більшості положень загальної
теорії класичних систем.
Не вдаючись до аналізу різних публікацій і, звичайно, різних поглядів, ми можемо відмітити, що такі
складні саморегулюючі соціально-економічні системи
у своєму складі здебільшого мають соціальні компоненти і за своєю природою більш відповідають біоенергетичним системам, здатним усвідомлювати і відновлювати. І одною із ключових особливостей таких
систем є не просто потяг до своєї загальної усталеності, що присутнє класичним системам незалежно від
їх природи, але і спроможністю самовідтворення. Однак самовідтворення таких систем за умов відкритості
та конкуренції функціонування не простого віддзеркалення, а розширеного комплексу параметрів.
Причому, слід відмітити, що самовідтворення у
найбільш повному сенсі вимагає не тільки кількісні
зміни параметрів таких систем, але і їх якісне значення. Більш того, розширене самовідтворення таких
систем за рахунок якості параметрів, на наш погляд, є
пріоритетними, оскільки надає системі стабільності не
тільки у просторі, але і в часі.
Важливе значення для виживаємості і самовідтворення соціально-економічних систем є їх потенціал, що являє собою специфічний склад і структуру
перемінних параметрів системи з визначеними кількісними і якісними характеристиками, які дозволяють
підтримувати задані властивості системи, а також її
розвиток у просторі і часі.
Без сумнівів, також і за змістом, фактом господарської діяльності є і той вплив, який відтворює влада
на економічну поведінку людей, його зміст і результати. Можна по різному давати оцінку ролі, змісту та
ступеню впливу влади на господарську соціально-економічну систему суспільства, але ж безсумнівним являється той факт, що поведінка економічних суб'єктів,
в сутній мірі, формується під впливом системи влади,
в рамках якої вони функціонують, і яка включає в себе
контроль, координацію та влив з боку існуючого середовища. Це в свою чергу, наполягає звернутися до
теорії організації та теорії логістики, розвиток яких
створює передумови аналізу організаційних форм соціально-економічних систем на основі їх синтезу. Дійсно, з одного боку, розвиток теорії ресурсної залежності організації дозволяє говорити про неминучу залежність організаційних форм підприємництва від
об'ємів і характеру використання ресурсів, а також випускаємої продукції, структури факторів виробництва,
застосовуємої техніки і технологій, системи матеріальних потоків і їх запасів, які дійсно впливають на сукупний потенціал і розміри підприємств. А з другого
боку, всебічний системний комплексний підхід до
розв'язання питань логістики вимагають розв'язання
не тільки фізичного (визначення запасів в об'ємах, потенціалу потужностей і таке інше), але й організаційного характеру. І це вочевидь, оскільки різні форми
організації виробництва, його внутрішнього і зовнішнього підприємництва визначають методи відтворення
логістичних операцій, тим самим визначають систему
обмежень на них [2, с. 157].
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Метою даної роботи є: обґрунтування особливостей моделювання організаційних структур складних
саморегулюючих соціально-економічних систем, як
то: промислові підприємства, корпорації, регіони,
економічні системи держави на основі використання
сукупного організаційно-виробничого потенціалу.
Виклад основного матеріалу
Особливістю моделювання оргструктури економічної організації, як соціально-економічної системи,
являється наявність в ній суб'єкта, який виступає активним елементом і в структурі функцій системи управління (по об'єктам управління: виробничі процеси,
продукція, ресурси; змісту процесів управління: планування, організація, регулювання, контроль, облік;
на стадіях циклу підготовки і прийняття рішень: маркетинг чи внутрішній аудит, прийняття і затвердження, впровадження, оцінка, координація). У зв'язку з відсутнім впливом активного елементу на функціонування інституту економічної організації можна
відзначити її наступні особливості: нестандартність
параметрів, схоластичність поведінки, унікальність і
непередбачуваність, здібності до змін структури без
витрат цілісності, здатність протистояння ентропійним тенденціям до адаптації та цілеспрямування [3,
с. 126].
Слід також звернути увагу на те, що оргструктури
існують і змінюються більш за все в історичному і соціальному контекстах. Це категорія наддовгого періоду — періоду існування цінностно-цільових намірів
економічних суб'єктів, що в рамках розвитку макросередовища віддзеркалюється змінами культурно-історичного характеру. На відміну від оргструктур класичного зразку, ринкові структури функціонують в
рамках уже визначеної стратегічної орієнтації поведінки економічних суб'єктів. Іншими словами, механізм
ринкових відносин має здебільшого економічний
кон'юктивний характер. В той час, як організаційна
складова характеризується створенням особливого
внутрішнього середовища, тобто, середовища внутрішніх обмежень і являє собою інституалізацію ринкових відносин опосередковано визначеній ієрархічній структурі економічної організації, що володіє сукупністю правил і механізмів поведінки [4].
Складні взаємовідносини між інститутами і інституціональними системами залишаються головною
компонентою, що має вплив не тільки на прийняття
тих чи інших рішень на рівні уряду і держави в цілому,
але, і це найголовніше, на реакції і стратегії адаптування процесів інтеграції до змін інститутського середовища. При чому, базовий інституалізаційний процес
інтеграції можна уявити собі в наступному вигляді: в
цілях перевтілення усвідомлюваних інтересів в конкретні умови господарської діяльності.
Економічні суб'єкти створюють інститути, які
слугують одним із способів агрегування і артикулювання інтересів, отримання політичної підтримки та
можливості впливу на економічну політику. З іншого
боку, самі інститути і інституції впливають на характер
діяльності і усвідомлення інтересів економічними
суб'єктами. За такого підходу інтереси реалізуються в
економічній політиці та визначають стратегії економічного розвитку [5, с. 239].
В той же час, слід було б відзначити, що в процесі
розвитку інтеграції можуть змінюватися їх функції, виходячи з необхідності виконання додаткових задач,
пов'язаних з інтеграцією. Так, уряд може створювати
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структури які б займалися, в тому числі, і питаннями
інтеграції; багатонаціональні компанії можуть призначати спеціальних представників для проведення переговорів по конкретним проектам в рамках інтеграційних об'єднань. В той же самий час інтеграційні інститути являються конкретним способом опосередкування інтересів суб'єктів інтеграції: суб'єкти інтеграції
взаємодіють між собою в цілях створення наднаціональних компаній, організацій і впроваджують їх на виконання відповідних повноважень [6].
В цьому і полягає сенс нових підходів щодо проектування організаційних структур складних саморегулюючих соціально-економічних систем.
Класична теорія управління вимагає цілеспрямованого формування складу і структури твірних елементів соціально-економічних систем, які і створюють потенціал системи: формування підсистем управління,
формування необхідних якісних елементів системи,
надання існуючим елементам оргструктури нових властивостей, встановлення і оптимізацію взаємозв'язків
між елементами, виведення непотрібних елементів із
системи.
Управління оргструктурою системи, як її потенціалом функціонування відбувається завдяки класичним підходам: планування, організація, контроль, мотивація, зовнішнє середовище.
Маємо відмітити, що у сьогоденні набуває особливого значення управління зовнішньою складовою
потенціалу системи, яка являє собою досить складний
процес, на якому є необхідність зупинитися досконаліше.
Класична теорія управління говорить про те, що
керувати своїм зовнішнім середовищем соціальноекономічна система не може. Вона може реагувати на
вплив із зовні і адаптуватися, куди входить і зовнішнє
середовище, як одна із складових щільності відкритих
систем, то виникає необхідність керувати і цією складовою і якщо люба складна саморегулююча соціальноекономічна система, як-то підприємство, фірма, корпорація тощо має наміри ефективно функціонувати,
то вона повинна цілеспрямовано керувати, або формувати своє зовнішнє середовище. Для цього, перш за
все, слід змінити своє ставлення, свою філософію розуміння процесів що відбуваються. І саме готова товарна продукція, її вартість є найбільш впливовим важелем управління зовнішнім середовищем.
Тож природно, що в управлінні зовнішнім середовищем, як складовою сукупного потенціалу складних саморегулюючих соціально-економічних систем,
основний акцент буде зроблено в сторону непрямих
методів впливу. Але цілеспрямований вплив на зовнішнє оточення і за рахунок інших складових, як-то
конкретні зв'язки з постачальниками та ін., в цілях надання системі найбільш доцільних характеристик є
обов'язковою умовою ефективного управління її потенціалом.
Слід також звернути увагу на те, що однією із
найважливіших умов управління потенціалом любої
системи є не наявність тих чи інших його елементів, а
їх здатність у короткі терміни і з найменшими витратами відтворювати необхідно нові елементи, навести
між ними взаємозв'язки і забезпечити ефективне
функціонування.
Отже, у складі потенціалу любої організаційної
структури соціально-економічних систем повинні
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бути можливості своєчасно і якісно відтворювати необхідні елементи, які б формували стратегічний потенціал: бренд торгової марки, технологічна база, наукові розробки, корпоративна культура і т. ін., що являється ніби умовною константою, оскільки не може
бути відтворена у короткостроковому періоді. Але низький рівень цієї складової дуже негативно відбувається на плинній діяльності та веде до витрат операційного потенціалу. Неефективність стратегічного потенціалу організації можлна компенсувати операційним управлінським потенціалом: фінансові ресурси,
трудові ресурси, відмови від частки прибутку та ін. Але
така компенсація буде неадекватною зовнішнім і внутрішнім умовам, оскільки витрати операційного потенціалу будуть зростати у геометричній прогресії.
Існують також і складові організаційних структур,
які слід більш спрямовано формувати для розв'язання
визначеного кола задач, по мірі їх необхідності. Це
складові операційного потенціалу, які формують такі
змінні, як ресурси (окрім трудових), обладнання, будівлі і споруди, а також цінова політика, що складають
витратний механізм.
Таким чином, загальний механізм управління організаційними елементами, що складають потенціал
складних саморегулюючих соціально-економічних
систем визначається наступним чином:
— будь-яка організація як складна відкрита система повсякденно використовує стратегічний потенціал і його складові, разом з впливом зовнішнього середовища;
— на цій основі формується система цілей, мета і
місія;
— після цього формується організаційна структура операційного потенціалу, який у процесі діяльності щодо реалізації системи цілей повністю використовується.
При цьому, ефективність слід рахувати як механізм управління потенціалом, який дозволяє на основі
стратегічного потенціалу формувати операційний
адекватний потенціал, який, у свою чергу, спроможний вирішувати плинні і найбільш перспективні задачі
діяльності та перевтілювати їх у стратегічний потенціал.
Оскільки організаційна структура будь-якої системи являє собою сукупність взаємопов'язаних елементів, при цьому загальну продуктивність системи більшою мірою справляють не стільки показники якості
самих елементів оргструктури, скільки якість зв'язків
між цими елементами, то випливає ще один важливий
аспект в управлінні такими системами, їх потенціалом, що дозволяє загальний потенціал оргструктури
подати у наступному вигляді:
— поелементний потенціал, який являє собою сукупність окремих елементів зовнішнього і внутрішнього середовища (матеріальні, фінансові ресурси, обладнання, технологічна база, постачальники, споживачі і т. ін.);
— потенціал зв'язків між окремими елементами
(система управління, система цілей і задач, комунікаційна система, знання, досвід прийняття управлінських рішень і т. ін.).
Як бачимо потенціал зв'язків дозволяє із окремих
елементів системи формувати функціональні процеси,
які і формують вихідні потокові процеси (готова товарна продукція), адекватно вихідним потоком фор-
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муються вхідні потокові процеси (фактори виробництва, діяльності), а також процеси перевтілення вхідних
потокових процесів у вхідні потокові процеси.
Системність підходів буде не повною, якщо ми не
зупинимося ще на одній важливій задачі — це критерії
вимірів величини потенціалу організаційної структури. Іншими словами — для проектування ефективної
системи управління потрібні критерії оцінки, що інформували б керівництво організації щодо стану потенціалу організаційної структури і загалом організації
та тенденцій його зміни.
Складність даної проблеми полягає у тому, що
саме поняття потенціалу має аморфний стан, досить
складний, включає в себе декілька складових у невизначеній якості. Більш того: ці складові настільки відрізняються одна від одної по своїй природі, тобто у
своєму складі і структурі вони мають змінні, які
функціонують і розвиваються за принципово різними
закономірностями і не мають загального знаменника.
Що стосується внутрішнього потенціалу системи,
то сутність його полягає в оцінці якості всіх виробничих активів і сукупних витрат на функціонування операційної системи управління. В основі такого підходу
лежить ствердження про необхідність нарощувати ті
активи, які реально дозволяють створювати добавлену
вартість (основні виробничі фонди, трудові ресурси і
т. ін.). Інші активи, необхідні для нормального функціонування системи, нам не допомагають створювати
добавлену вартість (сировина і матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво тощо). Вони повинні
мати мінімальні вклади, їх склад і структура повинні
бути високоліквідними, а період їх перевтілення у продукцію мінімально можливим.
І все ж таки, використовуючи такий підхід, через
деякий інтегрований показник, ми маємо можливість
оцінити загалом внутрішній потенціал тієї чи іншої
системи. Але він все ж таки не дозволяє нам дати оцінку рівня внутрішнього поелементного і внутрішнього
загалом потенціалу зв'язків між елементами, а також
визначитися з причинно-наслідковими зв'язками.
Що ж стосується потенціалу зовнішнього середовища, в якому функціонує система: корпоративний
імідж, соціальний сенс, імідж торгової марки, ступінь
лояльності споживачів, стабільність у взаємовідносинах з постачальниками тощо — то його можна оцінити
лише опосередковано. Отримана таким чином оцінка
не має можливості бути інтегрованою ні на методичному ні на математичному рівнях з оцінкою внутрішнього потенціалу системи. То ж практично ми не маємо можливості отримати загальну оцінку сукупного
потенціалу.
Нагальною стає необхідність розробки такої методики як на практичному рівні, так і теоретично.
То ж в роботі взято за правило: економічна політика держави у перехідний період (період трансформації) повинна бути спрямована на розв'язання двоєдиної фундаментальної задачі:
- по-перше, це створення господарсько-правових
умов (інституціональної основи) ринкових відносин;
- по-друге, це розбудова середовища підприємництва (гравців ринку), соціальне партнерство як інститут ринкових відносин, на основі саморегулюючих соціально-економічних систем.
Але, для розробки науково обґрунтованої концепції інституціональних перевтілень, як основи пода-
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льшого організаційного розвитку, необхідна категоріальна визначеність фундаментальних постулатів теоретичної бази та методичних підходів реформування
як механізму розвитку так і його ідеології. Створення
системи соціального партнерства в класичному інституціональному оформленні має передумовою наявність законодавче визначених суб'єктів соціально-трудових (виробничих) відносин, організаційно створеного механізму та практичних процедур (організаційно-технологічних процесів) узгодження оптимальних інтересів у економічній та соціальній сферах
життя суспільства. Такий підхід становиться загальним
в процесі трансформації економічних, політичних та
соціальних відносин в умовах сучасного стану науково-технічної революції та її вражаючих соціальних
наслідків як для окремих підприємств, країн, так і для
всього людства. Кардинальні питання фізичного й духовного існування людини і в цілому людства на планеті Земля, проблема глобальних суперечностей, організації праці, розпредмечування — опредмечування та
відчуження праці, об'єктивності матеріальних і духовних продуктів та концесій постали перед людством
особливо актуально й гостро в організаційно-структурному плані.
З точки зору філософських, гносеологічних та духовно-соціальних підходів соціальне партнерство, як
інститут ринкових відносин являє собою сукупність
процесів, вихідним методологічним принципом існування якої є природна можливість, за якої людина не
тільки відображає реальний світ, але й творить його,
будуючи в процесі праці не тільки матеріальні цінності, що складають основу економічної системи, але й,
розкриваючи свій інтелектуальний потенціал, будує
при цьому онаучнену й технізовану «другу природу»,
чим об'єктивуються духовні й матеріальні цінності і
суспільства, які й складають інституціальні основи
ринкових відносин. Саме доцільна, ідеально спрямована діяльність щодо розкриття творчого інтелектуального потенціалу і є самою працею, її суттю, тим
головним елементом, без якого існування суспільної
формації неможливе.
На підставі історико-філософського та концептуально-соціального аналізу проблеми інституціонального управління економікою, з поглядом на основні
тенденції розвитку соціальних формацій та їх суспільного виробництва, що являє собою основне підґрунтя
економічної системи суспільства, враховуючи основні
тенденції розвитку науково-технічного прогресу, стає
можливим визначення основних принципів і ознак
відтворення системи інституціонального управління:
по-перше, інституціональне управління є віддзеркаленням ставлення людини — суб'єкта до внутрішнього та зовнішнього світу як об'єкта, що відповідає на сукупність питань: яке місце і роль кожної людини в процесах відтворення; або, іншими словами,
що може і чого не може зробити людина і суспільство
в цілому; що необхідно для розкриття індивідуального
і суспільного інтелектуального потенціалу; на яких
принципах та якими формами і методами розбудоване
виробництво, яка система віддзеркалення «доцільної
діяльності, засобів праці та предметів праці»;
по-друге, інституціальне управління економікою
як феномен виникає і функціонує лише в процесі активного творчого ставлення людини в рямцях відтворення свого інтелектуального потенціалу до природи і
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до суспільства в загальних принципах існування суспільної формації. Тобто інституціональне управління
можливе лише в процесі праці, у процесі суспільного
виробництва ідей і речей, спрямованих на задоволення різноманітних суспільних і особистісних потреб
та інтересів;
по-третє, інституціональне управління економікою являє собою механізм трудової творчої відчужувальної діяльності, що полягає в діалектичній взаємодії
процесів розпредмечування, ідеалізації, опредмечування, об'єктивізації та відчуження від людини матеріальних і духовних продуктів її діяльності, які відтворюють як позитивні, так і негативні соціально-економічні наслідки в процесі розвитку суспільної формації,
що стають нерідко загальносуспільними і людськими
глобальними проблемами, які нерідко і непередбачувані.
Інституціональне управління, як соціальне явище, насамперед, байдуже до різних шарів, прошарків,
класів і груп в соціальній формації. Однак самі соціальні спільноти мають різні потреби й інтереси, порізному використовують продукти чи результати своєї
діяльності на благо чи на зло самим собі і суспільству.
З різного використання досягнень духовної і матеріальної культури, за різним рівнем використання інтелектуального потенціалу інституцій та інститутів і виростають соціально-економічні наслідки позитивного
або негативного плану.
Криза в промисловості, у фінансовій сфері — це
наслідки кризи в інституціональній системі управління, яка виникла і розвивається в процесі трансформації суспільства, пов'язаної з переходом нашої
держави до ринкових економічних відносин, розбудови нової системи національної економіки. Падіння
ВВП часто пов'язують з проведенням лібералізації цін
і зовнішніх відносин, серйозними прорахунками при
проведенні економічних реформ, непослідовністю у
проведенні структурно-інноваційної промислової політики, які суттєво відставали від політики у сфері
приватизації державної власності і зрушень у фінансово-банківській системі. Але все це є не що інше, як
наслідок знешкодження однієї системи інституціонального управління економікою і перебудови нових інститутів і інституцій управління в нових економічних
умовах. Держава відмовилася від виконання функції
адміністративного перерозподілу як матеріальних цінностей, так і обігових коштів для формування капіталу, що обумовлюється недостатністю державних доходів для забезпеченні витрат на економічну діяльність. За таких умов різко зросла інертність у забезпеченні інноваційних процесів, втрата можливостей
отримання якого-небудь капіталу з державних централізованих фондів, неспроможність забезпечити адекватне ринковим умовам управління формуванням
капіталу на вітчизняних підприємствах, а також їх
складне фінансове і економічне становище обумовили
негативну динаміку інноваційних та інвестиційних
процесів оновлення виробництва.
Усе це призвело до розгортання інфляційної спіралі і різкого скорочення платоспроможного попиту.
Інфляція не тільки знецінила заощадження населення,
які могли стати важливим джерелом формування капіталу, але й знецінила накопичення капіталу підприємств у вигляді резервних та амортизаційного фондів,
фонду розвитку підприємства, що й призвело до загальної фінансової кризи. Фактично було втрачено ту
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частину власного капіталу підприємств і, природно,
держави в цілому, яка могла спрямуватися на авансування у нові інноваційні проекти, технологічне і технічне оновлення виробництва. За такого підходу було
спровоковано падіння платоспроможного попиту на
продукцію суміжних галузей та галузей, що залежні від
машинобудування і верстатобудування. Це призвело,
також, значною мірою до «вимивання» обігових коштів підприємств. Криза неплатежів, яка охопила значну частку промислового комплексу, призвела до значного зростання дебіторської та кредиторської заборгованості. Таким чином, розваливши систему інституційного управління, держава самосвідомо зняла з себе
функцію перерозподілу коштів для формування власного капіталу, чим надала змогу недержавним підприємствам, а їх частка значно зросла, теж відмовитися
від накопичення капіталу для оновлення власного виробництва. Таким чином, держава втратила можливості зростання державних доходів для забезпечення витрат на трансформаційні заходи економічної діяльності.
Сьогодні найбільш розвинені країни світу переживають трансформацію індустріального суспільства в
інформаційне, яке вимагає розбудови економічної
системи на основі інформаційно-інноваційних процесів інвестиційного напрямку. Найважливішою особливістю такої економіки стають новітні технології з науково-практичним обґрунтуванням, що стає найголовнішим фактором сучасного виробництва. Але ми не
змогли створити навіть ринкові відносини. Не створили бо не творили. Інертність у забезпеченні інноваційних відтворюючих процесів, втрата можливостей
отримання пільгового капіталу з державних централізованих фондів, неспроможність забезпечити адекватне ринковим умовам управління формуванням капіталу на вітчизняних підприємствах і в державі в цілому, а також їх складне фінансове та економічне становище обумовлюють негативну динаміку інноваційно-інвестиційних процесів у промисловому секторі
країни.
Висновки
Таким чином, розвал інституціональної системи
управління вітчизняною економікою породив проблеми, які гальмують розвиток вітчизняної промисловості, агропромислового комплексу, комунальне середовище і загалом соціальну сферу суспільства, створюючи тим самим замкнене коло занепаду. Застарілі
технології і високий ступінь зношення виробничого
обладнання негативно впливають на конкурентоспроможність випускаємої продукції, що призводить до
зменшення на неї платоспроможного попиту. А кризовий стан політично-владної системи знецінює вартість держави у міжнародному сенсі. Розв'язання визначених проблем можливе не тільки і не стільки за
рахунок оновлення технологічної бази суспільства, що
являє собою найважливіший аспект відновлення і
розбудови, скільки від реструктуризації виробничих
потужностей і структури економіки в цілому, що
можливе лишень за умов створення інституціональної
системи управління і залучення додаткового капіталу
у вигляді інвестицій на всіх рівнях: власному підприємстві, незалежно від форми власності, державному за
пріоритетами відновлення та іноземному за пріоритетами національного потенціалу.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Постановка проблемы. В наши дни экономика
еще не стала глобальной, а само выражение "глобальная экономика" принадлежит, скорее, к области политической эссеистики. Это понятие больше рассматривают в контексте желательных и нежелательных
изменений. Однако ни одна страна, независимо от
географического расположения, размера, уровня развития и наличия культурных традиций, сегодня не может позволить себе игнорировать влияние интеграционных процессов, их возможности и последствия. В
связи с этим возникает необходимость определить
сущность глобализации в ее экономическом проявлении, уже видимые ее результаты и перспективы
распространения.
Анализ последних исследований и публикаций.
Фундаментальные исследования сущности глобализации нашли свое отображение в многочисленных научных трудах отечественных и зарубежных авторов,
среди которых С. Айтов (периодизация формирования
экономической глобализации), Н. Карасева (систематизация научных подходов к пониманию глобализации), О. Билорус (определение закона утраты экономической конкурентоспособности и независимости
странами, которые не станут равноправными участниками мирового сообщества), В. Власов (сформирован
категорийный аппарат в разрезе глобалистики и глобализации), А. Уткин (исследованы порожденные мировой глобализацией новые законы, особенности и
феноменальные черты общественной жизни) и др. Однако единого мнения по поводу сущности и ожидаемых результатов глобализации в научном мире нет
и быть не может. В этих условиях важно систематизировать научные подходы к процессам глобализации и
выделить наиболее приемлемые для украинского сообщества.
Формирование цели. Целью статьи является систематизация теоретико-методологических подходов к
определению экономической сущности понятия глобализации мирового хозяйства, установление ее современных характеристик, противоречий и прогнозирование дальнейших проявлений в мировом сообществе.
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Изложение основного материала
1. Суть, цели и методы глобализации
Термин «глобализация» — один из наиболее часто
употребляемых, и в то же время один из самых
бессодержательных в лексиконе современной политологии. Понятие «глобализация» по мнению У.Бекка
берет начало еще в середине 1400 гг. в контексте испанских, португальских, французских, английских территориальной экспансии на другие континенты. Однако, в современном понимании международных экономических отношений и становлении мирового хозяйства теоретическое и фундаментальное изучение
глобализации начинается с 1960-1970 гг. по мнению
С.. Айтова [1], В. Иноземцева [2], в 1980-х гг. по мнению В. Гейца, Л. Шинкарук [3].
В широком понимании, глобализация — многоуровневое явление, которое имеет как экономические,
так и социокультурные и геокультурные аспекты. Под
глобализацией будем понимать «процесс унификации
в экономической, политической, социальной, культурной сфере; который охватил большинство государств и привел их к зависимости от мирового рынка,
системы международного разделения труда» [4].
Отметим, что, понятие «глобализации» относится
к той области экономических явлений, на которые нет
и не может быть однозначной реакции, как на положительное или отрицательное. Объясняется это прежде всего невозможностью объединить различные
ценностные ориентиры народов в единое унифицированное мировоззрение. Причиной разногласий являются отличия, обусловленные геополитическими и
геокультурными представлениями авторов. Наиболее
успешно эти отличия исследованы украинскими
учеными Ю. Пахомовым и Ю. Павленко (рассмотрены
феномены идентичности и духовных ценностей в глобализированном мире) [5], В. Сиденко (выявлены неравномерный и деформирующий характер глобализации в развитии и модернизации украинского общества) [6], американскими учеными Р. Инглгартом
(определены взаимообусловленные общественные
ценности и процессы модернизации и постмодерни-
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зации в разных частях мира) [7], Дж. Ритцером (охарактеризован феномен стандартизации сознания в
условиях глобализации) [8], российскими авторами
М. Вебером (раскрыта религиозная и национальноэтническая природа капитализма протестантского культурного ареала) [9], В. Кудряшовой (раскрыты этнорелигиозные и геокультурные предпосылки развития
экономик) [10] и др.
Особенно ярко противоречия проявляются среди
ученых тех стран, которые находятся на качественно
разных стадиях общественной модернизации. Если
для стран «золотого миллиарда» характерны ценности
эпохи постмодерна, с приоритетами индивидуализма,
личного удовлетворения и эмоциональности, сетевого

взаимодействия, защита «свободы слова», демократия
(постматериальные приоритеты), то страны «третьего
мира» (развивающиеся страны) опираются на традиционные ценности модерна: ценность семьи и национального государства, стремления к материальному благополучию, экономической стабильности, к
иерархии, четкого определения полномочий и статусного утверждения. Соответственно, понимание глобализации как позитивного явления характерно для
развитых стран (США, страны ЕС), а выявление отрицательных проявлений этого явления характерно для
ученых постсоветского пространства (в основном
Россия, Украина, Белоруссия). Об этом свидетельствует краткий анализ, представленный в табл. 1.

Таблица 1
Научные подходы к пониманию сущности глобализации
Основные научные подходы к пониманию сущности глобализации
Глобалистический
Антиглобалистический
(апологетический) подход
(альтерглобалистический) подход
Эйхан Коуз (США, экономист, сотрудник МВФ) и В. Катасонов (Россия, д.э.н., проф., председатель
Ишвар Прасад (США начальник отдела в МВФ) [11] Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова [12]
Пол Кругман (США, экономист и публицист, лау- В. Кудряшова (Россия, Президент ГК Pro Media)
реат Нобелевской премии по экономике (2008)) [13] [10]
Лоуренс Клайн (США, проф. Пенсильванского уни- М. Алле (Франция, лауреат Нобелевской премии по
верситета, лауреат Нобелевской премии по эконо- экономике) [15]
мике [14]
Т. Фридман (США, журналист, трёхкратный лауреат В. Сиденко (Украина, д.е.н., член-кор. НАН УкраПулитцеровской премии) [16]
ины [6]
У. Бек (Германия, социолог и политический фило- Е. Довгаль (Украина, д.э.н., Харьковский национасоф, профессор Мюнхенского университета и Лон- льный университет им. В.Н. Каразина) [18]
донской школы экономики) [17]
В. Козюк, А. Крисоватий, Е. Савельев (д.э.н, проф. В. Вазилевич (Украина, д.э.н, проф., проректор КНУ
Тернопольского национального университета) [19] им. Т. Шевченко) [20] и др.
и др.
Как правило, взгляды американских и российских ученых диаметрально противоположны. Так, авторы всемирно известного американского журнала
«Финансы и развитие» (как правило, сотрудники
МВФ), прямо и косвенно пропагандируют идею глобализации англосаксонской мировой экономической
модели, в то время как ряд российских изданий содержит работы, раскрывающие противоречивую сущность заявленной глобализации.
Современная глобализация носит характер англосаксонской (американской) экономики, пропагандирует расширенное («гедонистическое», «креативное»)
потребление, а также стремлением к эмансипации от
этнорелигиозных «лояльностей» к независимости от
местообитания и свободе от региональности. Для
постсоветского же пространства первоочередным
остаются культурные и исторические ценности, производные социалистического строя, что являются противостоянием распространению идей глобализации.
Ценностная амбивалентность украинского народа проявляется в том, что с одной стороны, наблюдается стремление к интеграции Украины в глобальные и европейские экономические структуры (Западная Украина), а с другой — стремление сберечь при
этом мотивы материальных традиций, характерных
для постсоветского пространства (Восточная Украина).
Цели глобализации также неоднозначны по мере
провозглашения и по уровню приложения. Для объек-
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тивности, отметим вначале декларируемую цель инициаторов глобализации. Так, для главного субъекта
глобализации, США, она призвана решить проблему
кризиса мирового потребления. Сущностное экономическое основание — политэкономические цели товарного изобилия и потребительского удовлетворения,
которые строятся на распространении свободы и демократии. Идеальная глобализация предполагает
распространение свободной рыночной экономики в ее
наиболее радикальных формах на все регионы мира.
Для периферии, по официальной версии развитых
стран, она сулит сокращение разрыва с развитыми
странами, революционный экономический рост под
символом приватизации индустрии и сферы услуг. На
практике же глобализация означает распространение
рыночных отношений во всех странах мира под прикрытием политического либерализма. Изначальное
противоречие целей ведет к искаженным результатам.
Методы глобализации сегодня на виду. К ним
можно отнести: свободную торговлю товарами, услугами; свободное движение трудовых ресурсов, финансовых капиталов между странами; установление в
странах гибких валютных курсов; унификации целей и
потребностей, ценностей и деятельностей людей планеты; формирование баз данных и учета личной информации людей средствами технологического прогресса и
др. Пожалуй, в определении методов глобализации
ученые различных стран больше всего приходят к об-
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щему знаменателю. Фактически одними и теми же методами достигаются противоречивые цели.
2. Предпосылки возникновения и противоречия глобализации
Глобализация — процесс международного масштаба,
имеющий геокультурную, социокультурную, экономическую природу происхождения. Толчком к глобализации в ее широком понимании стало развитие международной торговли. Колыбелью глобализации можно
считать Западную Европу. Именно англосаксонский
тип экономики носит современная глобализация.
Исторической предпосылкой активного развития
торговли в европейских странах стало римское право,
которое сегодня легло в основу всей континентальной
системы права Западной Европы. В период распада
феодальных производственных отношений оно было
наиболее совершенной формой права частной собственности и давало растущей мощи городской буржуазии готовые формулы для юридического выражения
производственных связей развивающегося товарного
хозяйства. Римское частное право в противовес партикуляризму обычного права феодализма создало единую правовую основу для успешного развития европейской торговли [21]. Экономическое обоснование
международной торговли заключается в сравнительном премуществе стран в получении товара или услуги
по более низкой предельной и альтернативной стоимости, чем существовавшая раннее и в эффекте
масштаба. По мере увеличения экономической интеграции уменьшаются барьеры торговли между рынками.
Однако, экономическая интеграция не ведет неизбежно к глобализации. Только политическое
вмешательство может доводить экономическую интеграцию до крайности. Глобализация является крайней
и неестественной формой мировой интеграции и противоречит законам развития мировой торговли. Так,
ТНК стали важнейшим звеном мировой экономики. В
начале ХХI века в мире насчитывалось примерно
70 тыс. ТНК и 850 тыс. их филиалов. Около 50 тыс.
материнских компаний расположено в развитых странах. На долю ТНК приходится около 50% мирового
производства и 2/3 внешней торговли мира. Капитализация каждой из крупнейших ТНК мира, находящейся в первой десятке, составляет несколько сот
миллиардов долларов [22]. Капитал сосредотачивается
неравномерно, согласно стартовым преимуществам в
пользу развитых в обход экономических и математических расчетов. В настоящее время логика эволюции
привела мировое хозяйство от интернационализации
обмена к интернационализации капитала и производства. В ходе конкурентной борьбы между странами
сложилась система международного разделения труда
в пользу развитых стран или центра глобализации. В
результате глобализации в менее развитых странах
происходит расщепление экономических комплексов
в середине отдельных национальных хозяйств и отделяются одни части, которые присоединяются к деятельности мировых объектов хозяйствования, от других, которые маргинализуются. Об этом напоминает
В. Сиденко [23, с. 99-100]. Национальное государство
постепенно теряет возможность эффективно использовать традиционные рычаги макроэкономического
регулирования и вынуждено ориентироваться в своей
экономической политике на мировые тенденции.
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Мало кто заметил, что в последнее десятилетие
зарождается тенденция к сворачиванию экспорта
промышленных товаров из развитых стран. Диктатура
центра глобализации определяет специализацию
третьих стран как сырьевых придатков. Решающее же
значение в «обедняющем росте» развивающихся
стран, описанным Дж. Бхагвати [24], обретает информация. С помощью СМИ искусственно занижаются
цены на сырье и низкотехнологические товары развивающихся стран. Развивающиеся страны все больше
экспортируют реальных товаров и становятся все более зависимыми от политики ведущих капиталистических стран. Таким образом, в виду «виртуализации»
цены на товары зависят не столько от труда, сколько
от «ценовых ожиданий» на фондовых рынках.
В описанных условиях, сложно найти отличие
между современной глобализацией в экономическом проявлении и империализмом, предсказанным
К. Марксом. Из Большой Советской Энциклопедии:
«Империализм — предельная форма капитализма. В
период капитализма и особенно общего кризиса капитализма до крайних пределов вырастают нищета и
эксплуатация народных масс. Монополии резко
повышают цены на предметы первой необходимости,
снижают реальную заработную плату рабочих» [25,
с. 58]. Глобализация — это предельная форма экономической интеграции капиталистического общества.
То есть, по сути глобализация в экономическом аспекте и есть империализмом, только название более удобоваримое. Глобализация опасна по тем же причинам,
по которым неизбежен крах империализма: «империализм доводит противоречия капитализма до последней черты и неизбежно порождает мировые войны»
[25].
В контексте различных исторических предпосылок и религиозных представлений ни одна геокультурная экономическая модель не может претендовать на звание «глобальной». Этнорелигиозные и геокультурные предпосылки обусловливают естественное
развитие многоукладной мировой экономики с правом ее субъектов на реализацию лучшей модели развития гуманизма и процветания на планете.
На рис. 1 представлены главные противоречия
целей и результаты глобализации.
Таким образом, благородные заявленные цели
глобализации в руках ее инициаторов привели к противоположным результатам на периферии.
3. Результаты глобализации и ее кризис
Сформировавшаяся сегодня «глобальная модель»
может быть описана следующей совокупностью признаков [6, 10]:
Потребление. Центральная роль индивидуального
потребления. Экспоненциально нарастающее количественное возвышение потребностей при убывании потребительской полезности в условиях товарного изобилия и при отсутствии качественных изменений в
потребностях. «Кризис смыслов».
Окружающая среда. Ускоренное истощение природных, сырьевых и традиционных энергетических ресурсов. Дефицит пресной воды в ближайшем будущем
может стать важным фактором глобальной нестабильности. Замена естественной среды на техногенную
среду.
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Заявленные цели
глобализации

Скрытые цели инициаторов
глобализации

Решение
проблемы
мирового продовольственного потребления

Вымывание ресурсов и
удешевление рабочей
силы стран 3-го мира

Обеднение бедных, рост
благосостояния
богатых
стран

Политическая либерализация под лозунгами свободы и демократии

Пропаганда гедонистического культа и
стимулирование потребления

Уничтожение культуры и
истории наций, потеря
ценностей целых поколений

Свободная конкуренция

Экспансия
ных ТНК

собствен-

Экономический рост
всех стран планеты

Навязывание кредитов

Результаты
глобализации

Монополизация
вого рынка

миро-

Усиление финансовой зависимости развивающихся
стран

Рис. 1. Главные противоречия целей и результаты глобализации
(составлено автором на основе источников [6; 10; 12; 18; 26])
Население. Качество жизни. Частичная маргинализация и пролетаризация собственного «среднего
класса» через скрытую безработицу. Снижение степени участия больших групп населения в производстве товаров и услуг (diminishing workforce
participation). Нарастающий разрыв между богатыми и
бедными.
Культура. Международные отношения. Самопозиционирование в качестве центрального образца. Иерархическая стратификация других культур и экономик
с их делением на высокие и низкие по признаку соответствия образцу. «Отрицательство» (denialism) —
игнорирование, отрицание, невежество по отношению
к другим геокультурным и экономическим пространствам. Когнитивный кризис образования: институциональное невежество, в том числе в области мировой
географии.
Экономика. Производство. Центральная роль, самоценное значение финансового сектора и банков.
«Экономика пузырей» («bubble economy»).
Экономическая наука. Использование науки для
преимущественного изучения «глобальной модели»,
для её описания, а также лоббирования. Обилие политэкономических
исследовательских
институтов
(think-tanks), фондов, некоммерческих (или неправительственных) организаций для лоббирования «глобальной модели».
По сути системный кризис современной неолиберальной глобализации связан с синергетическим
взаимодействием целого ряда структурных кризисов
практически во всех «локальных» сферах, которые составляют мировую систему обеспечения человеческой
жизнедеятельности — природно-экологическим, демографическим, технологическим, рыночно-экономическим, социальным, политическим, культурным [10,
с.9-10].
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В отношении Украины «по состоянию на сегодня
страна не смогла адекватно вписаться в глобальную
систему и не создала адекватных механизмов, обеспечивающих ее развитие перед лицом мощных вызовов
глобального характера. Ценностные основы страны
претерпели заметную деформацию. При этом отдельные потенциально позитивные тенденции глобальных
процессов (экологическая ориентация, социальная
ответственность корпораций, стандарты для налоговой и финансовой сфер и др.) так и не получили
распространение на Украине. Оба эти обстоятельства
значительно усложняют процессы развития и модернизации страны и требуют существенных изменений в
политике развития в будущем» [10].
На сегодняшний день ряд ведущих ученых считает, что процесс глобализации продолжается [18; 25],
что он завершен (финансовая глобализация в пользу
США, товарная — в пользу Китая) [9], и что глобализация не состоялась и претерпевает кризис [6]. Если
исходить из заявленной цели глобализации, приходим
к выводу, что процесс глобализации претерпевает кризис в силу ряда противоречий и не может быть осуществлен в принципе.
На практике глобализация не состоялась, несмотря на «корпоратизацию» мировой экономики и «департаментализацию» стран и регионов. По факту, мировая экономика остаётся многоукладной, производственные факторы земли и труда национальных экономик включились в глобализацию лишь отчасти, а
ряд стран фактически открыто объявили уход от глобализации сознательно выбранным политэкономическим курсом (создание новых региональных экономических и политических союзов, с дистанцированием
от главного субъекта глобализации, США) [10].
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Актуальнейшей задачей для ученых сегодня является выработка новой идеологической программы-парадигмы, которая могла бы нейтрализовать разрушительную силу глобализации и открыть реальный путь
к подъему жизненных стандартов, культурных и духовных ценностей народов всего мира. Сегодня уже
многие страны осознали, что путь США с опережающими факторами производства в условиях ограниченного мирового пространства повторить невозможно. И потому выступают за многополярный мир и
задумываются о третьем пути, о реализации модели
устойчивого социально-экономического развития,
свободного от нынешних парадоксов глобальной системы рынка [18]. Считаем, что будущее мировой экономики — в многоукладности, основанной на специализации стран. Экономическая интеграция должна
ограничиваться объединениями стран с одинаковыми
системами ценностей и геокультурными установками.
Только в этом случае не будет происходить поглощение слабых и распространение унифицирующей глобализации. Любые попытки стереть историю, культуру, религиозные убеждения будут приводить к кризису и войнам.
Выводы и перспективы дальнейших исследований
1. Современная глобализация — ложный путь
экономической интеграции мирового сообщества.
Глобализация не является естественной конечной
формой экономической интеграции, и может быть
осуществима лишь под мощным политическим прикрытием ведущих стран.
2. Англосаксонская модель современной глобализации основана на чистой выгоде капиталиста и не
может способствовать мировому социальному прогрессу и гуманизму на планете. Перераспределение капитала в пользу собственников ТНК наделяют частный бизнес надгосударственной властью и противоречат естественным принципам развития государства и
личности.
3. В силу проявившихся противоречий, глобализация не состоялась. Она охватила лишь области потребительской электроники, гаджетов и других способов доставки развлекательного контента к потребителю. Основные противоречия проявились в разноплановости заявленных и скрытых целей инициаторов
глобализации. На практике глобализация проявила такие скрытые сущности как колонизацию, монополию
и геоунификацию, что не может содействовать социальному развитию человечества.
4. Прогрессивной эволюционной формой экономической интеграции должна стать многополярная
модель устойчивого социально-экономического развития, свободная от противоречий глобальной системы рынка, основанная на геокультурных и этнорелигиозных ценностях населения.
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м. Київ
СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Актуальність проблеми. Інвестиції в сучасному
інноваційному процесі є одним з основних факторів.
Інвестиційна привабливість інноваційних проектів —
основне обґрунтування фінансування інновацій. Успіх
інноваційної діяльності належною мірою залежить від
достатності ресурсного забезпечення, у тому числі і від
інвестиційної забезпеченості. Отже, управління інноваціями має враховувати особливості інвестиційної діяльності. Поступальне збільшення інвестицій має низхідну віддачу, що обумовлено структурною кризою —
старі технологічні рішення не приносять очікуваного
прибутку, і продовження інвестування в традиційні
напрямки обертається збитками, тобто знецінюванням
капіталу. Тут працює добре відомий в теорії науковотехнологічного прогресу закон, згідно з яким в життєвому циклі будь-якої технології настає етап насичення, коли кожне наступне підвищення інвестицій
дає спадну віддачу. Будь-яка технологія наближується
зрештою до моменту, коли ніякі інвестиції вже не
спроможні дати необхідний прибуток і в цій фазі розвитку настає стадія знецінення капіталу, вкладеного в
цю технологію. Подальший розвиток можливий тільки
за рахунок впровадження новітніх технологій, принципово інших, тобто за рахунок інноваційного розвитку — переходу від відтворювального до інноваційного
типу розвитку.
Ідея перспективності інноваційного розвитку національної економіки із усім її очевидним позитивним
ефектом не нова і не викликає сумнівів. Саме тому
інноваційна економіка на сьогодні цілком справедливо заявлена як один із пріоритетних напрямів розвитку, а її потенціал усвідомлений на загальнодержавному рівні. Тому особливої актуальності набуває розроблення системи діагностики та забезпечення економічної безпеки (ЕкБ) країни та її регіонів, де інвестиційно-інноваційна безпека є однією з головних компонентів. Крім того, діагностика стану та обґрунтування стратегічних орієнтирів рівня інвестиційно-
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інноваційної безпеки може служити основою розроблення стратегії інноваційного розвитку — стратегічного планування розвитку держави та її регіонів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблем, пов’язаних з вивченням інвестиційно-інноваційної безпеки, присвячені праці як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед них варто виділити праці О.І. Амоші [1], О.І. Барановського [2],
З.С. Варналія [3], В.М. Гейця [4], Я.А. Жаліла [5], А.А.
Мазаракі [6], Ю.В. Макогона [7], О.Ф. Новікової [8],
Л.І. Федулової [9]. У зазначених працях проводиться
оцінювання стану інноваційної сфери в Україні; визначення найбільш актуальних проблем, а також
бар’єрів, що гальмують інноваційну діяльність; обґрунтовуються стратегічні напрями інноваційного
розвитку держави та конкретні пропозиції щодо його
активного стимулювання в умовах подальшої інтеграції України у світовий економічний та науково-технологічний простір.
Важливим аспектом інноваційної політики країни вважається стратегічний аналіз, основним інструментом якого є форсайт, індикатори інноваційної активності, порівняльний аналіз, цикли системного оцінювання і вивчення міжнародного досвіду. Загальна
мета цих досліджень, в першу чергу, полягає в обґрунтуванні стратегічних напрямів інноваційного розвитку держави. Дієвим каталізатором інноваційного прориву мають стати технології, що становлять ядро нового, шостого технологічного укладу: конвергентні технології, нано-, біо-, інформаційно-комунікаційні технології, новітні матеріали. Вважається, що визначення найважливіших пріоритетів, на реалізації яких
зосереджені максимально можливі ресурси і зусилля
держави, є одним із найбільш дієвих механізмів стратегічної політики країни, і, перш за все, науково-технологічної та інноваційної.
Між тим наголошується, що визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності не забезпечує
очікуваного здійснення цілеспрямованої політики
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держави у цій надзвичайно важливій длоя її економічного майбутнього сфері, а тому потребує істотного та
негайного вдосконалення. Застосування методики
форсайт1 хоча і допомагає у визначенні переліку пріоритетних сфер розвитку та довгострокового планування, однак не дає чітких, конкретних результатів дії
— кількісних стратегічних орієнтирів індикаторів, моніторинг яких дозволив би контролювати процес інноваційного розвитку визначених напрямів. Саме тому
головним висновком національної доповіді “Інноваційна Україна 2020” є вислів, що “…Остаточне формулювання пріоритетних напрямів повинно було б визначатися на основі серйозних прогнозно-аналітичних
досліджень, що і передбачено законом. Сьогодні ж це
наполовину інтуїтивне бачення кількох фахівців, з
яким погодилася Верховна Рада України” [4, c. 140].
Мета статті — наукове обґрунтування стратегічних орієнтирів інвестиційно-інноваційної безпеки України на середньо- та довгострокову перспективу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для того
щоб управляти інвестиційно-інноваційною безпекою,
необхідний зворотний зв'язок, який вимагає розроблення методичного інструментарію для ідентифікації
індикаторів та оцінення рівня безпеки в кількісному
вимірі за кінцевими результатами соціально-економічного розвитку в поточному та прогнозному періодах.
Наявність такого інструментарію дасть можливість
наукового обґрунтування кількісних стратегічних орієнтирів, оцінення поточного та прогнозного станів
інноваційності, ефективності прийнятих заходів і вироблення необхідних керуючих впливів.
За визначенням [11, с. 8], інвестиційна безпека —
це стан інвестування економіки, якій забезпечує її розширене відтворення, раціональну реструктуризацію і
технологічне переозброєння; інноваційна безпека —
стан розвитку економіки, що дозволяє генерувати якісні зрушення у виробництві, протистояти зовнішнім
технологічним загрозам та забезпечувати конкурентність країни (регіону) на світовому ринку технологій.
Інвестиційну та інноваційну безпеку можна охарактеризувати наступними індикаторами, перелік
яких не є догмою та може змінюватись залежно від
цілей та глибини дослідження (табл. 1).
Загалом поточний стан соціально-економічного
розвитку країни характеризується кількома десятками
макропоказників, на основі яких обчислюються індикатори безпеки. Варто відмітити, що розвиток — один
із компонентів ЕкБ. Якщо економіка не розвивається,
то у неї різко скорочуються можливості протистояння
зовнішнім та внутрішнім загрозам. Тому порівняння
індикаторів соціально-економічного розвитку з вектором порогових значень буде характеризувати рівень
безпеки /небезпеки.
Кожен з індикаторів у поточному періоді може
зростати або знижуватися. Виникає питання, в якому
з двох розглянутих періодів соціально-економічний
розвиток, або рівень безпеки, є найкращим. При наявності більш ніж трьох індикаторів завдання істотно
ускладнюється. Щоб оцінити рівень безпеки, недостатньо аналізувати окремі індикатори, які мають об-

межену цінність. Необхідно оцінити загальну тенденцію, яка враховує взаємовплив всіх індикаторів з врахуванням їх важливості. Тому для відповіді на це питання необхідна розробка інтегрального індексу оцінки шляхом поетапної згортки індикаторів та їхніх порогових значень.

1 Форсайт – накопичення знань та інформації на систематичній
основі, залучення всіх суб'єктів політики і формування бачення про
середньострокові і довгострокові перспективи розвитку з метою

прийняття рішень і мобілізації спільних зусиль для реалізації спільних дій [10, c. 20].
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Таблиця 1
Складові та індикатори інвестиційно-інноваційної
безпеки України*
1. Інвестиційна безпека:
- рівень інвестування (відношення капітальних інвестицій до ВВП), % (S);
- частка приросту прямих
іноземних інвестицій (акціонерний капітал) щодо
ВВП, % (S);
- рівень оновлення основних засобів, % (S)

2. Інноваційна безпека:
- рівень видатків на науково-технічні роботи, % від
ВВП (S);
- темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S);
- рівень фінансування інноваційної діяльності, % від
ВВП (S);
- питома вага спеціалістів,
що виконують науково-технічні роботи, осіб на 1000
зайнятих, % (S);
- питома вага підприємств,
зайнятих інноваційною діяльністю, у загальній кількості промислових підприємств, % (S);
- питома вага підприємств,
що впроваджували інновації, у загальній кількості
промислових підприємств,
% (S);
- питома вага реалізованої
інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої
промислової продукції, %
(S)

__________________________
*

S — стимулятор, D — дестимулятор.

Використовуючи сучасні досягнення інтегрального оцінювання рівня безпеки [12, с. 6—17], а саме:
форма інтегрального індексу — мультиплікативна; метод нормування — комбінований; вагові коефіцієнти —
динамічні: на основі застосування методу “Головних
компонент” та методу “ковзної матриці”; порогові значення — комплекс методів з перевагою аналітичних підходів, отримаємо динаміку інтегральних індексів інвестиційної та інноваційної безпеки України (рис. 1,
а,б).
Як свідчать розрахунки (див. рис. 1), динаміка інтегральних індексів інвестиційної та інноваційної безпеки знаходиться в кризисній зоні — нижче нижнього
порогу та нагадує “хроніку пікіруючого бомбардувальника”. Якщо не потягнути своєчасно ручку керування
на себе для виходу з піке, може відбутися руйнування
системи та Україна назавжди залишиться сировинним
придатком економічно розвинених країн. Визначальними індикаторами такої динаміки є рівень інвестування економіки та темп науково-технологічного прогресу, рівень яких залишає бажати кращого — обидва
знаходяться нижче нижнього порогу (рис. 2, а, б).
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Рис. 1. Динаміка інтегральних індексів інвестиційної та інноваційної безпеки
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Рис. 2. Динаміка визначальних індикаторів інвестиційної та інноваційної безпеки
Значення процесу інвестування в економіці будьякої країни важко переоцінити, адже інвестиції виступають основою усього процесу розширеного суспільного відтворення. Саме інвестиції визначають ступінь
реалізації заощаджень у формі нагромадження виробничого капіталу. Зв’язок між інвестиціями та економічним зростанням реалізується трояко, а саме через:
1) збільшення сукупного попиту, що обумовлює одночасно зростання інфляції (дефлятора ВВП) і наявного доходу домогосподарств, збільшуючи заощадження і, як наслідок, інвестиції, що збільшує виробничий капітал, збільшуючи зайнятість і сукупну пропозицію, скорочуючи, тим самим, інфляцію. Тобто
збільшення сукупного попиту стимулює зростання сукупної пропозиції, як би “підтягуючи” сукупну пропозицію до сукупного попиту, підтверджуючи тезу
Дж. М. Кейнса “попит породжує пропозицію”;
2) нагромадження виробничого капіталу. У розглянутому періоді (як правило, рік) в економіці країни
спостерігається певний рівень інфляції (дефляції),
тому вартість капіталу повинна бути переоцінена з
урахуванням загального індексу інфляції Р (дефлятора
ВВП). Припустимо, що часовий лаг впливу інвестицій
на виробничий капітал дорівнює одному року, тобто
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вартість виробничого капіталу, що працює в періоді t,
визначається в попередньому періоді (t −1). Причому
вартість капіталу в попередньому періоді K t −1 розраховується як середнє арифметичне капіталу на початок
і на кінець цього періоду. Отож, збільшення обсягу
надходжень інвестицій спочатку збільшує сукупний
попит та інфляцію, тобто розрив між сукупним попитом та сукупною пропозицією, але з деяким запізнюванням збільшує виробничий капітал, тобто збільшує
сукупну пропозицію;
3) збільшення завантаження виробничого капіталу
в поточному періоді. У процесі моделювання на основі
офіційних даних державної статистики встановлена
статистична залежність коефіцієнта завантаження капіталу ( ϑ ) від інвестицій в поточному періоді. Цей
коефіцієнт визначає темпи зростання економіки (реальний ВВП) країни та інфляцію (кут нахилу визначає,
якою мірою вплив інвестицій буде розподілятися між
економічним зростанням та інфляцією) і нелінійно залежить від обсягів залучених інвестицій. Визначення
такої залежності (рис. 3) дозволяє обчислювати прогнозні значення коефіцієнта завантаження капіталу,
обчислювати потенційний ВВП та передбачати на
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Рис. 3. Статистична залежність завантаження капіталу від інвестицій
прогнозні періоди необхідний обсяг інвестицій для забезпечення заданих темпів економічного зростання.
На жаль, рівень інвестування в Україну становив
14,1% у 2014 р. та близько 9%, за прогнозом, у 2015 р.
В економічно розвинених країнах цей показник знаходиться в діапазоні 17—25%, а в окремих країнах досягає 30—35% ВВП.
Забезпечення якості економічного розвитку є основним питанням макроекономічної політики України. Одним із головних чинників якісних змін економічної системи є науково-технологічний прогрес
(НТП), визнаний в усьому світі як найважливіший
чинник економічного розвитку. Дедалі частіше у західній та вітчизняній літературі НТП пов’язується з
поняттям інноваційного процесу. Між тим, причини
виникнення інновацій, їхня роль, динаміка, механізм
поширення, ефект впливу на економічний розвиток у
науковій літературі трактуються неоднаково в межах
тієї чи іншої теорії інновацій.
Індикатор “темп НТП” визначається за методом
“залишку Солоу” [13, с. 208—209] та дорівнює різниці
між величиною зростання обсягу випуску (або ВВП,
ВРП) і величиною, зростання якої пояснюється зростанням капіталу і праці (а також технології виробництва — частки ВВП у випуску) та служить мірою незнання причин економічного зростання. У виробничій
функції темп НТП (γ) присутній як показник ступеня
члена, що визначає внесок НТП в обсязі випуску або
γt

ВВП ( e ) , іншими словами — сукупну факторну продуктивність, яка збільшує (зменшує) віддачу від інших
макрофакторів. Якщо темп НТП від’ємний — сукупна
факторна продуктивність менше 1, якщо позитивний — більше 1. Фактично в Україні маємо науковотехнологічний регрес — від’ємні темпи НТП.
Серед інших факторів, від яких залежить темп
НТП, є рівень фінансування науково-технічних робіт,
якій у 2014 р. становив 0,66%. У розвинених країнах
ЄС, як Німеччина і Франція, ставиться завдання перевершити 3-відсотковий рубіж, а у Швеції та Фінляндії він вже зараз близький до 4% ВВП. За результатами
досліджень багатьох вчених, для підтримання темпів

116

НТП на постійному (нульовому або позитивному) рівні необхідно дотримуватись рівня фінансування НТР
до ВВП не менше 2%, а для його зростання — 3% та
більше.
Отже, для кожного індикатора ЕкБ задається
вектор порогових значень, а саме: нижній поріг
н

н

( xпор ), нижнє оптимальне ( x опт ), верхнє оптимальне
в

в

( x опт ), верхній поріг ( xпор ). Оптимальні значення індикаторів характеризують допустимий інтервал величин, у межах якого створюються найсприятливіші
умови для функціонування держави. Порогові значення індикаторів — це кількісні величини, порушення яких спричинює несприятливі тенденції в економіці держави. Для перспективних досліджень доцільно розширити вектор порогових значень додаванням ще двох порогових значень, як це запропоновано
у Методиці МЕРТ—2007 р. [14]: нижнє критичне
н

в

( xкр ), верхнє критичне ( xкр ), порушення яких може
призвести до руйнування системи. Отже, визначення
порогових значень тісно пов’язане з поняттям “гомеостазу”. Без знання границь безпечних умов життєдіяльності є неможливим захист життєво важливих інтересів об’єктів безпеки. З урахуванням задання вектора
порогових значень пропонується розширити “гомеостатичне плато”, запропоноване в роботі [15, c. 50]
(рис. 4).
Отже, головне завдання ЕкБ — не максимізація
рівня ЕкБ, а забезпечення знаходження рівня ЕкБ в
межах порогових, а краще оптимальних, значень (у
границях “гомеостатичного плато”).
З кожного боку “гомеостатичного плато” розташовані області з нейтральним та додатнім зворотнім
зв’язком, перебування в яких є небезпечним або взагалі загрожує існуванню системи. У цьому сенсі важливого значення набуває моніторинг стану ЕкБ в цілому й за окремими складовими та індикаторами для
встановлення існуючого стану порівняно з пороговими значеннями, визначення загроз та обґрунтування стратегічних орієнтирів ЕкБ на середньостро-
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кову перспективу. Визначення стратегічних орієнтирів
ЕкБ в цілому, її складників та їхніх індикаторів може
служити критеріями забезпечення Стратегії ЕкБ Укра-

їни, а моніторинг — для визначення результативності
запровадження державної політики національної безпеки.

Область додатного оберненого зв’язку
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Рис. 4. “Гомеостатичне плато” динамічної системи “Економічна безпека”

Отже, порівняння рівня безпеки з пороговими
значеннями є основним завданням аналізу, оскільки
дозволяє визначити поточний стан соціально-економічного розвитку держави (регіону) у всій багатогранності його аспектів. Своєчасне реагування на дестабілізувальні фактори зумовлює визначення таких значень окремих індикаторів або складників ЕкБ, які дозволяють забезпечувати знаходження рівня ЕкБ на бажаному (заданому) безпечному рівні, тобто вирішення
зворотної задачі — задачі синтезу. На перший погляд,
вирішення цього завдання може здатися досить тривіальним: забезпечити усі індикатори в межах оптимальних значень. Проте, з огляду на різний поточний
стан складових ЕкБ та їх індикаторів, а також різний
їх вплив на інтегральний індекс і нелінійний ефект,
отримання таких значень може бути практично недосяжним завданням. Бажаним є підхід, здатний встановлювати необхідні значення складових та індикаторів, які б забезпечували будь-який заданий рівень ЕкБ.
Вирішення задачі синтезу необхідних значень індикаторів для знаходження інтегрального індексу
складників безпеки у межах заданих значень можливо
за допомогою адаптивного методу регулювання [17,
с. 37—40]. Причому, спочатку цей підхід застосовується на рівні складників з урахуванням їхнього різного впливу, а далі на рівні індикаторів кожного складника ЕкБ. Так, для забезпечення рівня ЕкБ України (рис. 5) на рівні середнього значення нижнього порогу та нижнього оптимального значення:
ниж
ниж
Itзад = 0,5( I пор
+ I опт
) у 2020 р., отримаємо необхідні зна-
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чення інвестиційної та інноваційної безпеки в кожному році (табл. 2).
Наступним кроком визначення стратегічних орієнтирів ЕкБ є використання отриманих інтегральних
індексів інвестиційно-інноваційної безпеки як еталонних значень, формування критерію якості та вирішення оберненої задачі для обґрунтованого визначення бажаних значень індикаторів. Після їхнього визначення здійснюється їх переведення з нормованих
значень до початкових одиниць виміру за використовуваними формулами нормування (табл. 3).
Стратегічні орієнтири ЕкБ та її складових, що визначені з урахуванням чутливості впливу кожної окремої складової на інтегральний індекс ЕкБ, є метою
стратегічного планування на середньо- та довгострокову перспективу. Основним завданням державних
органів управління, що відповідають за поточну оцінку рівня ЕкБ та розробку перспективних та індикативних планів соціально-економічного розвитку, є здійснення моніторингу та прогнозування макроекономічних показників з метою інтегрального оцінювання рівня ЕкБ як в цілому по країні, так і за окремими сферами діяльності та регіонами.
На жаль, динаміка інтегрального індексу ЕкБ
впродовж всіх років незалежності України жодного
разу не перетинала нижнього порогу (див. рис. 5), що
свідчить про постійний кризовий стан економіки України та неефективність існуючої моделі економічного
розвитку і чинної макроекономічної політики в цілому. На думку акад. О. Мірошниченко, “…саме
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внутрішньополітичні аспекти на сучасному етапі мають визначальний вплив щодо збереження загрозливо
критичного стану ЕкБ, створюючи постійно існуючу
загрозу усій національній безпеці. … А актуальність
питання ЕкБ, у першу чергу, обумовлюється перма0,95

Економічна безпека України

нентно критичним станом національної економіки,
який, на думку автора, є наслідком суто вітчизняних
проблем, лише усугубленим світовими кризовими
явищами” [18, с. 97].
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Рис. 5. Динаміка інтегрального індексу ЕкБ України порівняно з інтегральними пороговими значеннями
Таблиця 2
Стратегічні орієнтири інтегральних індексів економічної безпеки України*
(на рівні складників)
Складники ЕкБ
2015
2016
2017
2018
2019
прогноз
ЕкБ України
0,2832
0,3177
0,3527
0,3878
0,4228
1. Макроекономічна
0,3366
0,3525
0,3711
0,3916
0,4136
2. Інвестиційна
0,2289
0,2612
0,2967
0,3338
0,3720
3. Інноваційна
0,1461
0,1920
0,2386
0,2848
0,3305
4. Фінансова
0,2489
0,2772
0,3088
0,3424
0,3771
5. Зовнішньоекономічна
0,1417
0,1847
0,2286
0,2722
0,3153
6. Соціальна
0,3171
0,3329
0,3513
0,3716
0,3934
7. Продовольча
0,6923
0,7037
0,7174
0,7329
0,7500
8. Демографічна
0,2734
0,3016
0,3334
0,3672
0,4025
9. Енергетична
0,4541
0,4714
0,4917
0,5144
0,5388
_____________
*
Розрахунки автора.

2020
0,4579
0,4369
0,4107
0,3757
0,4127
0,3580
0,4164
0,7686
0,4387
0,5649

Таблиця 3
Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційної безпеки України*
(на рівні індикаторів)
Складники ЕкБ

1
Інвестиційна:
- рівень інвестування (відношення капітальних інвестицій до ВВРП), %
- частка приросту прямих
іноземних інвестицій (акціонерний
капітал)
щодо
ВВП),%
- рівень оновлення основних
засобів, %
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2015
у почат.
один.
виміру
2

2015
прогноз
інтег.
індекс
3
0,2289

2016
інтег.
індекс

2017
інтег.
індекс

2018
інтег.
індекс

2019
інтег.
індекс

2020
інтег.
індекс

4
0,2612

5
0,2967

6
0,3338

7
0,3720

8
0,4107

8,90

0,2966

0,3207

0,3497

0,3821

0,4168

0,4529

13,6

13,50

0,2595

0,2757

0,2955

0,3178

0,3420

0,3675

19,1

1,60

0,1653

0,2070

0,2531

0,3007

0,3491

0,3976

3,9

2020
у почат.
один.
виміру
9
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Закінчення табл. 3
1
Інноваційна:
- рівень видатків на науковотехнічні роботи, % від ВВП
- темп науково-технологічного прогресу, % за рік
- рівень фінансування інноваційної діяльності, % від
ВВП
- питома вага спеціалістів, що
виконують науково-технічні
роботи, осіб на 1000 зайнятих, %
- питома вага підприємств,
що займалися інноваційною
діяльністю, у загальній кількості промислових підприємств, %
- питома вага підприємств,
що впроваджували інновації, у загальній кількості промислових підприємств, %
- питома вага реалізованої
інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої
промислової продукції, %

2
-

3
0,1461

4
0,1920

5
0,2386

6
0,2848

7
0,3305

8
0,3757

9
-

0,44

0,0883

0,1217

0,1607

0,2007

0,2406

0,2798

1,4

-2,47

0,3507

0,3664

0,3886

0,4153

0,4451

0,4772

-1,01

0,34

0,0982

0,1498

0,2068

0,2639

0,3198

0,3743

1,31

3,5

0,2306

0,2548

0,2874

0,3247

0,3647

0,4062

6,1

13,0

0,1625

0,1936

0,2333

0,2766

0,3214

0,3667

29,3

10,5

0,1615

0,1792

0,2029

0,2300

0,2589

0,2889

18,8

2,8

0,0712

0,1361

0,2013

0,2642

0,3249

0,3637

15,3

_____________
*

Розрахунки автора.

Однією з таких проблем є всеосяжна корупція та
як одна з причин існування тіньової економіки. За методом оцінювання тіньової складової ВВП — методом
соціальної справедливості [19, 20] на кінець 2015 р. рівень тінізації відносно офіційного ВВП за прогноз1
ними розрахунками складає 38,3% , обсяг тіньового
ВВП — 708,5 млрд грн, який переважно зосереджений
у великих промислових підприємствах; обсяг тіньових
доходів зведеного бюджету — 153,4 млрд грн; тіньова
місячна заробітна лата — 3453 грн; тіньова зайнятість —
4,0 млн осіб; обсяги тіньового споживання паливноенергетичних ресурсів — 145 млрд грн; тіньове завантаження виробничого капіталу — 20%; обсяг тіньового
проміжного споживання (на який збільшено проміжне
споживання) — 708,5 млрд грн.
Вирішення цих проблем хоча б частково (зменшення тінізації економіки до середнього рівня економічно розвинених країн — 15%) дозволить суттєво покращити стан ЕкБ України, рівень життя населення та
реально перейти від відтворювального до інноваційного
типу розвитку. Але ця тема іншої публікації.
Висновки
1. З огляду на наявність методологічних помилок
в офіційних підходах щодо інтегрального оцінювання
рівня безпеки доцільним є застосування сучасних підходів, які б дозволяли усувати існуючи недоліки та забезпечувати адекватне реагування на дестабілізувальні
фактори, а саме: форма інтегрального індексу — мультиплікативна; метод нормування — комбінований; вагові коефіцієнти — динамічні, на основі застосування
методу “головних компонент” та методу “ковзної матриці”; порогові значення — комплекс методів з перевагою аналітичних підходів.

2. За допомогою визначених підходів проведено
ідентифікацію сучасного стану динаміки рівня інвестиційно-інноваційної безпеки України, яка засвідчує
її вкрай незадовільний стан — постійне знаходження у
кризисному стані.
3. Застосування адаптивного підходу дозволило
визначити стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційної безпеки України шляхом вирішення задачі
синтезу необхідних значень складових та їхніх індикаторів для знаходження інтегрального індексу інвестиційно-інноваційної безпеки в межах заданих значень,
які можуть служити підґрунтям розроблення досить дієвого способу стратегічного планування Стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку України на середньостроковий період до 2020 р.
4. Визначення стратегічних напрямів інвестиційно-інноваційного процесу розвитку є умовою необхідною, але недостатньою для переходу від відтворювального до інноваційного типу розвитку. Необхідним
є етап науково обґрунтованого визначення стратегічних орієнтирів індикаторів інвестиційно-інноваційного розвитку та їх моніторинг для визначення результативності запровадження державної політики національної безпеки.

1 Якщо враховувати той факт, що офіційний ВВП вже
включає приблизно 15-18% тіньової складової за розрахунками Держстату України, то віднесення обсягів розрахованого

тіньового ВВП до “чистого” офіційного ВВП дає значно більший результат тінізації при незмінному обсязі розрахованого
тіньового ВВП.
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м. Дніпропетровськ
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ У СКЛАДНИХ САМОРЕГУЛЮЮЧИХ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ МЕЗОРІВНЯ
Постановка проблеми. З поглибленням процесів
трансформації економічної системи значною мірою
зростає необхідність у пошуках найбільш оптимальних
варіантів між особових виробничих відносин і найбільш ефективних систем управління, що забезпечують входження у світову економічну систему. Природно, що головним критерієм ефективності управління, на основі якого розробляються різного роду варіанти такої трансформації, є отримання максималь-
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ної вигоди при мінімізації економічних і соціальних
витрат країни.
Традиційно, підвищення ефективності регіонального розвитку потребує теоретичних досліджень та
практичних дій управлінців. Але біда в тому, що, як
правило, вважається, що поняття «ефективність», в
силу своєї загальної відомості, мов не потребує пояснень і конкретизації. Та бачите все це зовсім не так. В
ряді випадків сучасності, відношення до цього по-
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няття, як до чогось само собою уявляємого, виявляється надто некоректним для вирішення реальних
управлінських задач. Мова йдеться про випадки, коли
необхідно оцінити рівень ефективності управління територією регіону і його суб’єктами у сукупності в динаміці, чи у співставленні з іншими регіонами, де одних статистичних даних не досить.
Здійснити врахування цих проблем можливо
лише завдяки розумінню, що все ж таки криється у
цьому слові «ефективність», чим воно наповнене, яка
його структура і яка цінність кожного із елементів
його змісту. Для цього потрібні, і не один, критерії
оцінки, що береться в основу кожного з них. Без такого розуміння поняття стану управління одного і того
ж об’єкту, що управляється, може бути оцінено порізному, виходячи з цілей, впливу зовнішнього середовища, політичних факторів і думки керівництва,
причому «за ієрархією».
Тут треба підкреслити, що теоретично визначене
обґрунтування практично придатного критерію ефективності управління важливе не тільки для подолання
можливих протиріч в оцінці отриманих результатів,
але і з точки зору розробки конкретних механізмів управління регіональним розвитком, націлених на те,
щоб результати, що досягаються були прийнятні для
всіх учасників процесу.
Аналіз інших досліджень та публікацій.
Питання, що пов’язані з підвищенням ефективності регіонального розвитку і оцінкою щодо управлінських дій при цьому, постійно знаходяться в зоні
глибокої уваги вітчизняних і зарубіжних науковців і
вчених. Так, М.Долішній, констатує необхідність розвитку суспільства за рахунок збалансованого розвитку
території. Він вказує на потребу в існуючій оцінці економічного зростання на мезорівні, але при цьому не
уточнює на якій підставі має здійснюватися ця оцінка
[1]. А О’Салліван досконало вивчає варіанти ефективних та неефективних органів місцевої влади, але не
розкриває при цьому критеріїв оцінки цих дій [2].
В. Симоненко викладає якісно теоретичні і практичні
питання державної політики щодо регіонального розвитку, обґрунтовує її неефективність, але не дає визначення поняттю «ефективність» і які критерії її
оцінки [3]. Д. Давидянц акцентує увагу на критеріях
соціально-економічної ефективності, але розглядає їх
у загальному вигляді, причому лише для макрорівня
[4]. У більшості публікацій які присвячені цій проблемі, як правило, визначається лише важливе значення того чи іншого фактора в функціонуванні складових організаційної структури системи оперативного
управління, наводяться відповідні приклади щодо
практики їх застосування, але сутнісні зв’язки з оргструктурою тієї чи іншої системи оперативного управління, її причино-наслідкові механізми до сьогодні у
повному обсязі не розкриті ні в теоретичному, ні в
практичному аспекті.
Звідси з’являються об’єктивні труднощі при організації адекватних досліджень щодо оптимізаційних
моделей функціонування підсистем і елементів організаційних структур систем оперативного управління
при проектуванні нових соціально-економічних систем. В свою чергу, ці обставини заважають використанню сучасних методів створення систем оперативного управління в умовах невизначеності та заважають
використанню особливостей моделювання з викорис-
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танням якісних і кількісних характеристик оперативного управління.
Наведене вище дає підстави стверджувати доцільність і актуальність науково-прикладного дослідження, результатом якого має бути визначення кореляції
залежності «фактори-оргструктура».
Досвід досліджень у цьому напрямку стверджує,
що поміж окремими факторами існують латентні (завуальовані) взаємозалежності, які, в свою чергу, теж
потребують цільових досліджень. Квантифікація і визначення диверсифікаційних елементів оргструктури
системи оперативного управління теж потребують
значних за об’ємом і термінами спеціальних досліджень.
Мета роботи: розглянути і визначитись з основними тенденціями розвитку самих соціально-економічних систем, форм і методів оперативного управління
і яке відображення ці тенденції отримають в основних
характеристиках організаційних структур.
Основні результати досліджень.
По-перше, складність систем оперативного управління, у зв’язку з його багатофункціональністю,
поряд з тим, що труднощі оперативного управління з
часом завдяки зростанню коефіцієнта невизначеності
середовища (ускладнення продукції, що випускається
та технології її виготовлення, зростання рівня спеціалізації виробництва і розширення кооперації) буде
зростати, а застосування матричних форм корпоративного управління, буде також допомагати зростанню
його складності; все це проявиться у збільшенні
об’ємів управлінських робіт, особливо тих, які потребують високої кваліфікації службовців; розширенні
складу і багатофункціональності підсистем оперативного управління; збільшенні кількості зв’язків і взаємодії в самому механізмі системи оперативного управління, що в сукупності призведе до розширення організаційної структури і ускладнення самої системи оперативного управління.
По-друге, тип організаційної структури систем
оперативного управління, у зв’язку з тим, що загальна
конфігурація соціально-економічних систем (промислових підприємств, корпорацій, акціонерних товариств) буде змінюватися, оргструктура оперативного
управління більш за все буде відповідати дивізіональній схемі. Але в рамках цієї загальної схеми можливе і
велике різноманіття: у великих диверсифікованих
структурах соціально-економічних систем можуть
знайти притулок і окремі продуктові елементи із замкнутим циклом виробництва. Тож для оперативного
управління такими структурами слід застосовувати
класичні лінійно-функціональні оргструктури, а в багато продуктових елементах соціально-економічної
системи — проектно-програмні.
По-третє, для середніх і деяких великих об’єднань з невеликою номенклатурою продукції, що випускається, може бути ефективним створення як продуктивних підсистем, так і функціонально-технологічних (як правило, допоміжних, забезпечуючи і обслуговуючих).
Наприклад, відомою великою електротехнічною
фірмою Німеччини використовується оригінальна дивізіонально-матрична структура системи оперативного
управління. Тут створені декілька продуктових відділень із замкнутим виробничим циклом, з широкою
внутрішньою кооперацією: виробництво електротранспорту і обладнання для електростанцій; виробництво
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електроприладів і засобів автоматики та зв’язку; серійне виробництво електромоторів і вимірювальної
техніки; серійне виробництво побутової техніки.
По-четверте, функціональні підсистеми оперативного управління створені за видами діяльності:
зовнішній ринок і внутрішнє підприємництво; розвиток техніки і технологій; фінанси; управління персоналом.
Наведена схема, безумовно, являється однією із
самих гнучких і економічних. Але, в той же час, вона
базується на досить високому рівні централізації оперативного управління і широкій спеціалізації операційного менеджменту, що створює надзвичайно велике навантаження на вище керівництво по координації усіх видів діяльності.
Аналіз показує, що при реалізації ефективних локальних і середньомасштабних нововведень доцільного характеру, в рамках такої оргструктури можливі
надзвичайної складності труднощі як інформаційного
характеру, так і загальновиробничого та операційного
менеджменту.
По-п’яте, щодо ієрархії організаційних структур
оперативного управління. Як правило, класичні дивізіональні і лінійно-функціональні структури розбудовуються по принципу трьохступеневої ієрархії. Вищим
рівнем являється керівництво корпорації (об’єднанням, промисловим підприємством, акціонерним товариством) разом зі своїм штабним апаратом; середнім —
керівництво окремими об’єктами складної соціальноекономічної системи зі своїм функціональним апаратом; низовим рівнем — лінійне керівництво первинних
ланок окремих об’єктів складної соціально-економічної системи.
В соціально-економічних системах диверсифікованого характеру кількість оргструктур і функціональних ланцюгів стає настільки великою, що для дотримання всіх норм правління потребується передбачити
поміж вищим і середнім рівнем ієрархії проміжні координаційно-штабні рівні (групи менеджерів), що надає оргструктурі рівня чотириступінчатості.
Слід мати на увазі, що у зв’язку з великими
об’ємами управлінських робіт і розширенням спеціалізації функціональних ланцюгів диверсифікації оргструктури, апарат середнього і нижнього рівнів ієрархії управління має також багатоступінчасту структуру
операційного менеджменту.
По-шосте, створення систем оперативного управління на основі проектно-програмних організаційних
структур, особливо щодо реалізації великомасштабних
довгострокових нововведень з високим рівнем невизначеності, з точки зору сфери контролю вищого керівництва, призводить до збільшення кількості як елементів оргструктури так і кількості операційних менеджерів. У зв’язку з цим, більш всього, застосування
матричних структур призводить до формування в явному чи неявному вигляді додаткового рівня оперативного управління. При цьому менеджери конкретних
проектів будуть знаходитися на третьому і, навіть,
нижньому рівні від вищого керівництва.
При чому, внутрішня структура проектів, в залежності від масштабів і складності, може бути також
багатоступеневою. Тому поміж менеджерами проектів
і відповідальними виконавцями, в таких випадках,
вводяться координатори програм, а поміж відповідальними виконавцями і низовими ланцюгами може
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знаходитися достатньо велика кількість операційних
менеджерів.
По-сьоме, питання централізації прийняття оперативних управлінських рішень, фактором, що обумовлює збільшення норм управління для керівників вищого і середнього ступеню ієрархії, являється децентралізація прийняття оперативних управлінських рішень. Однак, можливості децентралізації звужуються
у зв’язку зі спеціалізацією виробництва і диверсифікацією та нововведеннями, а також підвищенням рівня
умов невизначеності під впливом зовнішнього середовища.
Ось чому у великих соціально-економічних системах, як правило, доводиться обходити можливості
(чи необхідності) як повної централізації, так і максимальної децентралізації.
Найбільшу перевагу тут отримують варіанти
часткової централізації — коли операційні управлінські рішення приймаються менеджерами середнього
рівня ієрархії, а також методи розподільчого прийняття оперативних управлінських рішень — коли на
вищому рівні ієрархії затверджуються головні цілі
(програми, проекти, бізнес-плани), основні їх обмеження і нормативи, на середньому рівні розробляється
стратегія виконання і формуються технології нововведень, а на нижньому рівні — прямий операційний менеджмент.
Подібний підхід щодо централізації прийняття
оперативних управлінських рішень використовується
в оргструктурах систем оперативного управління складними соціально-економічними системами на основі
проектів. Але для окремих проектів, які мають надзвичайну важливість, або є необхідність їх реалізації у
скорочений термін і при обмежених ресурсах допускається і повна централізація оперативних управлінських рішень, не залежно від масштабів робіт.
По-восьме, питання диференціації керівництва.
Оскільки загальні цілі складної соціально-економічної
системи, якою є корпорація чи акціонерне товариство,
промислове підприємство, (її місія) не змінюються, то
структура керівництва на вищому рівні зберігається
достатньо тривалий термін.
На середньому рівні ієрархії відбувається все більша і більша диференціація задач оперативного управління, збільшується число виробничих (виконавчих) і функціональних блоків та підсистем, у зв’язку з
чим зростає кількість менеджерів, які мають відмінні
риси характеру діяльності за відведеною їм роллю, орієнтацією на відповідальність, професійними і організаційними здібностями, ініціативним інтелектуальним
потенціалом. При цьому збільшуються протиріччя інтересів і інтелектуального рівня, що викликає значні
труднощі прямих контактів, ускладнюється система
координації діяльності. Система оперативного управління розбалансується.
По-дев’яте, концентрація функціональної діяльності. Існує дві різноспрямовані тенденції. Для середніх за об’ємом соціально-економічних систем по мірі
збільшення масштабу діяльності найбільш ефективним являється процес концентрації оперативного управління методом функціонального обслуговування з
укрупненням спеціалізованих підсистем. У цих цілях
ідуть навіть на підхід, за якого укрупнені управлінські
ланцюги обслуговують навіть різноспрямовані елементи соціально-економічної системи.
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Що ж стосується корпорацій із складною соціально-економічною системою, то зростання об’ємів
управлінської діяльності призводить до значного збільшення функціональних підсистем. При цьому переваги спеціалізації поглинаються складнощами, що виникають завдяки складнощам багатоступеневої структури, погіршення зв’язків між елементами обслуговування, погіршення оперативності функціонального
керівництва.
За такої ситуації переваги набуває розподіл організаційних структур і перепрофілювання спеціалізованих блоків в продуктові елементи, або проблемно-орієнтовані підсистеми. Природно, що рамка дифузії визначається такими розмірами функціональних ланцюгів, за яких знов відтворюються переваги спеціалізації.
По-десяте, норми управління. Ми вже відзначали, що загальні тенденції зростання об’ємів управлінської роботи і розширення при цьому розподілу
праці (кооперація труда) призводять до значного розгалуження сфери операційного контролю менеджерами середньої і вищої ланки ієрархії управління.
Якщо при цьому намагатися зберігати традиційні
норми управління, відбудеться надзвичайне збільшення ступінчастості ієрархічної структури всієї системи оперативного управління, що, природно, погіршить інформаційні потоки, а з ними і оперативність
та надійність всієї системи управління.
В цілях уникнення такого стану, необхідно використовувати всі можливості, що дозволяють підвищити норми управління. Найбільш ефективними методами являється використання технічних засобів
управлінського контролю і організаційно-інформаційних технологій, децентралізація керівництва, створення штабних і координаційних структур при керівниках вищого рівня ієрархії.
Враховуючи багатофакторність форм програмнопроектного оперативного управління, а також невизначеності, слід очікувати, що кількість організаційноінформаційних підсистем, створених для оперативного управління проектами, кількість яких невизначено зростатиме, буде теж зростати лавиноподібно.
Але ж природно, що можливості такого розвитку не
можуть бути без кінцевими.
Незважаючи на той факт, що структури проектного оперативного управління мають тимчасовий характер, створення кожної із них з точки зору диференціації керівництва і розширення сфери менеджменту
вищого рівня, рівноцінне створенню нових підсистем
і підрозділів.
Менеджери проектів, забезпечуючи координацію
всього ланцюга проблем і їх виконавців щодо досягнення визначених цілей, самі зацікавлені в контролі і
координації.
А якщо згадати, що у матричних структурах виникає необмежена множинність сопідпорядкування,
яке потребує надзвичайно оптимального розподілу
відповідальності, регламентації процедур взаємодії,
строгого контролю за використанням ресурсів і отриманими результатами, можливо визначити наскільки
зростає складність організаційної структури при розширенні сфери проектного управління.
Одним із напрямків, які дозволяють досягти деякого компромісу (узгодженості), являється квантифікація і зміна параметрів організаційної структури системи оперативного управління, що дозволить скоротити кількість органів проектного управління групо-

2015/№2

вого типу, що об’єднує класи і види однорідних проектів.
Але і при цьому кількість проектів. які реалізуються водночас на кожному ієрархічному рівні організаційної структури системи оперативного управління і
в кожній підсистемі по вертикалі має бути обмеженою.
По-одинадцяте, координаційні органи оперативного управління.
Збільшення об’ємів координаційної роботи —
одна з самих впливових тенденцій розвитку і диверсифікації організаційних структур систем оперативного
управління сучасності. У зв’язку з цим більшість лінійно-функціональних менеджерів середнього і вищого рівня ієрархії не в змозі самостійно виконувати
усі необхідні координаційні функції і змушені створювати для цього відповідні штабні структури.
Як відзначено вище, використання координаційно-штабних структур дозволяє значно збільшити
норми управління і таким чином запобігти зростанню
ступневості ієрархічності організаційних структур
систем оперативного управління.
Але при цьому слід пам’ятати, що одна з найважливіших особливостей координаційних структур —
це надзвичайно велика кількість функціональних ланцюгів щодо збору управлінської інформації, щодо
контролю виконання робіт, щодо погодження управлінських рішень, які знаходяться на стадії підготовки.
У зв’язку з цим, при проектуванні і створенні
структур координації, слід приділяти підвищений рівень уваги щодо регламентації процедур взаємодії лінійних і функціональних ланок, чітке методично-інструкційне забезпечення, максимальне використання
інформаційно-обчислювальної техніки.
Важливими також являються ті обставини, які
спонукають до розширення сфери проектного управління на матричній основі, що, у свою чергу, призводить до появи допоміжних координаційних структур,
які мають бути об’єднані в упорядковану, строго субординаційну систему. При цьому роль таких підсистем
як планово-підприємницька і виробничо-координаційна залишається керівною.
Координаційні функції можуть покладатися також на підрозділи, які традиційно їх не виконували,
але при реалізації нововведень об’єктивно починають
відігравати інтегруючу роль. В цілях назви таких підрозділів навіть з’явився новий термін — «пограничний
відділ». При цьому мається на увазі якась група висококваліфікованих менеджерів, які в спромозі інтегрувати зв’язки усіх підрозділів соціально-економічної
системи (корпорації, фірми, підприємства) із зовнішнім середовищем.
По-дванадцяте, колегіальність керівництва.
Оперативне управління інноваціями в складних
соціально-економічних системах потребує розширення колегіального прийняття рішень замість традиційного «єдиноначалія» на вищому та середньому рівнях ієрархії.
Як правило, середньомасштабні і тотальні проекти з широкою сферою впливу за основу мають
складні довгострокові і оперативні рішення, що стосуються практично усіх сфер функціонально-господарської діяльності. природно, що навіть найвищої кваліфікації спеціалісти (менеджери), які керують проектами або спеціалізованими підрозділами, не можуть
самостійно приймати управлінські рішення щодо
проблем, які розв’язуються декількома підсистемами
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складної соціально-економічної системи за умов невизначеності.
В цілях компетентного та оперативного погодження й прийняття управлінських рішень створюються при віце-президентах фірм чи замісниках генерального директора підприємства структури з дорадчими функціями, яким надається право підготовки і
погодження оперативних управлінських рішень. Такі
структури можуть створюватись і у головних менеджерів складних довгострокових програм і проектів. До
складу цих органів залучаються тільки ті керівники і
менеджери, які володіють необхідною компетенцією
щодо розв’язання конкретних питань, пов’язаних з
досягненням поставлених цілей. У більшості випадків
колегіальні органи створюються як тимчасові і навіть
по необхідності для рішення окремих складних питань. Самою важливою з маси організаційних проблем
при створені колегіальних органів прийняття оперативних управлінських рішень, являється можливість і
мотивація забезпечення достатньої компетенції за мінімального складу учасників, а також високої відповідальності експертів за оптимальність їх оцінок згідно
з невизначеністю умов.
Важливим засобом досягнення мети колегіальності прийняття оперативних управлінських рішень являється однозначне додержання правил і процедур колегіального обговорення, в основі якого є принцип:
«Кожен має право на власне бачення природи і шляхів
розв’язання тієї чи іншої проблеми», а також обов’язкове документування прийняття наслідкового рішення.
Немає підстав вважати по-іншому, ніж те, що диференціація управлінської системи щодо виконавців і
розширення їх функцій призводить до подовження й
ускладнення управлінських комунікацій.
За таких умов, в цілях забезпечення високої надійності системи оперативного управління, потребується формалізація та регламентація на основі оптимізації зв’язків, процедурний та документальний контроль — організаційна технологія оперативного управління; максимальне використання технічних засобів і
інформаційних технологій.
В матричних структурах комунікативне навантаження на менеджерів проектів і відповідальних виконувачів надзвичайно висока. В той же час, діяльність
по реалізації нововведень, в свою чергу, викликає необхідність щодо спрощення та скорочення комунікацій при розширенні прямих контактів, у відхиленні від
традиційних схем і процедур їх виконання.
Як бачите, тут суцільні протиріччя і дотриматися
їх майже неможливо. Однак є можливість: чекати, що
найбільш ефективним буде використання форм комунікацій, які притаманні організаційним системам.
Тож в першу чергу слід відмовитися від бюрократичної субординації ієрархії при наведені зв’язків між
спеціалістами і менеджерами нижчого рівня ієрархії і
суміжних ланцюгів. При цьому слід мати на увазі, що
розширення сфери прямих контактів, міжособових
відносин відповідальних виконавців проектів поміж
собою, а також з менеджерами вищих рівнів ієрархії
значно роз неволить комунікації при збереженні достатньої надійності системи оперативного управління.
Важливим являється також перехід всюди, де
тільки можливо, від директивного і регламентуючого
управління до нормативного і індикативного, коли ви-
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конавці в рамках поставленої мети і створених обмежень отримує більш високий рівень мотивації та ініціативи. Ефективним являється також принцип включення комунікацій тільки при виникненні відхилень
від технології управління. В цих випадках при нормальному виконанні проектів і досягненні визначних цілей від виконавців не потребується ніяких спеціальних
управлінських доказів і виходу на зв'язок.
Але, разом з тим, повинна постійно удосконалюватися техніка комунікацій, яка при необхідності могла б забезпечити прямий зв'язок з відповідальними виконавцями проекту в рамках соціально-економічної
системи.
По-тринадцяте, ефективність організації систем
оперативного управління.
Слід відмітити, що загального і універсального
критерію, за допомогою якого можливо було б визначити ефективність оперативного управління, а також
інновацій щодо удосконалення його організації, на
сьогодні не існує у явному вигляді. А для аналізу систем оперативного управління прийнято користуватися
деяким набором критеріїв, які тим чи іншим чином,
опосередковано дають можливості мати уяву щодо їх
ефективності.
Звичайно, перш за все, система оперативного управління складними соціально-економічними системами промислового комплексу вважається успішною
(ефективною), якщо надаються можливості досягти
поставлених (або спрогнозованих) цілей: отримано запланований прибуток, досягнуто кінцевого результату
щодо випуску нової продукції і, при цьому, забезпечено достатній для неї ринок, активно, цілеспрямовано і ефективно використанні інвестиції в розвиток
технології виробництва та ін. Але при цьому слід у
максимальній можливості враховувати і вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів.
У більш глибокому аналізі критеріями, що дають
можливість кількісної оцінки, можуть бути показники
витрат на самоуправління або чисельність службовців,
які зайняті в системі оперативного управління. Але абсолютними показниками для оцінки ефективності
операційного менеджменту користуватися практично
неможливо, у зв’язку з тим, що надзвичайно не просто
визначити об’єм і якість управлінських процедур. Тож
прийнято розраховувати відносні показники: долю витрат на технології операційного менеджменту в загальному обсязі реалізованої продукції чи, наприклад
частку службовців, що зайняті в загальній кількості
працюючих.
Але, найбільш об’єктивною характеристикою
ефективності оперативного управління в економічному плані можна вважати показник, що характеризує
(визначає) частку витрат на функціонування системи
оперативного управління в загальному об’ємі реалізованої продукції чи отриманому об’ємі доходу. Цей показник має можливість порівнювати різні структури в
корпорації, або ж аналізувати його динаміку у часі чи
під впливом зовнішніх подразників. Але все це слід
робити опосередковано щодо загальних досягнень
корпорації.
Звичайно, відсутність методології і механізмів
оперативного управління економічними процесами
опосередковано з соціальними аспектами, а також
кон’юнктура і напрямки організаційного розвитку соціально-економічних систем у сьогоденні, не дозволя-
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ють розраховувати на термінові досягнення стабільності і спрогнозувати розвиток систем оперативного управління підвищеної економічної ефективності. Тим
більш, що любий процес нововведень, маючи навіть
обґрунтовані цілі, порушує цілісність функціональних
процесів, що заважає взаємодіям як операційних менеджерів, так і технологічних процесів в цілому.
Викладені результати досліджень доводять, що
врахувати ізольований, локальний і сумісний вплив
факторів на організаційні системи оперативного управління складними соціально-економічними системами, визначає не щось інше, як створення моделі великих розмірів. А ця задача підвласна лише спеціалізованим науково-дослідним установам, а не користувачам. Так виникає ще одна задача — інтерпретації моделі оперативного управління.
На примітці ж існує ще одна група проблем, що
носить досить принциповий характер, пов'язаний з
неможливістю кількісного вираження усіх характеристик визначених факторів, що суттєво обмежує можливості кореляційного аналізу і використання його результатів при проектуванні організаційних структур
систем оперативного управління.
Можливий шлях поборення вказаних труднощів
ми вважаємо у використанні порівняно невеликого
числа, але по можливості укрупнених контекстів із
теоретично уявляємих якісних характеристик визначених факторів, або групи факторів, які дозволяють у
найбільшому ступені можливого мати уявлення щодо
конкретних умов формування здатних до функціонування організаційних структур оперативного управління складними соціально-економічними системами.
Але перш за все умовимося: в якості основних
узагальнюючих характеристик соціально-економічної
системи досліджувати будемо її функціональні процеси і деякі риси поведінки, як господарюючого
суб’єкта.
В умовах руху до інтенсивного інноваційного розвитку, за умов застосування соціально-економічних
підходів, створення нових форм суспільного устрою, з
високим рівнем самостійності і різними формами
власності — ці фактори мають чи й не найважливіше
значення.
Тож організаційні структури систем оперативного
управління такими суб’єктами слід розглядати як кількісно і якісно визначену у часі і просторі сукупність
елементів, функціонально-інформаційних зв’язків, а
також оптимізація їх в управляючій підсистемі того чи
іншого напрямку діяльності.
В нашому розумінні організаційна структура системи оперативного управління — це інтегрована характеристика усієї сукупності управляючих підсистем, а
не її окремих компонентів. Вона розкриває сутнісні
властивості та риси управляючої підсистеми складної
соціально-економічної системи (корпорації, промислового підприємства та ін.). В той же час сама організаційна структура підсистеми оперативного управління ідентифікує деякі множині параметри організаційної структури. Серед них основне значення мають
характеристики уособлених організаційних форм
(управлінських ланцюгів різних видів і їх організаційно оформлених агрегацій).
Якщо між функціонально спеціалізованими і
структурно уособленими кватирками (органами, елементами) соціально-економічної системи визначається деякий стійкий порядок зв’язків, обумовлюючих
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відносну стійкість системи як цілого, то сукупність виникаючих відносин разом з цими кватирками і визначає поняття організаційної структури.
Відомо також, що про організаційну структуру
йде мова, коли в наявності неприродне походження
кватирки і зв’язків поміж ними. Тобто, коли вони
створені людьми усвідомлено в рамках деякої соціально-економічної системи. Ці обставини примушують нас шукати сутність організаційної структури соціально-економічної системи у зв’язках з суспільносоціальним середовищем.
Ось тут і постає питання: яка ж функціональноінформаційна характеристика притаманна тій чи іншій соціально-економічній організації?
Чи вона являється засобом підпорядкування людей однією людиною, або сукупності людей з метою
реалізації визначеного чи бажаного для останніх результату?
Або, які виробничі відносини між ними?
Відносна стійкість й універсальність засобів соціальної взаємодії, що відбувається опосередкованими
зв’язками поміж взаємодіючими елементами немов би
підкреслює особливим чином його інтегруючу роль.
Що немов би отримує силу над взаємодіючими частинами, в протиріччя реальної ведучої ролі людини у
взаємодії.
Саме через це і завдяки цьому засоби нерідко
опосередковуються нами в якості об’єкту, що має взаємне спілкування зі всіма його компонентами.
Завдяки цьому соціально-економічна система
проявляється і сприймається не стільки як засіб, скільки як соціальна ціль, що створює взаємодіючі компоненти — людину і сукупність людей, що володіють
засобами; засоби які впливають на людей; отриманий
результат — ту чи іншу реальну соціально-економічну
систему. Саме цим створюється нова форма існування
сукупності людей.
Організаційні засоби ускладнюються і розвиваються паралельно з розвитком суспільства, а ж до самовідчування, коли з обох сторін взаємодії знаходиться одна й та ж сукупність людей, в одній і тій же
формі прояву.
Ось чому дослідження процесів розвитку організаційних засобів і їх прояви і соціально-економічних
системах являються найважливішою із передумов для
визначення організаційних структур систем оперативного управління цими ж системами.
Звідси висновок: організаційна структура системи
оперативного управління являється частиною (підсистемою) соціально-економічної системи у взаємозв’язках і взаємообумовленості.
Отож. перш ніж приступити до процесів проектування організаційної структури системи оперативного
управління слід визначити закономірності оперативного управління і дати характеристику змісту функціональної діяльності. Для цього необхідно розкрити
закономірності функціонального структурування процесами оперативного управління в соціально-економічних системах в рамках його спеціалізованих функцій. бо оперативне управління, як процес формування
виробничо-господарської діяльності, проявляється не
тільки на рівні системи в цілому, але й на всіх рівнях
інтеграції відносин, що проявляються в рамках кожної
цілеспрямованої економічної діяльності соціальноекономічної системи.
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В чому ж проявляється сутність і зміст функціональної економічної діяльності?
В літературних джерелах можна зустріти різні понятійні визначення функцій. як таких, що відрізняються тим чи іншим чином одне від одного, так і
повністю заперечуючи одне чи інше. Ми будемо дотримуватися того, що функція визначає ту роль, якої
дотримується окрема соціальна інституція, або що виконує той чи інший соціальний процес у відношенні
до цілого і визначає його ціль, місце або призначення.
Як бачимо, основним у цьому трактуванні є відношення між частиною і цілим, поміж підсистемою і
системою, між системою і сукупністю систем. З цієї
точки зору, функція характеризує (визначає) дану
систему (підсистему) зовні, з позиції входження її у
вищу систему ієрархії. Саме функція системи (підсистеми) і визначає місце останньої в навколишньому середовищі.
В той же час функція визначає і ряд особливих
внутрішніх характеристик системи, але напрочуд, безпідставно зневажається дослідниками. Розкриваючи
відношення «ціле — частина» функція детермінує зміст
діяльності, дає перелік і послідовність дій, що необхідно виконати. Причому, разом з методами, прийомами і засобами, з конкретизацією результату, що
треба досягти, виконуючи ту чи іншу процедуру, сукупність яких і визначає функціональну (організаційну)
технологію. Отже, люба функція технологічна за процедурами дії, причому, уособлює в собі повний життєвий технологічний цикл: «від проекту — через процедурні терени — до результату».
Специфіка функцій любого рівня системи, підсистеми, сукупності систем полягає в тому, що як
«ціле» вона не тільки об’єднує свої «частини» (елементи), але і відображає притаманне тільки їм смислове значення.
Таким чином функція перевтілюється у сукупну
характеристику кожної системи (підсистеми), яка не
являється абсолютно і детально репрезентативною при
досліджені системи в якості об’єкту оперативного управління.
Поглиблюючи дослідження, слід розглянути типову структуру любої цілеспрямованої діяльності сукупності людей в рамках спеціалізованих функцій.
Завдяки опосередкуванню (цілеспрямуванню ініціативної економічної діяльності отримується сукупний результат: ідеальний чи реальний, але корисний
для соціально-економічного цілого, спільноти людей
чи окремої людини. В цілях отримання цього результату взаємодіють різні елементи (субстанції): люди, засоби і предмети праці, інформація, гроші, комунікації.
Вони об’єднуються в єдине ціле за допомогою процесу
відтворення цілісності, головним у якому є організаційно-інформаційні управлінські процеси.
Звичайно, і процеси оперативного управління і
операційний менеджмент, як суспільно вигідна, цілеспрямована, спеціалізована, економічно-соціальна діяльність, включають ті ж самі складові, в тій чи іншій
послідовності і кількості.
Таки чином, з одного боку, ми маємо діло з невизначеною сукупністю діючих елементів: люди, інформація, ресурси, результати її контактів з навколишнім середовищем. З іншого боку, ми маємо діло з
процесами і процедурами, які виникають на основі
поелементної взаємодії в рамках тої чи іншої діяльності.
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Слід, однак, пам’ятати, що типове уособлення
процесів, які ми назвали, не слід абсолютизувати,
майже всі вони — це процеси відтворення:
— технічного фактора в системі оперативного управління;
— технологічного фактора в системі оперативного
управління;
— соціального фактора в системі оперативного
управління;
— економічного фактора в системі оперативного
управління;
— інформаційного забезпечення в системі оперативного управління;
— організаційного фактора в системі оперативного управління;
— забезпечуючи процедур в системі оперативного
управління;
— процедур обслуговування в системі оперативного управління;
— цілісності — об’єднання описаних процесів і їх
виконавців в єдине ціле;
— управління сукупністю процесів системи оперативного управління — організаційна технологія операційного менеджменту;
— спеціалізованої функції щодо підтримання
(збереження) цілісності організаційної структури оперативного управління.
Саме ця остання функція вимагає найбільшої
уваги — спеціалізована функція по відтворенню цілісності системи оперативного управління. Вона проектується як в аспекті удосконалення — соціальні фактори, так і в контексті виконання — економічні фактори. При чому, в контексті виконання слід враховувати, що ця функція визначає характеристику процесів постановки цілей у самому загальному вигляді і
процеси регулювання, як процедури реалізації (досягнення) цілей. В процесі цілеспрямування особливий
наголос ставиться на функцію удосконалення, яка як
правило виконується паралельно з виконанням всієї
спеціалізованої функції. але особливо активізується в
період створення забезпечуючої ієрархії цілей.
Під час реалізації сукупності управлінських процесів в деяких підрозділах і їх функціональному
уособленні виникає ряд труднощів організаційного забезпечення. Переш за все ці труднощі пов’язані з протиріччями між необхідністю функціональної спеціалізації і інтеграцією — проблемою відображення (характеристики) конкретного об’єкту і в інтегруючому процесі оперативного управління. Це вимагає і спеціалізації в самій системі оперативного управління: формуються ланцюги (кватирки) за деяким критерієм функціонального уособлення відповідно із специфічною
структурою самого управлінського процесу (сукупністю технологічних процедур). причому, з відображенням специфічної структури діяльності в контексті оперативного управління, а також цілісних організаційних створень (органів, елементів) і їх процесів функціонування.
Звідси виникає найголовніше питання сьогодення перед вітчизняною наукою управління — винайти способи оптимізації цих внутрішніх протиріч.
На наш погляд (ми вже про це говорили), є можливість його оптимізувати удосконаленням організаційної структури системи оперативного управління,
інтегруючи тим самим функціональну уособленість.
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Звичайно, при цьому слід враховувати і проблеми
структурування, його оптимізацію при уособлені лінійних центрів керування. як правило на верхніх рівнях ієрархії оперативного управління, що забезпечують оперативне керівництво, необхідно створювати
центр особливих повноважень для розв’язання задач
стратегічного розвитку. причому, авторитет цього органу повинен бути значно вищим, ніж авторитет звичайного штабного органу, незважаючи на те, що його
створено, як раз, для допомоги вищому рівню ієрархії
керівництва, без якого саме стратегічні плани розвитку не приймаються.
Окрім цього слід підкреслити необхідність оформлення у самостійний ланцюг сукупність координуючих функцій підрозділів (органів), що займають в
ієрархії оперативного управління за своїм змістом і
суттю особливе місце. Якщо вони, деколи і являються
лише механічно складними сумами із різних ланцюгів.
І останнє, постає питання щодо поборення стихійності шляху формування і реорганізації елементів
організаційної структури системи оперативного управління.
Історично так сталося, що процес реорганізації
розпочинається, як правило, «знизу», а закінчується
вже потім на самому «верху». Саме це часто являється
причиною створення неправильної (не оптимальної)
організаційної структури ієрархії підпорядкування.
Причина таких підходів полягає в їх соціальності, у
намаганнях знаходження найменших соціальних напруг, що приводить до намагань знайти місце усім
«старим» ланцюжкам, елементам, органам місце у «новій» організаційній структурі, що порушує процеси інтеграції останньої.
Але не можливо не враховувати і той фактор, що
при проектуванні і створенні системи оперативного
управління та її організаційної структури користуються і використанням типових рішень, блоків, підсистем. Бо вони обумовлюються набором типових
функцій операційного менеджменту, використовуючи
технологічні процедури, що притаманні оперативному
управлінню, тобто функціонально уособлені.
У сьогоденні, при проектуванні конкретних організаційних структур систем оперативного управління,
ми вважаємо, що слід керуватися наступними групами
принципових вимог:
— по-перше, вимог, з «фізичною» характеристикою об’єкта оперативного управління, яка повністю
залежить від рівня розвитку виробничих сил і виробничих відносин, а також середовища, в якому йому
доведеться функціонувати: корпоративні, регіональні,
державні і закордонні аспекти інтеграції;
— по-друге, обумовлених необхідністю інтегрувати даний об’єкт в середовищі відповідного соціального цілого і в сукупності загальної існуючої соціально-економічної формації;
— по-третє, вимог надійного виконання системного оперативного управління функцій досягнення заданого чи спрогнозованого результату (системна надійність).
Ці вимоги проходять через функції, що формально передумовлені організаційною структурою системи оперативного управління в цілому, а подальші їх
витоки в необхідності надійних зв’язків людей і соціальних створень із заданими соціальними передумовами функціональної уособленості. Частина цих вимог
віддзеркалює можливості самих соціальних елементів,
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а частина — необхідність створення механізмів системи оперативного управління, які гарантують своїм
стимулюючим впливом мотиваційні чинники поведінки людей;
— по-четверте, вимоги внутрішньої соціальності
організаційної структури системи оперативного управління в широкому його розумінні по результату соціально-економічної діяльності. Наприклад, для промислових підприємств — по продукції, що випускається,
по системі оплати праці і розподілі доходів, по підбору
кадрів та їх професійній придатності у відповідності
місцю використання, по інформаційному забезпеченню. та ін.
— по-п’яте, вимоги економічної ефективності організаційної системи оперативного управління з позицій різних підходів за різних аспектів.
Природно, що всі ці вимоги не так вже й просто
врахувати.
Але всі вони відтворюються в процесі ітеративної
процедури уточнення цілей, функцій, в їх взаємозв’язку, що дозволяє відпрацьовувати оптимальне, або
ж допустиме управлінське рішення щодо цільових
функцій.
При цьому самі організаційні структури системи
оперативного управління повинні відповідати цілому
комплексу вимог:
— буди адекватними змінам у самих виробничих
процесах;
— відповідати вимогам гнучкості і оптимальній
адаптивності до змін в об’єктах, що управляються і під
впливом зовнішніх подразників, забезпечуючи при
цьому високий ступінь удосконаленості і надійності;
— відповідати умовам і принципам ієрархії, взаємозалежності і підпорядкуванню, забезпечуючи при
цьому послідовність переходу від одного рівня ієрархії
до іншого;
— забезпечувати пріоритети згідно типу, класу,
характеру, роду і виду розв’язуючих завдань, створюючи умови для часткового або повного квантифіцування і оптимізації відповідних процесів за рахунок
безперервної синхронізаційної, паралельної і оперативної обробки інформаційних потоків;
— забезпечувати раціональний баланс прав і відповідальності в окремих ланцюгах системи оперативного управління, а також оптимальних комунікативних і ефективних зв’язків поміж них.
Все це у сукупності взаємозв’язків і взаємообумовлення визначає, що люба організаційна структура
системи оперативного управління складною соціально-економічною системою являється, перш за все,
характеристикою її соціальності, в якій віддзеркалюються всі основні, об’єктивно притаманні тільки їй
ознаки і властивості. Всі ці положення обумовлюють
найголовніший висновок, що досягнення відповідності між організаційною структурою і характерними рисами самої системи є основним принципом проектування нових і вдосконалення діючих систем оперативного управління складними соціально-економічними
системами. Принцип, який потребує визначення всієї
сукупності основних факторів і їх впливу на формування і розвиток не стільки організаційних структур
систем оперативного управління, скільки на характер
існування самих складних соціально-економічних
систем.
Висновки. Розв'язання цієї задачі потребує розробки сучасної методології щодо одночасного ураху-
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вання та вирішення соціальних та економічних питань
в умовах великої кількості складних, взаємообумовлюючих взаємозв'язків. Такий підхід створить основу для
розвитку соціально орієнтованої економіки, а його
розвиток в подальшому дозволить казати про можливість переходу від політичної економії до соціальної
економії. Виникнення необхідності такого переходу
(зміни економічної парадигми) є об'єктивною необхідністю в більшості складних соціально-економічних
систем мезорівня (в цьому випадку ми маємо на увазі
у першу чергу економіки країн Західної Європи). Економіка України поки що знаходиться на етапі, коли
про такий перехід говорити зарано, однак це пов'язано
у першу чергу з відсутністю сучасного наукового обґрунтування та недостатнім розумінням неминучості
такого переходу.
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Д. В. Чигарьов
м. Маріуполь
СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Постановка проблеми. Вкрай важливим завданням у теперішніх реаліях бізнес-середовища, що склалося під впливом політичної нестабільності, напруженості зовнішніх відносин із торговельними партнерами близького і дальнього зарубіжжя, що впливає на
фінансову стабільність, економічну безпеку як країни
в цілому, так і окремих суб’єктів господарювання, на
соціальну захищеність усіх верств населення, є розробка адекватних заходів забезпечення і підтримки
ефективного розвитку промислових підприємств у
стратегічному напрямі із пристосуванням до зовнішніх умов функціонування.
Аналіз останніх публікацій. Необхідність ефективного розвитку підприємницьких структур закріплено у Господарському кодексі України [1]. У даному
нормативно-правовому документі акцентується увага
на розвитку підприємництва як через забезпечення
соціальної спрямованості господарювання, гармонізацію з іншими економічними системами, так і через
підвищення ефективності суспільного виробництва.
Крім цього ефективність функціонування і розвитку
суб’єктів господарювання регламентується основними напрямами економічної політики держави, а
саме: забезпеченням ефективного використання коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, досягненням ефективного готівкового обігу у межах грошово-кредитної політики
держави [1, ст. 10]; забезпеченням ефективного використання природних ресурсів [1, ст. 152]; створенням
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умов для ефективної мобілізації та розміщення
суб'єктами господарювання фінансових ресурсів [1,
ст. 166] та іншими економічними, технічними, технологічними, організаційними заходами у процесі виробництва и розподілу матеріальних цінностей.
Порівняно із проблемами залучення інвестиційних ресурсів, розвитку інновацій, забезпечення екологічної безпеки проблема управління ефективністю
діяльності промислового підприємства є не новою. До
проблем, пов’язаних із ефективністю здебільшого
звертаються науковці і практики [2-32] у періоди
кризи та необхідності розвитку у післякризовому періоді, оскільки саме у цей час, як ніколи, постає потреба у ефективних антикризових заходах, у ефективних механізмах боротьби за відновлення конкурентних ринкових позицій, у ефективних інструментах
впливу на стан руху матеріальних і грошових коштів,
на відновлення ділової активності, платоспроможності, стійкості, рентабельності діяльності.
Однак потребують подальшого дослідження питання щодо визначення характерних особливостей
формування ефективності діяльності промислового
підприємства у сучасних складних реаліях ведення
бізнесу.
Метою роботи є теоретичне узагальнення сутності
ефективності діяльності суб’єкта господарювання в
сучасних умовах господарювання.
Основний матеріал. На основі аналізу літературних джерел сучасної наукової періодики, економіч-
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них, фінансових наукових видань та видань із питань
управління підприємствами [2-32], в яких досліджується поняття «ефективність», у табл. 1 наведено перелік основних трактувань терміну «ефективність ді-

яльності» підприємства, що були сформульовані дослідниками останнім часом, та подано авторську
оцінка їх змісту з урахуванням теперішніх важко
прогнозованих реалій господарювання.
Таблиця 1

Підходи до визначення терміну «ефективність діяльності» промислового підприємства
Автор, номер джерела

Трактування терміна

Традиційний підхід у економіч- Співвідношення між витраній теорії: [3, 6, 8-10, 14-16, тами і результатами
18-19, 28]
Суворова А.П. [5]

Міра повноти і якості вирішення задач системою, виконання системою своєї місії,
що забезпечує досягнення позитивного фінансового результату
Андрєєва І.Г. [3]
Результат роботи суб'єкта господарювання при раціональному використанні ресурсів і
незмінному стані зовнішнього
і внутрішнього середовища на
момент досягнення мети
Фарафонова Н.В. [6]
Результат, який сприяє досягненню цілей як окремого
суб'єкта господарювання, так і
усього суспільства
Рижковa Т.В., Горєлова Л.В. Показник, який характеризує
[8]
не тільки більш високий результат, але й визначає прагнення до кінцевого результату, варіант правильності,
точності напряму до нього
Веселовський М.Я. [10]
Характеристика промислового
підприємства, яка дозволяє
оцінити результати процесу
впливу суб’єкта діяльності з
позиції максимізації досягнення поставлених цілей при
мінімальній величині витрат
Гончарук А.Г., Лазарева Н.О. Економічна категорія, яка ви[14]
ражає здатність підприємства
досягати встановлених тактичних та стратегічних цілей з
оптимальними витратами ресурсів, що найбільш повно забезпечує реалізацію економічних інтересів його власників

Уточнення змісту
формулювання
Витрати — це вкладення (матеріальні, фінансові тощо) для
досягнення поставленої мети,
а досягнення мети — результат
Під місією системи розуміються функції системи у середовищі

Авторські зауваження
до формулювання
Не визначено економічні умови ефективності діяльності

Залежить від особливостей
економіки, змінюється у відповідності із змінами економічних умов, механізму господарювання, загальнодержавних і
локальних цілей і настанов
Передбачає, як правило, отримання позитивного результату

Ігнорується той факт,
що зовнішнє середовище змінюється незалежно від діяльності
суб’єкта
господарювання
Не сформульовано зміст
цілей суб’єкта господарювання

Вектор, який показує напрям
розвитку виробництва. Категорія, пов’язана із інтенсивністю діяльності підприємства

Не сформульовано зміст
вектору (напряму) розвитку і його зв’язок із
ефективністю діяльності

Ефективні дії менеджменту Ігнорується виконання
підприємства здатні призвести цілей у поточному і такдо найбільш повної відповід- тичному періодах
ності поставлених цілей у
майбутньому

Здатність підприємства може
визначатись якістю менеджменту, технологічним рівнем,
інтелектуальним та ресурсним
потенціалом; цілі можуть відображати окремі напрями діяльності або господарську діяльність в цілому; оптимальні
витрати ресурсів є відносною
характеристикою
Косянчук Т.Ф., Кучма С.В. Категорія, яка виражає відпо- Економічна, соціальна, еколо[16-17]
відність результатів і витрат гічна ефективність діяльності
підприємства цілям діяльності визначають інтереси власників
та інтересам власників

З табл. 1 видно, що основу поняття «ефективність діяльності» складає традиційний підхід до визначення терміну «ефективність» у широкому розумінні даного поняття: як співвідношення між витратами і результатами. З урахуванням того, що останнім
часом як у світовому просторі, так і на території нашої
країни значний вплив на діяльність промислових підприємств, безпосередньо на отримувані результати їх
господарювання чинять зовнішні умови, актуальним
є підкреслення економічних умов для досягнення
ефективності діяльності суб’єктом підприємництва.

2015/№2

Не враховано цілі, що
виконує система (тобто
підприємство як відкрита система)

Не формулюється зміст
цілей, ігноруються поточні цілі

Не сформульовано зміст
цілей суб’єкта господарювання

Підтвердження для висунутої тези можна знайти
у роботі І.Г. Андрєєвої [3], в якій комплексна економічна категорія «ефективність» визначена такою, що
відбиває максимальну віддачу підприємницької діяльності на одиницю витрат чи ресурсів. Отже, віддача
відбувається у зовнішнє середовище, яке приймає (не
приймає, частково приймає) підприємницьку ініціативу залежно від ринкових коливань, їх інтенсивності,
спрямованості, тривалості, повторюваності, прогнозованості.
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Взагалі щодо походження терміну «ефективність», яке вийшло з латинської мови, слід зазначити,
що, наприклад, Н.В. Фарафонова [6], посилаючись на
економічний словник, наводить наступне підтвердження: «effectus» — виконання, результат, дія, а
«efficientia» — результативність. Також поняття
«ефективний» можна трактувати як продуктивний, діючий [8]. У перекладі з англійської мови «еfficiency» —
ефективність, ефективне використання, деловитість.
Економічна категорія «ефективність» досліджувалася у працях видатних класиків економічної думки: Д.Рікардо [23], К.Марксом [24], Дж.Кларком [25].
Наприклад, К.Маркс відмічав, що мінімальне авансування капіталу повинно призводити до максимальної
доданої вартості.
Професор М.Я. Веселовський і аспірант М.С. Абрашкін доводять, що саме на епоху меркантилізму
припадають перші спроби визначення поняття «ефективність» [10]. Так, Д. Рікардо, досліджуючи первісну
ефективність капіталу, наголошував, що чим менш
довговічний капітал, тим більше витрат праці він потребує [12, 23]. За дослідженнями Ж.Б Шахбанової,
підтриманими Т.В. Рижковою і Л.В. Горєловою, поняття «ефективність» введено у економічну науку
Г. Емерсоном [13] як максимально вигідне співвідношення між сукупними витратами і економічними результатами. За цими ж дослідженнями слід відмітити,
що у кінці 40-х років ХХ століття сформовано теорію
ефективності на основі наукових праць С.Г.Струміліна, який ототожнював ефективність виробництва з
результативністю виробництва.
М.П. Войнаренко і Т.Г. Рзаєва, розглядаючи концепцію ділової активності в системі ринкового господарювання [21, с.10], надають визначення поняттю
«оцінка ділової активності», в якому одночасно перетинаються такі терміни, як «ефективність» і «результативність». Так, оцінку ділової активності визначено як
«оцінку результативної діяльності суб’єкта господарювання шляхом комплексної оцінки ефективності використання фінансово-виробничих ресурсів підприємств».
Ґрунтовне дослідження суті поняття «ефективність діяльності» проведено А.Г. Гончаруком і Н.О.
Лазаревою [14], в роботі яких аналізуються 8 актуальних визначень даного терміну. Особливостями цих
визначень є поєднання ефективності діяльності підприємства з: безпосередньо інтересами власників підприємства у грошовій формі; оптимізацією витрат і
результатів діяльності, іх відповідність між собою; результатами використання фондів, ресурсів, активів;
відповідність вироблених товарів умовам ринку тощо.
У проведеному дослідженні звернено увагу на
три аспекти у сутності даного поняття, що потребують
подальших пояснень і розвитку досліджень у цьому
контексті. Три аспекти пов’язані із цілями функціонування підприємства, із впливом зовнішнього середовища на діяльність суб’єкта господарювання та із
напрямом розвитку діяльності промислового підприємства.
По-перше, справедливо відмічаючи зв’язок між
ефективністю діяльності підприємства і цілями
(завданнями), які намагається досягти підприємство,
автори досліджень [5, 6, 10, 14, 16, 17] не акцентують
увагу на змісті цих цілей (завдань). Однак, на авторський погляд, від цілі діяльності підприємства зале-

130

жить досягнення (підтримання) ефективності, оскільки поточні, тактичні та стратегічні цілі функціонування задають важелі управління ефективністю діяльності, впливають на можливість отримання позитивного результату, орієнтують власників і керівництво
на досягнення окремих видів ефективності (економічної ефективності, соціальної, екологічної тощо) у
певній сфері.
По-друге, окремо взяте промислове підприємство не впливає на зовнішній стан, що його оточує, а
незмінність зовнішнього середовища є у сучасних реаліях господарювання спірним твердженням. Тому на
противагу думці І.Г. Андрєєвої [3], слід враховувати
зовнішні флуктуації у процесі управління ефективністю діяльності підприємства та планувати результати
роботи суб’єкта господарювання із урахуванням ризиків у політиці, економіці, соціальному і екологічному просторі, у тому числі ризиків на міжнародному
рівні, про що нагадують події світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр.
По-третє, у визначенні поняття «ефективність діяльності» промислового підприємства потребує пояснення напрям розвитку підприємства. Так, на відміну
від зазначеного у роботі [8] авторів Т.В. Рожкової і
Л.В. Горєлової, що ефективність діяльності — це вектор напряму розвитку, на авторську думку вектор
розвитку визначається підприємством залежно від цілей, стратегії діяльності, а ефективність діяльності виступає мірилом дотримання підприємством ухваленого вектору розвитку.
Таким чином, критичний аналіз підходів до визначення терміну «ефективність діяльності» дозволив
зробити висновок, що вивчаючи сутність даної категорії, можна відзначити три характерні особливості
сучасних умов господарювання, які мають бути покладені в уточнення суті ефективності діяльності:
— цілі функціонування і розвитку промислового
підприємства повинні визначатися у кореляції із
можливим рівнем ефективності діяльності;
— зовнішні умови, в яких працює і буде працювати суб’єкт господарювання, чинять безпосередній
вплив на ефективність діяльності: її планування,
оцінку, регулювання;
— вектор розвитку промислового підприємства є
необхідною умовою для того, щоб підприємство рухалося уперед, досягаючи зростання масштабів діяльності на фоні виконання управлінських рішень щодо
рівня ефективності діяльності, результативності виробництва.
Зв’язок цих характерних особливостей формування ефективності діяльності промислового підприємства у сучасних умовах господарювання продемонстровано на рис. 1.
Із рис. 1 випливає, що зовнішні умови оточуючого середовища, поставлені цілі функціонування і
розвитку та вектор розвитку чинять вирішальний
вплив на формування ефективності діяльності
суб’єкта господарювання у існуючих складних умовах
ведення бізнесу в нашій державі.
Висновки. Ефективність діяльності суб’єкта господарювання в умовах із нестабільною фінансово-економічною ситуацією на макрорівні, із напруженою політичною і соціальною кон’юнктурою має формуватися на основі урахування у процесі управління таких
складових життєдіяльності підприємства, як визна-
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чення і досягнення пріоритетних цілей функціонування і розвитку підприємства, узгоджуючи спрямованість розвитку на перспективу, а також моніторинг
змін у зовнішньому середовищі, яке у сучасних умовах
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функціонування
і розвитку
підприємства

чинить негативний вплив на ділову активність
суб’єкта господарювання. Це дозволить отримувати
додаткові економічні ефекти для зміцнення конкурентоспроможності підприємств.
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Рис. 1. Характерні особливості формування ефективності діяльності промислового підприємства
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м. Нововолинськ
ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ
ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ У КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛЬНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Актуальність проблеми. У непростих реаліях української державності зміна параметрів демографічного
відтворення завжди характеризується репрезентативністю. З одного боку, вони віддзеркалюють внутрішню
українську специфіку, у тому числі регіональну, з іншого боку, будучи частиною відкритої національної
економіки, сповна відображають вразливість щодо
глобальних викликів: демографічних, економічних,
політичних, екологічних тощо. Прикордонні регіони з
огляду на своє географічне розташування апріорі виступають територіями першочергового прояву глобальних тенденцій, зокрема демографічних. Постійний
інтерес до перебігу демографічних процесів у даних
регіонах зумовлений виразною їх специфікою.
Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідження
параметрів населення України загалом та її регіонів
зокрема, специфіки формування режиму демографічного відтворення й міграційної мобільності населення,
особливостей його розселення залишаються у фокусі
уваги науковців різних галузей знань: демографів, геронтологів, економістів, географів, соціологів, етнографів тощо. Теоретичні основи демографічних досліджень напрацьовані багатьма українськими вченими:
починаючи з Ю. Корчак-Чепурківського, М. Птухи
(початок ХХ ст.) та, продовжуючи плеяду на сучасному етапі, В. Джаман, О. Заставецька, Е. Лібанова,
В. Стешенко, А. Позняк, І. Прибиткова, У. Садова,
Л. Шевчук, О. Хомра та інші.
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Особливості демографічного розвитку Волинської та Рівненської областей відстежують головно у
руслі загальноукраїнських досліджень. Так, структура
найбільшого ВУЗу Рівненської області у м. Острог –
Національного університету “Острозька академія”
(п’ять факультетів та Інститут права) та відповідна підготовка фахівців за 16 спеціальностями обумовлюють
(режим
доступу:
http://www.oa.edu.ua/ua/science/
sjournal/) концентрацію досліджень на економічних,
історичних, правових та міжнародних аспектах демографічних процесів в області, що підтверджено окремими публікаціями [1, 2, 9]. Подібна ситуація й у
Східноєвропейському національному університеті
імені Лесі Українки (м. Луцьк), що об’єднує 7 інститутів та 9 факультетів: Науковий вісник СНУ імені
Лесі Українки видається за такими напрямами: біологічні, економічні, історичні науки, міжнародні відносини, педагогічні, фізичні, філологічні, філософські,
хімічні науки (режим доступу: http://eenu.edu.ua/uk/
vimogi-do-oformlennya-statey-u-fahovi-vidannya). Окремий огляд переліку науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрах в межах робочого часу викладачів (режим доступу: http://eenu.edu.ua/uk/page/naukovadiyalnist-0) також підтверджує тематичну обмеженість
досліджень демографічних процесів у Волинській області.
Демогеографічну ситуацію західноукраїнського
пограниччя: у межах Волинської й Львівської облас-
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тей, свого часу досліджувано Н. Прицюк [8]. Окремі
структурні розділи присвячено населенню відповідних
областей у Стратегіях економічного розвитку на перспективу, до 2020 року [4, 5].
Викладений огляд наукових досліджень за даним
напрямком доводить доцільність подібних досліджень
в обраному регіоні.
Мета роботи полягає у з’ясуванні специфіки перебігу демографічних процесів у двох прикордонних
північно-західних поліських областях, де фіксована
зміна тренду демографічного відтворення, й відстеженні впливу у даному регіоні світових тенденцій.

Викладення основного матеріалу дослідження. У
динаміці кількості населення обох областей у спостережуваному періоді (1995-2013 рр.) виокремлюємо два
періоди: депопуляції (1995-2009 рр.) й приросту (20092013 рр.) (рис. 1). За обчисленими темпами приросту/скорочення населення оптимістичніша картина
притаманна Рівненській області: кількість населення
області у періоді депопуляції скорочувалася повільнішими темпами -3,03% (у Волинській області: -4,09%),
проте й демографічний приріст був більш вагоміший:
0,63% (у Волинській області: 0,45%).

Рис. 1. Динаміка кількості постійного населення Волинської та Рівненської областей, 1995-2013 рр. [6, 7]
У супереч світовим депопуляційним трендам, які
спостережувані у більшості країн світу, в обох областях на тлі природного приросту населення виразна
інша демографічна тенденція ― старіння населення
(рис. 2). Її прояв на сучасному етапі латентний: більша
частина працездатного населення сконцентрована у
старшому працездатному віці (старше 45 р.) й до того
ж частка дітей (0-15 рр.) у загальній кількості населення обох областей з плином часу також зменшується. У недалекому майбутньому когорта осіб після-

працездатного віку щораз поповнюватиметься, не маючи адекватного заміщення з боку осіб допрацездатного віку. У Європі недостачу робочої сили, зумовлену
прогресуючим демографічним старінням, компенсують прибуттям трудових мігрантів, у тому числі українських. В українських реаліях таке заміщення можливе внаслідок міжрегіональної міграції, активізованої
на сучасному етапі подіями на сході країни, або шляхом створення більш привабливих умов працевлаштування, самозайнятості для так званих трудових репатріантів з країн ЄС, США, Канади та інших.

Рис. 2. Зміни вікової структури населення Волинської та Рівненської областей, станом на 1995 та 2013 рр. [6, 7]
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Міграційна мобільність населення Волинської та
Рівненської областей доволі висока, як і в інших областях заходу країни, проте прояв її неоднаково виражений у межах обох регіонів (рис. 3). У Рівненській
області фіксовано значне міграційне скорочення населення упродовж 1995-2013 рр., у Волинській області з
2008 р. наявна зміна тренду просторових переміщень
населення. Обидві області потерпають від значних
обсягів безробіття населення: у Рівненській області
навантаження на одне робоче місце на кінець грудня
2014 р. складало 20 осіб, у Волинській ― 15 [6, 7], яке
й спонукає людей до міграційної мобільності.
Рівненська область у 2014 р. характеризувалася
індексом промислової продукції на рівні 103,6% до
рівня попереднього року. Тут зменшилося виробництво у добувній промисловості та розробленні кар’єрів
на 5,1%, а також знизився випуск продукції переробної промисловості на 2,7%. Збільшення обсягів відбулося у виробництві продуктів борошномельно-

круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних
продуктів (на 1,7%), хліба та хлібобулочних і борошняних виробів (на 2,1%), напоїв (на 30,6%). На 5,5%
збільшився випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Незначне зростання обсягів (на 0,5%)
зафіксовано у виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів та на 0,3% у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, а також у виробництві гумових, пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції (на 0,9%). Товарна структура
зовнішньої торгівлі детермінувала збільшення, хоч і
доволі помірковане, обсягів промислового виробництва у Рівненській області як і обсяги критичного
рівня зайнятості населення. Порівняно з 2013 р. індекс
обсягу сільськогосподарського виробництва в області склав 105,5%; на 4,7% зросли обсяги будівництва
[7].

Рис. 3. Міграційний приріст / скорочення населення Волинської та Рівненської областей у динаміці [6, 7]
У Волинській області виробництво промислової
продукції порівняно з минулим роком скоротилось на
0,4%. Зниження промислового виробництва в області,
як констатують аналітики, обумовлено скороченням
обсягів у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря (на 5,6%). У переробній промисловості приріст становив 0,3%. Зокрема, зростання відбулось у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу
машин і устаткування, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 26,3 — 5,8%), подібно як і у Рівненській області. Водночас скоротились
обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування,
у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, у виробленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, коксу та
продуктів нафтоперероблення, меблів та ін. (на 2,9 —
33,2%). Натомість у Волинській області суттєво зросли
обсяги у добувній промисловості і розробленні
кар’єрів (на 15,6%), чим частково можна пояснити
зміну міграційного вектора в області. Зниження обсягів сільськогосподарського виробництва склало 2,8%,
у тому числі в аграрних підприємствах — 0,6%, у гос-
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подарствах населення — 3,9%. Лише 2/3 обсягів попереднього року склав індекс будівельної продукції у
2014 р., головно через скорочення обсягів будівництва
інженерних споруд та нежитлових будівель [6].
У Рівненській області рівень зареєстрованого безробіття практично однаковий і у міських поселеннях,
і у сільській місцевості (відповідно 2,5% і 2,4%), у Волинській області рівень безробіття населення диференційований за районами та містами: нижчі його рівні зафіксовані у Камінь-Каширському, Іваничівському, Ковельському районах та м. Ковелі (1,1 - 2,8%),
значно вищі – у м. Нововолинську, м. Володимир-Волинському та районі, Любомльському районі (8,3% 6,8%). Вже традиційно в українських реаліях більшість
у когорті незайнятих становлять жінки та молоді люди
віком до 35 років, у розподілі за місцем проживання
серед безробітних домінують сільські мешканці. А позаяк в обох областях більшість населення проживає у
сільській місцевості, виїзд переважно за кордон у пошуках роботи здійснюють молоді люди, які у більшості
своїй є вихідцями із сільської місцевості.
Пожвавлення просторових переміщень українського населення у пошуках працевлаштування, можливостей кар’єрного зростання й забезпечення у підсумку вищого рівня життя ― ще один з проявів світових трендів демографічного розвитку. Украй низькі
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рівні оплати праці, обумовлені низькою часткою заробітної платні у собівартості продукції, буквально “провокують” просторові переміщення українців, націлені
на більш прийнятні умови заробітку у ближньому чи
дальньому зарубіжжі.
Індикативним показником соціально-економічного становища у регіоні виступає рівень народжуваності, будучи водночас свідченням “опірності” й
адаптивності населення економічним, психологічним
та іншим ризикам. В обох областях упродовж 19952013 рр. спостерігаються доволі високі порівняно із загальноукраїнськими показники сумарного коефіцієнта
народжуваності, з деякою перевагою значень у Рівненській області. В обох областях відбулося зміщення
черговості народжень у старші вікові групи жінок, як
це фіксовано у більшості країн світу, зокрема європейських. Суттєво зменшилась частота народжень жінками молодшими за 19 років, а також у віковій групі
Волинська область

20-24 рр., на який припадає здобуття освітнього рівня;
а реалізацію відкладених народжень на сучасному
етапі жінки зосередили у віці 25-39 рр. (рис. 4). Стимулювальна демографічна політика, запроваджена з
2005 р. у країні, виступила у даному контексті каталізатором подібних змін у демовідтворювальній поведінці населення загалом й населення даних областей зокрема.
Міжобласні відмінності демографічного розвитку
Волинської та Рівненської областей обумовлені й різними рівнями смертності, за величиною якого вирізняється Волинська область. І хоч у підсумку в обох
регіонах фіксований природний приріст населення (з
2008-2009 рр.) вищі рівні народжуваності та нижчі рівні смертності населення у Рівненській області обумовлюють вищий природний приріст населення, а паралельно й значно відчутніший міграційний відтік (див.
рис. 3).
Рівненська область

Рис. 4. Зміна коефіцієнтів народжуваності в областях за віком матері [6, 7]
У переліку причин смертності населення обох областей як у 1995, так і у 2013 р. домінуючі позиції
займали хвороби систем кровообігу (3/4 усіх померлих); причиною смерті кожного десятого мешканця
досліджуваного регіону ставали новоутворення. Упродовж досліджуваного періоду зафіксовано зниження
частоти смертей від зовнішніх причин смерті, хворіб
органів травлення, органів дихання, деяких інфекційних та паразитарних хвороб. Тому, мабуть можна констатувати зростання самозбережувальної поведінки
населення, дієвості превентивних заходів та відповідної інформаційної політики профілактики захворювань, переймання глобальних норм здорового способу
життя, запозичених як із конкретного досвіду перебування в інших країнах, так і навіяне кіно, телебаченням, Інтернетом.
Вагомий вплив на перебіг демографічних процесів в обох областях має активність населення на
шлюбному ринку, зважаючи на те, що до 80% народжень відбувається саме у шлюбі. Динаміка коефіцієнтів шлюбності у Волинській і Рівненській областях
мають однакову конфігурацію (рис. 5), й візуально виражену закономірність: амплітуда шлюбної активності
припадає на рік, що передує високосному (1995, 1999,
2003, 2007, 2011), а її спад відповідно фіксовано у високосні роки (1996, 2000, 2004, 2008, 2012). В інших
країнах, до прикладу, у сусідній Польщі, таких закономірностей статистика не відображає. Проте, й нижчі
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рівні розлучуваності на тлі реалізованих усталених
норм дітності засвідчують більше поширення у світі
інших форм шлюбу. В Україні та її областях, де домінує традиційний шлюб, освячений Церквою, простежується й сезонна динаміка шлюбності населення, детермінована релігійним календарем. Особливо виразно це простежується у регіонах з невисоким рівнем
урбанізації, таких як Волинська і Рівненська області.
У обох областях переважає жіноче населення (по
53%). Високі рівні смертності чоловічого населення у
старшому працездатному віці виступають причиною
статевих дисбалансів у складі населення, все більш наглядних із зростанням віку. Середня очікувана тривалість життя населення в обох областях у 2013 р. складала 71 рік, у тому числі чоловічого населення 66 років, жінок ― 77 років (на 11 років більше). Така вагома
вікова різниця у середній тривалості життя при народженні чоловіків і жінок, що характерно і для всієї
України, вважається безпрецедентною у світі з часів
ІІ Світової війни.
Доволі “типовим” як для українських аграрних
регіонів виглядає розселення населення Волинської та
Рівненської областей. Рівень урбанізації у Волинській
області вищий (52%), ніж у Рівненській (47%). Значна
централізація в управлінні територією проявляється
концентрацію доволі значної частки населення в обласних центрах регіонів: по 21% населення обох областей зосереджено у Луцьку і у Рівному. У чотирьох
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Рис. 5. Динаміка коефіцієнтів шлюбності у Волинській та Рівненській областях [6, 7]
найбільших містах Волинської області сконцентровано 37% населення області (рис. 6), у чотирьох найбільших містах Рівненської області – 30% відповідно
(рис. 7).
За показником середньої щільності населення
Волинська (52 особи/км2) і Рівненська (58 осіб/км2)
області належать до групи найменш щільно заселених

в Україні [3]. В адміністративному відношенні в областях по 11 міст, 16 адміністративних районів, у яких
більш-менш рівномірно розподілене населення з тією
лиш різницею, що у Рівненській області більша кількість залюднених районів (табл. 1); 22 смт у Волинській області (10 з яких людністю від 3 до 5 тис. осіб, а
7 смт – від 5 до 10 тис.) та 16 смт у Рівненській області
з усередненою кількістю населення від 3 до 5 тис. осіб.

Рис. 6. Територіальний розподіл наявного населення Волинської області, станом на 01.01.2014 р. [6]
Висновки: Проведений порівняльний аналіз демографічного розвитку Волинської та Рівненської областей дозволив виокремити наступні висновки у контексті їх відповідності глобальним демографічним
тенденціям.
1. Демографічний розвиток України загалом і її
регіонів зокрема об’єктивно відображають тренди демографічних змін у світі. Завершення третьої фази демографічного переходу в українських регіонах має
диференційований прояв через підвищення рівнів
смертності, обумовлених демографічним старінням та
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сповільненням зниження рівнів народжуваності. Саме
у Волинській та Рівненській областях завершення третьої фази демографічного переходу, через яку пройшли вже більшість країн світу, виразно простежуване.
2. Волинська та Рівненська області, формуючи
єдиний економічний Північно-Західний район, з приблизно однаковим ВРП, характеризуються висхідною
динамікою кількості населення, подібними структурними змінами у його складі: віковому, статевому. Доволі однотипними є й низка соціально-економічних
детермінантів демографічного розвитку областей.
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Рис. 7. Територіальний розподіл наявного населення Рівненської області, станом на 01.01.2014 р. [7]

Таблиця 1

Області

Групування адміністративних районів Волинської та Рівненської областей
за чисельністю наявного населення, станом на 01.01.2014 р. [3]
Кільз них за чисельністю населення:
кість
від 10 до від 20 до від 30 до від 40 до від 50 до від 60 до
районів
20 тис.
30 тис.
40 тис.
50 тис.
60 тис.
100 тис.

100 тис.
і більше

Волинська

16

1

3

5

1

3

3

---

Рівненська

16

1

1

5

2

2

4

1

3. У руслі світових тенденцій зростає міграційна
мотивація мешканців даних прикордонних областей,
пожвавлена сучасними українськими політико-економічними реаліями. Відчутніші обсяги міграційного
скорочення населення зафіксовано у менш урбанізованій Рівненській області, у якій і рівень безробіття
вищий.
4. Як і у багатьох країнах світу, в областях прогресує демографічне старіння, на сучасному етапі
більш виражене старінням осіб працездатного віку. З
іншого боку, що теж відповідає світовим трендам, зріс
усереднений репродуктивний вік жінок, у якому вони
народжують уперше. До того ж відбулося зміщення
черговості народжень у старші вікові групи фертильного віку жіночого населення.
5. Більш інерційною у поступовості глобальним
трендам виглядає ситуація на шлюбному ринку обох
областей. У даному регіоні домінує традиційний
шлюб, освячений Церквою, а сам процес шлюбності
доволі сильно підпорядкований релігійному календареві та усталеними стереотипами.
6. Звертає увагу вагома вікова різниця у середній
тривалості життя при народженні чоловіків і жінок,
характерна для населення України у цілому, а також
структура причин смерті. За зростання вітальної поведінки населення, провадження здорового способу та
розвитку превентивної медицини різницю у тривалості життя представників обох статей вдасться скоротити, як і структуру причин смертності населення,
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зменшивши суттєво частку смертей від хвороб серцево-судинної системи, як це підтверджують світові
здобутки.
7. Зростаючу поляризацію у розселенні та життєдіяльності населення обох областей вартує нівелювати
шляхом обмеження зростання обласних центрів, зосередженням нових місць прикладання праці у периферійних районах та малих містечках, зберігаючи при
цьому каркас розселення населення, особливо сільського, знову ж таки відповідно до світового досвіду.
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Є. О. Шаховалова
м. Київ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ФОРМИ, МЕТОДИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Обсяги виробництва продукції, рівень продуктивності праці і підвищення економічної ефективності господарської діяльності підприємств значною мірою визначаються та залежать від
забезпеченості їх основними засобами. Їх недостатність та незадовільний стан зумовлюють зниження
економічної ефективності діяльності підприємства.
Забезпечення фінансування відтворення основних засобів є однією з головних умов успішного розвитку
підприємств та конкурентоспроможності їх продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню відтворення основних засобів та його фінансового забезпечення присвячено наукові праці українських вчених-економістів: В. Андрійчука, В. Амбросова, І. Бланка, Л. Буряка, А. Гальчинського, О. Ґудзь,
О. Дація, М. Дем’яненка, О. Єранкіна, П. Лайко,
І. Лукінова, С. Мочерного, М. Огійчук, А. Пересади,
Г. Підлісецького, С. Покропивного, П. Саблука та ін.
Однак існує ряд невирішених проблем щодо фінансового забезпечення відтворення основних засобів
аграрних підприємств, які потребують дослідження.
Мета статті — поглибити теоретичні та методичні
засади визначення сутності, форм, методів і джерел
фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відтворення основних засобів безпосередньо пов’язані зі
зносом основних засобів. Зносу підлягають всі основні
засоби незалежно від їх участі у процесі виробництва.
Визначення сутності зносу основних засобів фахівцями не має однозначного трактування. Зустрічаються
ототожнення понять «знос» та «зношування».
На нашу думку, зношування основних засобів являє собою процес втрати основними засобами вартості, фізичних та моральних властивостей внаслідок виробничого використання основних засобів. А знос —
це результат (втраченої вартості, якості, інноваційного
рівня та продуктивності) зношування при виробничому використанні основних засобів.
К. Маркс стверджував: «…будь-який суспільний
процес виробництва, який розглядається в постійному
зв’язку і безупинному потоці свого поновлення, є в
той же час процесом відтворення» [5, с. 578].
Теоретичною основою аналізу відтворення основних засобів має бути положення К. Маркса про
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кругообіг основного капіталу [6, с. 161], згідно з яким,
в процесі кругообігу основного капіталу відбувається
перенесення його вартості на готовий продукт, перетворення в грошову форму і накопичення вартості засобів праці у вигляді резервного грошового фонду. Наступним етапом є перетворення основного капіталу в
предметну форму засобів праці.
Вивчення і аналіз нормативних документів, наукових публікацій, навчальної літератури дозволили
узагальнити, систематизувати точки зору фахівців і
дати авторське визначення сутності відтворення основних засобів. Відтворення основних засобів — це
процес підтримки потужностей підприємства, розширення без якісного поліпшення виробничих об’єктів,
переобладнання з якісним поліпшенням виробничих
об’єктів під час їх зношування в процесі виробничого
використання, нарахування амортизаційних відрахувань, використання амортизаційних відрахувань та інших фінансових ресурсів для фінансового забезпечення відтворення основних засобів.
Розрізняють два типи відтворення основних засобів — екстенсивне та інтенсивне. Основою цієї класифікації є твердження К. Маркса про розширене відтворення. К. Маркс зазначав, що «через відомі проміжки часу здійснюється…відтворення в розширеному
масштабі: розширеному екстенсивно, якщо розширюється тільки поле виробництва; розширеному інтенсивно, якщо застосовуються більш ефективні засоби
виробництва» [4, с. 193].
С.Ф. Покропивний розглядає дві форми відтворення основних засобів — екстенсивну та інтенсивну
[10, с. 115-116]. Автор ототожнює типи і форми відтворення, що є недоречним, оскільки кожному з типів
відтворення (екстенсивному та інтенсивному) підпорядковуються різні форми його здійснення, які впливають на кінцевий результат відтворення (відбувається
якісне поліпшення виробничого об’єкту чи ні).
Вчені-економісти визначають і характеризують
різні форми відтворення основних засобів (табл. 1).
Узагальнюючи дослідження і пропозиції науковців стосовно форм відтворення основних засобів підприємств автором пропонується виділити вісім варіантів і поділити їх на три групи (типи) залежно від
впливу на виробничий об’єкт з метою підтримання
потужностей підприємства, якісного поліпшення -

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ШАХОВАЛОВА Є. О.
об’єкта або з кількісним але без якісного поліпшення
виробничого об’єкта. Також запропоновано додати до

форм відтворення основних засобів відтворення землі,
як основного засобу в сільському господарстві (рис. 1).
Таблиця 1

Пропозиції авторів щодо класифікації форм відтворення основних засобів
Форми відтворення основних засобів

Автори, які їх пропонують

Підтримання основних засобів у придатному для експлуатації стані без зміни їх первісної корисності; реновація основних засобів; розширене відтворення основних засобів на
існуючій та новій технічній основі
Нове будівництво; розширення підприємства; реконструкція; технічне переозброєння
Нове будівництво; розширення; реконструкція; технічне
переозброєння; підтримка потужностей
Нове будівництво; реконструкція; розширення; технічне
переозброєння; підтримка діючих потужностей; приріст товарно-матеріальних запасів; інноваційні інвестиції; інтелектуальні інвестиції; освіта та підготовка кадрів
поточний ремонт; капітальний; модернізація; модифікація;
реконструкція; добудування; дообладнання

В.Г. Андрійчук [1, с. 261]
В.Г. Белолипецький, Н.В. Колчина, Б.М.
Щукін, П.Д. Подшиваленко, Л.Д. Буряк [9,
с.270-271], Р.А. Слав'юк
А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін

Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова

В. Матвєєва

Складено автором.

Поточний ремонт

Форми відтворення основних засобів

Підтримання потужностей підприємства

Розширення без якісного
поліпшення виробничого
об’єкта

Капітальний ремонт

Розширення виробництва
Нове будівництво

Нове будівництво
Реконструкція
Переобладнання
з якісним поліпшенням
виробничих об’єктів

Модернізація
Технічне переозброєння
Відтворення землі

Рис. 1. Форми відтворення основних засобів
Запропоновано автором.

Вивчення і аналіз законодавчих і нормативних
документів, наукових публікацій і навчальної літератури дозволили узагальнити точки зору фахівців стосовно таких понять (фінансування, інвестування, фінансове забезпечення) та дати авторську інтерпретацію поняття «фінансове забезпечення». Дане поняття
досить часто трактують з точки зору ресурсного підходу. На думку автора фінансове забезпечення має
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включати всі можливі фінансові ресурси з різних джерел, а також їх цільове використання, що має місце в
процесі фінансування.
На думку автора необхідно розрізняти поняття
фінансове забезпечення з точки зору об’єкта забезпечення. Тому необхідно давати самостійне визначення
фінансового забезпечення на мікрорівні різних видів
діяльності (поточна, інвестиційна, інноваційна, від-
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творення основних засобів), яка також матиме особливості в різних сферах діяльності.
Запропоноване наступне авторське визначення
фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств: залучення фінансових ресурсів, враховуючи широке коло можливих джерел та їх
систематичне вкладання в підтримку потужностей підприємств, якісного поліпшення основних засобів або
з кількісним але без якісного поліпшення основних
засобів, враховуючи особливості складу основних засобів в сільському господарстві.
Ринкові умови господарювання зумовлюють необхідність комплексного підходу та використання
ефективних методів фінансування різних форм відтворення основних засобів на підприємствах. Поняття
«метод» походить від грецького methodos, що перекладається як «шлях до чого-небудь». За визначенням
Р.С. Дяківа, «метод — спосіб досягнення мети, цілі,
програми, плану завдяки впорядкованій певним чином діяльності» [ 3, с.357].
Аналіз запропонованої в економічній літературі
класифікації джерел фінансового забезпечення відтворення основних засобів (табл. 2) дозволили виділити
такі недоліки: зазначено, що до власних джерел відносяться кошти засновників, до залучених — кошти від
емісії акцій та цінних паперів. Кошти засновників —
це кошти власників підприємства, які вони вносять до
статутного капіталу підприємства. В приватних акціонерних товариствах розміщення акцій здійснюється
тільки серед його засновків, тому кошти засновників
та кошти від емісії акцій в такому випадку є тотожними поняттями і не можуть відноситись до різних
класифікаційних груп. Тому кошти від емісії та реалізації цінних паперів для закритих акціонерних товариств, які товариство отримує в результаті приватного
розміщення акцій слід відносити до власних фінансових ресурсів, а від публічного розміщення акцій — до
залучених фінансових ресурсів. Для закритих товариств всі кошти від розміщення акцій слід відносити
до власних фінансових ресурсів. Також класифікація
запропонована авторами не враховує умов отримання
коштів, які є, на нашу думку, визначальними при групуванні джерел фінансування відтворення основних
засобів.
Відсутність чіткої класифікації методів і відповідних джерел фінансового забезпечення відтворення основних засобів заважає на практиці ефективно їх використовувати. Аналіз теоретичних положень та сучасної практики використання методів фінансового забезпечення відтворення основних засобів дозволив автору статті запропонувати класифікацію методів і джерел фінансового забезпечення відтворення основних
засобів (рис. 2).
Запропоновано виділити 7 методів фінансового
забезпечення відтворення основних засобів враховуючи умови отримання коштів, форми власності джерел. Також наведено 32 можливі джерела отримання
фінансових ресурсів, які враховують організаційну форму підприємства.
При наявності великої кількісті можливих джерел
отримання коштів для відтворення основних засобів,
підприємства України найчастіше використовують:
прибуток, амортизаційні відрахування, банківські кредити, державні та іноземні кредити, доходи від спільної діяльності, отримання обладнання в оперативну
оренду, фінансовий лізинг, урядові пільгові кредити,
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дотування. Інші джерела отримання коштів в Україні
не отримали розвитку.
Таблиця 2
Пропозиції фахівців щодо класифікаційних ознак різних
методів фінансового забезпечення відтворення основних
засобів підприємств
Класифікаційні ознаки

Фахівці, які їх пропонують

В.М. Опарін [7, с. 56]; Д.М.
Черваньов, Л.І. Найкова;
Р.А. Слов’юк; Т.В. МайоДжерела фінансового зарова; О.Д. Вовчак; В.В. Бобезпечення
чаров; В.М. Родіонова; С.І.
Юрій, В.М. Федосов [12, с.
94-95]
Форма власності джерел,
О.О. Терещенко [11, с. 24]
статус інвестора
І.О. Бланк [2, с. 362]; С.В.
Онишко; О.С. ФілімонеДжерела фінансового занко; А.Д. Шеремет, Р.С.
безпечення, форма власСайфулін; Л.О. Коваленко,
ності джерел
Л.М. Ремньова; О.П.Ощепков
Види відтворення (просте
Я.В. Колесник
і розширене)
Форма власності джерел, С.М. Онисько, Т.О. Шматнапрям використання
ковська, О.Г. Агрес
Форма власності джерел,
рівень централізації дже- Л.Д. Буряк [9, с. 272-273]
рел
О.М. Бандурка, М.Я. КороРівень централізації джебов, П.І. Орлов, К.Я. Петрел
рова
Форма власності джерел,
походження джерел (віт- А.А. Пересада [8, с. 348]
чизняні, іноземні)
Складено автором.

Висновки. Відтворення основних засобів (вибір
типу, форм відтворення) та його фінансове забезпечення (вибір методів, джерел фінансування) є надзвичайно важливим питанням. Дано визначення понять
«відтворення основних засобів» та «фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств». Узагальнюючи дослідження і пропозиції
науковців стосовно форм відтворення основних засобів підприємств автором пропонується виділити вісім
форм відтворення основних засобів з об’єднанням їх в
три групи (типи) залежно від впливу на виробничий
об’єкт з метою підтримання потужностей підприємства, якісного поліпшення виробничого об’єкта або з
кількісним але без якісного поліпшення виробничого
об’єкта. Також запропоновано включити до форм відтворення основних засобів відтворення землі, як основного засобу в сільському господарстві. Забезпечення виконання виділених автором форм відтворення основних засобів потребує залучення для цього
джерел фінансування по найвигіднішим умовам. Фахівці не мають єдиної точки зору щодо класифікаційних ознак для характеристики методів фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств. Запропоновано класифікацію з семи методів
фінансового забезпечення відтворення основних засобів (враховуючи умови отримання коштів, форму власності джерел) та тридцяти двох джерел отримання фінансових ресурсів, які враховують організаційну
форму підприємства.
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Джерела отримання коштів

Методи фінансового
забезпечення

Акціонування

Боргове фінансування

Спільні підприємства
Альянси
Франчайзинг
Ліцензування
Інжиніринг

Залучені ззовні фінансові ресурси

Фінансування
на консорційних засадах

Кредитування
Факторинг
Форфейтинг
Іпотечний кредит
Державний кредит
Іноземний кредит
Розміщення боргових зобов’язань

З зовнішніх
джерел

Емісія акцій
Корпоратизація
Транстинг
Венчурні фірми
Придбання рядового пакету
акцій

Власні та прирівняні до них
фінансові ресурси

Самофінансування

З внутрішніх
джерел

Прибуток
Амортизаційні відрахування

Класифікація джерел

Оперативна оренда
Фінансовий лізинг
Лізбек
Селенг

Лізинг, оренда

Урядовий пільговий кредит
Гарантування
Інвестиційний податковий
кредит
Безпроцентний кредит
Дотування
Гранти
Субвенції
Спонсорство
Донорство

Субсидування

Позичені фінансові ресурси

Пільгове фінансування

ПрАТ – приватні акціонерні товариства; Публ. АТ – публічні акціонерні товариства

Рис. 2. Методи і джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів
Запропоновано автором.
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ІМПЛЕМЕНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОЛОГІСТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖІЛЬ
СТРАТЕГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
Актуальність проблематики: Питання формування
інформаційної системи інноваційно-логістичного механізму управління на промислових підприємствах України є актуальними і потребує відповідних досліджень.
Особливо це стосується питань формування нових
профілів діяльності промислових підприємств.
Визначення та реалізація означеної стратегії розвитку підприємств відноситься до числа складних і
трудоємних робіт, які на вітчизняних підприємствах
ніколи не здійснювалися на належному рівні. Це пов’язано з тим, що управління підприємством зорієнтовано зараз головним чином на рішення короткострокових проблем функціонування підприємств. Така
ситуація призводить до частого змінення завдань, які
ставляться перед підприємствами, до зміни пріоритетів їх господарської діяльності та зниження конкурентоспроможності. В такій ситуації дуже важко вести
мову про формування нових видів діяльності.
Основна проблема полягає в тому, що більшість
підприємств являє собою тимчасові структури, які не
володіють необхідним запасом інтелектуальної, організаційної, економічної, виробничої потужностей, що
не дозволяє провести у випадку необхідності ефективне оновлення виробництва. Однак розвиток ринкових відносин визначає необхідність зміни стереотипів господарювання, що склалися на сьогодні, а також
характеру управління. У першу чергу це відноситься
до тієї діяльності, яка визначає саме перспективи розвитку підприємств. Власне ці та інші обставини обумовили актуальність необхідності імплементування інформаційної системи інноваційно-логістичного меха-
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нізму управління ефективною діяльністю промислового підприємства, як важелю стратегічного оновлення виробництва.
Мета статті: імплементування інформаційної
системи, оптимізація основних бізнес-процесів, надання інформації керівнику для стратегічного управління на всіх рівнях підприємства та адекватного реагування на зміни, що відбуваються на ринку.
Аналіз наукових розробок за темою дослідження.
Враховуючи багатоплановий характер діяльності підприємств, окремі вчені висловлюються про необхідність формування певного переліку взаємопов’язаних
стратегій, що являють собою так званий «стратегічний
набір».
В науковій літературі зі стратегічного управління
та проблем антикризового управління загальну стратегію діяльності та поведінки підприємства на конкретному ринку деякі науковці визначають як економічну.
При цьому під економічною вони пропонують розуміти, з одного боку, стратегію, що визначає правила
та прийоми забезпечення економічно ефективного досягнення стратегічних цілей, а, з іншого — стратегію,
що базується на зацікавленості всіх учасників процесу
розробки та реалізації стратегічних програм в ефективному досягненні цих цілей.
Так, якщо розглянути більш конкретно існуючі
економічні стратегії, то найбільший інтерес становить
модель економічної стратегії А.П. Градова, відповідно
до якої всі стратегії класифікуються за якостями
мікро- та макрорівня [15]. Це означає, що результати
реалізації керівництвом підприємства стратегічних рі-
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шень тією чи іншою мірою обумовлені, з одного боку,
впливом цих сфер на характер стратегічних рішень,
що приймаються в кожному конкретному випадку, а,
з іншого боку, впливом самих стратегічних рішень на
процеси, що відбуваються в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства.
При цьому загальною характеристикою для всіх
складових економічної стратегії підприємства А.П.
Градов визначає формування спонукальних мотивів
прийняття тих чи інших стратегічних рішень.
Слід зауважити, що досить часто стратегія діяльності підприємства розглядається лише з погляду стратегії розвитку. Це, на думку І.А. Ігнатьєвої, приводить
до досить вузького розуміння інших стратегій діяльності підприємства [23]. Таким чином вона підтримує
погляд на цю проблему Ф. Котлера, який також розглядає класифікацію потенціальних стратегій розвитку.
Стратегії інтенсивного розвитку фахівці рекомендують розглядати в умовах, коли не до кінця використовується потенціал існуючих ринків та товарів. При
цьому вони групу стратегій інтенсивного розвитку
розглядають в умовах, коли не до кінця використовується потенціал існуючих ринків та товарів. Що стосується групи стратегій інтеграційного зростання, то їх
пропонується використовувати лише у двох випадках:
при стабільній позиції в галузевій конкурентній боротьбі та коли є можливість залучення додаткових переваг (синергетичних ефектів) за рахунок переміщення у галузі.
Дослідження цього питання показало, що намагання позбутися недоліків структурного підходу привело до розвитку нових ідей, що засновані на об’єктивній декомпозиції. Такий підхід в науковій літературі відомий під назвою «об’єктно-цільовий». У його
основі знаходяться такі поняття, як об’єкт, клас, інкапсуляція, наслідування та поліформізм.
Як зазначає І.А. Ігнатьєва, даний підхід орієнтований в першу чергу на об’єкт, а це означає, що головну роль об’єкт відіграє саме в ході проектування
стратегічного управління [23]. Об’єктно-цільовий,
тобто орієнтований на об’єкт підхід, передбачає наявність відповідної об’єктно-цільової системи, яка представляє сукупність максимально ізольованих один від
одного об’єктів, де кожному окремому об’єкту делегуються визначені повноваження системи, за виконання
яких цей об’єкт несе відповідальність. При цьому інші
об’єкти не знають, яким чином цей об’єкт буде виконувати ті чи інші функції, вони лише знають їх перелік
та результат виконання.
Виклад основного матеріалу. При формуванні і
впровадженні нових профілів діяльності, необхідно визначити загальну стратегією розвитку підприємства, яка може бути розроблена за певною схемою
(рис. 1).
При визначенні суті стратегії та стратегічного управління в теорії використовуються три основні підходи: цільовий, системний, ситуаційний.
Згідно з розумінням стратегічного управління за
цільовим підходом, стратегічна діяльність підприємства орієнтується перш за все на визначення системи
потреб конкретного підприємства, кількісних і якісних характеристик у виробничому потенціалі системи,
відносно яких застосовується цільовий підхід.
Таким чином, цільова спрямованість кожної конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприєм
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ства визначається орієнтованим уявленням конкретної мети, яка може уточнятися в процесі розробки і
реалізації стратегії, поступово наближуючись до конкретної мети інноваційного розвитку підприємства.
При цьому для кожної цілі визначається своя стратегія, яка є засобом реалізації плану інноваційного розвитку підприємства.
На рис. 2 подано процес та етапи управління підприємством на основі цільового підходу до визначення стратегії інноваційного-логістичного розвитку
багатопрофільного підприємства.
Місія великого багатопрофільного промислового
підприємства за класичною схемою подається у вигляді так званого «дерева цілей». Для того, щоб вибрати відповідну місії підприємства стратегію, необхідно кожному цільовому орієнтиру поставити у відповідність конкретну стратегію відповідного рівня розвитку підприємства. Саме сукупність цих стратегій
утворить систему стратегій інноваційного розвитку великого багатопрофільного промислового підприємства. Таким чином можна побудувати ієрархію стратегій інноваційного розвитку підприємства.
Слід зазначити, що поява нової стратегії інноваційного розвитку конкретного підприємства ставить її
в повну залежність від загальних цілей. Кожний новий
вид діяльності, потребує власної стратегії незалежно
від того, чи змінюються загальні цілі, чи досягнуто вже
поставлені.
Тому разом із цільовим підходом досить широкого використання набув системний підхід, в основі
якого лежить мета цілої системи управління (конкретного підприємства). При цьому процес дослідження базується на врахуванні взаємозв’язків компонентів як всередині системи, так і в зовнішньому середовищі.
Системний підхід — це дослідження способів організації елементів системи як єдине ціле і взаємодія
процесів функціонування системи, її підсистем і елементів [40]. Використання системного підходу пов’язане з кількома аспектами: по-перше, необхідно чітко
визначити мету дослідження, а по-друге, важливим
для стратегічного управління є визначення структури
стратегічного набору та його відповідності організаційній структурі системи в цілому.
Тут також є різні наукові думки стосовно того,
якими наборами класифікацій стратегій необхідно подавати ту чи іншу систему стратегій. Однак немає сумніву, що в будь-якому випадку класифікація стратегій
підприємства є багатоланцюговою. Це пояснюється
тим, що стратегія є досить складною категорією і її
можна розділити на конкретні та локальні стратегії за
різними ознаками [17; 20].
Крім загальних стратегій, які являють собою альтернативи поведінки підприємств у конкурентному середовищі, деякі науковці виділяють загальні стратегії
поведінки підприємства залежно від стадії його життєвого циклу. У таких випадках йдеться не тільки про
загальну стратегію зростання, але й про цілу низку
стратегій: стабілізації, реструктуризації, скорочення
діяльності, ліквідації, а також різні комбінації усіх цих
стратегій.
Загальні стратегії підприємства деталізуються у
конкретних стратегіях, що дозволяє підприємствам
досягати поставлених цілей та розв’язувати певні завдання інноваційного розвитку у визначених умовах
господарювання.
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Уточнення довгострокових цілей підприємства

Оцінка стану та прогноз змін зовнішнього середовища

Оцінка потенціалу
підприємства

Функціонування у звичному
або оновленому режимі

Оцінка можливостей досягнення встановлених цілей при функціонуванні у звичному (оновленому) режимі.
Імплементування інформаційної системи інноваційно-логістичного механізму управління ефективною діяльністю
промислового підприємства

Оцінка сильних і слабких сторін
підприємства, перспектив
нарощування потенціалу,
виявлення ключових
факторів успіху
Настройка окремих підсистем
підприємства та їхніх елементів

Формування конкретних цільових
установок і задач підрозділів

Розробка виробничих стратегій,
визначення переваг

Вибір виробничої стратегії

Рис. 1. Імплементування інформаційної системи інноваційно-логістичного механізму управління ефективною
діяльністю промислового підприємства
Якщо проаналізувати думку окремих науковців
стосовно конкретних стратегій, то можна зауважити,
що вони в загальному вигляді класифікуються за
трьома основними чинниками [1; 3; 4; 10; 11; 12; 19;
25; 26; 27; 28].
По-перше, за етапами життєвого циклу товарів і
послуг, технологій та стратегічних зон господарювання — розробка, впровадження, зростання продажів,
зрілість, насиченість ринку, зменшення обсягів реалізації, зняття з виробництва, відхід з ринку.
По-друге, за стадіями розвитку самого підприємства — організація нового бізнесу, концентрація та
розвиток одного напряму, перенесення капіталу в інші
сфери бізнесу, ліквідація підприємства.
По-третє, за елементами мікро- та макросередовища, що фактично використовуються в процесі
функціонування підприємства — стратегії в різних
сферах бізнесу та стратегії розвитку ресурсного потенціалу за видами ресурсів.
Так, у стратегічному управлінні розвитком багатопрофільного підприємства як класи, що потребують
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наявності певних стратегій, можуть виступати такі
складові логістичної системи підприємства, як персонал, фінансові ресурси, інвестиції, матеріальні ресурси, потужності виробництва, продукція, зовнішньоекономічна діяльність тощо.
Найбільш актуальним та придатним в сучасних
умовах господарювання повинен стати логістичний
підхід до формування стратегії інноваційного розвитку
великих багатопрофільних промислових підприємств.
Під логістичним підходом до формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства пропонується розуміти процес побудови механізму, за допомогою якого усі можливі стратегії діяльності окремих елементів логістичної системи підприємства повинні бути щільно пов’язані між собою та забезпечувати якомога скоріше досягнення загальної
мети підприємства.
Головною умовою досягнення основної мети
функціонування підприємства буде додержання відповідних принципів такого підходу, а саме: варіативність, рухомість, гнучкість.
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I етап

II етап

Визначення мети
Аналіз існуючої
ситуації на
підприємстві

Діагноз проблеми,
що виникла

Прогноз розвитку
нового виду
діяльності

Виявлення проблем
Дослідження цілей
підприємства

Формування стратегії
інноваційного розвитку
підприємства

Аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища

III етап

Розробка планів
реалізації
стратегії

IV етап

Реалізація планів

Мету досягнуто?

Оперативне управління
реалізацією інноваційних
проектів

Облік, контроль та оцінка
обраної стратегії розвитку

Оцінка можливостей
імплементування нових
видів діяльності

Рис. 2. Процес та етапи управління на основі цільового підходу до визначення стратегії
інноваційного розвитку ВБПП
Таким чином, для кожного окремого підприємства стратегічний набір повинен бути варіативним залежно від присутності певного класу та його характеристик. Крім того, стратегія і класи повинні бути настільки рухомими і гнучкими, щоб з’явилася реальна
можливість їх змінити залежно від вимог часу та ситуації, яка має місце в даний конкретний період господарювання.
Ефективна діяльність логістичної системи підприємства неможлива без інформаційної системи. Як
підкреслюють автори робіт з логістики, це пов’язано в
першу чергу з тим, що ефективна діяльність залежить
від наявності комплексної системи управління фінансовими та виробничими ресурсами, персоналом, постачанням і збутом, що відбуваються в межах системи
[2; 5; 31; 32; 33; 35; 36; 41].
На сьогоднішній день інформація в діяльності логістичної системи підприємства необхідна для координації потоків матеріалів, сировини, готової продукції.
Окрім того, інформація необхідна для проведення заходів щодо зменшення витрат виробництва, постачання та розподілення, для підвищення їх ефективності.
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Важливим питанням при цьому є правильний вибір та імплементування інформаційної системи управління логістичною системою підприємства. Науковий
і практичний стан досліджуваної проблеми зумовлює
необхідність розробки механізму імплементування інформаційних систем в управління логістичною системою підприємства. Для розв’язання цієї проблеми доцільно розробити модель та механізм процесу імплементування інформаційної системи управління логістичною системою підприємства.
Логістика вважається суттєвим чинником реалізації заходів, спрямованих на збільшення економічної
ефективності постачання, виробництва, збуту, розподілення та інших логістичних операцій, що відбуваються в межах тієї чи іншої системи. Значний прогрес
у раціоналізації цих сфер діяльності системи може
бути досягнуто шляхом максимального координування матеріальних та інформаційних потоків при їх
поєднанні. Це є одним з головних завдань логістики.
Для його розв’язання необхідне широке застосування
електронної обробки даних, стандартизація матеріально-технічних зв’язків, організація роботи на основі
наукового функціонального аналізу і структуризації, а
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також застосування нових технологій, що ведуть до автоматизації виробництва. Тобто необхідні відповідні
зміни в діяльності існуючих економічних систем, до
яких відноситься промислове підприємство.
За даними аналізу [6; 7; 8; 16; 22; 34; 42] можна
стверджувати, що втілення інформаційної системи потрібно розглядати не як зміну в одному елементі моделі, а як процес змін, який впливає на усі компоненти системи і саму систему в цілому. Слід відзначити, що проведення змін без використання системного підходу може привести до значних втрат.
Відомо, що існують чотири основних типи інформаційних систем: локальні, фінансово-управлінські, середні та великі інтегровані системи. Кожна з
них має свій функціональний набір і конкретне призначення, тому що при виборі системи слід чітко
сформулювати, які потреби вона повинна виконувати.
Для об’єкта дослідження даної роботи — логістичної системи ВБПП актуальною буде велика інтегрована система, для якої характерним є набір вертикальних елементів управління. Саме така система
може здійснити управління виробництвом, постачанням, розподіленням, фінансовими та інформаційними
потоками промислового підприємства.
Перш за все необхідно розрахувати загальну вартість проекту. Розрахунок вартості імплементування
проекту деякі автори [9; 13; 14; 38, с. 282-287], пропонують проводити за такою схемою:
В = Впрод + Впрогр + Ввстан + Векс,

(1)

де В — загальні витрати на проект імплементування
інформаційної системи;
Впрод — вартість самої інформаційної системи, тобто
програмного продукту, який пропонує виробник;
Ввстан — вартість встановлення системи управління;
Векс — вартість експлуатаційної підтримки системи
управління.
Вартість імплементування інформаційної системи залежить від кількості робочих місць та вартості
ліцензії на одне робоче місце. Щодо вартості програмного забезпечення, то продавці включають її у
саму вартість системи. Вартість встановлення системи
містить вартість навчання персоналу та інсталяції програмного забезпечення, доведення системи до діючого
стану. Вартість встановлення системи, як правило,
становить 50% загальних витрат на проект імплементування інформаційної системи. Під вартістю експлуатаційної підтримки розуміється підтримка за телефоном, поставка нового програмного забезпечення, безоплатна ліквідація помилок, що виникають під час
експлуатації. Як правило, витрати на експлуатацію
становлять 10-15% сумарної вартості системи за контрактом. Під час реалізації можуть виникати й інші незаплановані витрати, тому попередній розрахунок повинен бути надзвичайно детальним.
На основі аналізу вимог до інформаційної системи [40] пропонується схематична модель процесу імплементування інформаційної системи управління логістичною системою підприємства (рис. 3).
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Рис. 3. Схематична модель процесу імплементування інформаційної системи управління
багатопрофільним промисловим підприємством
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Таким чином, оскільки управління логістичною
системою є комплексним та багаторівневим процесом,
він потребує інформаційної підтримки. Встановлення
інформаційної системи управління дозволить швидше
реагувати на зміни ринку, раціоналізувати управлінський процес, автоматизувати здійснення низки операцій.
Поряд з цим, наявність інформаційної системи
не є універсальним методом розв’язання проблем і не
дає повної гарантії ефективності саме її функціонування. Вона лише дозволяє економити ресурси та
приймати більш обґрунтовані управлінські рішення.
Від ступеню наповнення інформаційної системи, якості та своєчасності інформації залежить ефективність
системи управління в цілому. Тому ці питання потребують подальшого розвитку та обґрунтування.
Оскільки інформаційна система має охопити весь
ланцюг від одержання замовлення від клієнта до складання багатоваріантних і багаторівневих планів виробництва та врахування їх виконання, управління
якістю продукції й завантаженням виробничих потужностей, управління матеріальними і фінансовими потоками, то впроваджувати інформаційну систему пропонується за такими блоками (підсистемами): планування і управління виробництвом; закупки; збут;
склад; фінанси. [18;29;37].
Підсистема управління виробництвом розв’язує
коло завдань планування — від складання плану випуску готової продукції до видачі завдань цехам на виробництво напівфабрикатів та кінцевої продукції. При
цьому система автоматично формує деталізоване
змінне завдання відповідно до плану завантаження обладнання та змінного графіка роботи підприємства:
які замовлення виконуються; на якому обладнанні;
нормативні витрати сировини і час на виконання
кожного замовлення. Після внесення фактичних даних система автоматично складає звіт про виконання
плану виробництва.
Підсистема управління закупками має бути подана у вигляді управління поставками сировини і матеріалів, платежами за поставки, розрахунку потреби у
сировині, обліку і аналізу кредиторської заборгованості тощо.
Система автоматично розраховує потреби у сировині відповідно до норм виробництва з метою замовлення плану виробництва й відповідно до плану завантаження обладнання. Згідно з цією потребою попередньо складається план закупок сировини і матеріалів. Після внесення фактичних даних система сформує звіт за планом, фактом та аналізом виконання
плану поставок сировини й матеріалів, згрупувавши
при цьому дані за різними критеріями на вибір — датами, постачальниками, найменуванням матеріалів
тощо. Також можливий перегляд звітів за планом,
фактом та аналізом виконання плану платежів по сировині і матеріалам, що також можуть бути сформовані за різними параметрами.
У підсистемі управління складом документообіг
подано зовнішніми та внутрішніми переміщеннями;
актами вибраковки, переоцінки, прийому-передачі.
Система передбачає зменшення документообігу за допомогою лімітно-заборних карт, які дозволяють видати необхідну кількість товарно-матеріальних цінностей виробничій дільниці або окремій ланці системи
разом на весь бюджетний період. Такий підхід значно
зменшує час роботи з документами.
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Отже, така система дозволяє значно зменшити кількість недостач і втрат, оскільки будь-який брак фіксується і стає персоніфікованим. У системі також передбачатиметься можливість управління складськими
запасами шляхом формування нормативних залишків.
Підсистема управління збутом дозволяє автоматизувати весь комплекс робіт, пов’язаних з продажем
товарів — від прийому замовлення до реалізації, забезпечуючи при цьому ефективну роботу відділу збуту
підприємства і координування діяльності всіх підрозділів, що беруть участь у процесі реалізації.
Завдяки наявності такої системи підвищується
якісний рівень обслуговування клієнтів підприємства;
знижується дебіторська заборгованість; мінімізуються
складські запаси; здійснюється комплексний аналіз
показників реалізації продукції для підтримки прийняття стратегічних рішень, що пов’язані із зміною
асортименту та відпускних цін.
У системі має бути реалізований інструмент, який
дозволяє в режимі реального часу управляти продажами, знижуючи ціни на низько ліквідні товари або
підвищуючи ціну реалізації на високоліквідні товари.
Завдяки цьому збільшується прибутковість бізнесу.
Дана система дозволяє відділу збуту, з одного боку,
управляти витратами, а з іншого — планувати і управляти продажами підприємства.
Найбільш важливою складовою діяльності будьякого підприємства є фінансовий блок. У системі він
складається з підсистеми управління й балансування
грошовими потоками, аналізу собівартості виробництва продукції та дебіторської й кредиторської заборгованості, формування декількох можливих бюджетів
підприємства.
Система дозволяє подавати всі бізнес-процеси
підприємства у вигляді потоків матеріальних цінностей, простежувати які можливо як у грошовому, так і
в ресурсному вираженні. При цьому мають відображатися як вхідні, так і вихідні грошові потоки, автоматично вистроюється плановий та фактичний баланс їх
руху. Система дозволяє виявляти, аналізувати й управляти процесом оптимізації зниження витрат, починаючи від закупівлі необхідних ресурсів і закінчуючи витратами на реалізацію продукції. Реалізація даної
функції дозволяє чітко спланувати та оцінити як
ефективність існуючого виробництва, так і нових напрямків діяльності підприємства, що особливо важливо для багатопрофільних підприємств.
Використання інформаційних систем у будь-яких
господарських системах дає значний економічний
ефект, а в системі промислового виробництва — це мультиплікатор економічного розвитку, індикатор просування інноваційних продуктів на ринок.
Безпосередньо у промислових підприємствах доцільно розробляти спеціальні бізнес-плани — програми
інформаційного забезпечення інноваційних проектів,
новітніх розробок, просування та реалізації послуг і
виробництва інформаційної продукції. Інформація повинна направлятися у системи диференційованого обслуговування керівництва та у вибірковий розподіл інформації службам, підрозділам, окремим спеціалістам
за тематикою планових робіт. Схема інформаційного
забезпечення діяльності представлена на рис. 4.
Така структура дозволяє інформаційній продукції, що поступає у заклад, надходити із джерел науково-технічної інформації та Internet. Вона є інформаційною базою відділу науково-технічної інформації
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(ВНТІ) і складає централізований довідково-інформаційний фонд. Отримана протягом місяця інформація
направляється абонентам диференційованого обслуговування керівництва та на вибірковий розподіл службам для ознайомлення та аналітичного відбору з метою
подальшого використання її у розробках. Доцільність
такого відбору зорієнтована на забезпечення ефективності науково-технічного розвитку закладу. План інформаційного забезпечення, передусім, передбачає
комплектування довідково-інформаційного фонду.
Останній виконує функцію науково-технічної бази
підприємства, яка повинна фінансуватися як за рахунок
бюджетних коштів, так і спецфонду.
Для ефективності виконання має бути передбачений кошторис на придбання науково-технічної інформації за статтями бюджетної класифікації. З метою компенсації затрат планується придбання матеріалів науково-технічної інформації із таких джерел, які мають забезпечувати: оперативність; новизну; отримання безкоштовно, або за низькими ринковими цінами[21; 30;
39].
Таким чином, імплементування інформаційної
системи дозволяє оптимізувати основні бізнес-процеси, надати інформацію керівнику для стратегічного
управління на всіх рівнях підприємства та адекватно

реагувати на зміни, що відбуваються на ринку. Крім
того, підприємство одержує цілу низку конкурентних
переваг:
• своєчасне виявлення тенденцій на основі аналізу відхилень факту від плану;
• описання та звітність за ключовими елементами системи: постачанням, виробництвом, складами,
транспортом, збутом;
• коректна і своєчасна видача планових, виробничих нарядів;
• періодична інвентаризація і регулярне перепланування (перерахунок) детального виробничого
плану;
• оперативне інформування постачальників і
клієнтів про зміни структури, обсягів замовлень та дат
постачань.
Отже, на промисловому підприємстві необхідно
створення інтегрованої інформаційної системи управління, що є як пише О.В. Хаджинова сукупністю підсистем, відносно самостійних складових підприємства
[40]. Дану інформаційну систему управління подано у
виді інтегрованої системи, що включає в себе визначену кількість локальних обчислювальних мереж, наведених на рис. 5.
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Рис. 4. Схема інформаційного забезпечення діяльності промислового підприємства
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Рис. 5. Інтегрована інформаційна система управління промисловим підприємством
Велика інтегрована система підприємства повинна реалізувати кілька груп завдань: методологічні,
що складають основу автоматизованого управління;
інформаційні, за допомогою яких система забезпечує
формалізацію документообігу в створенні і веденні
єдиної нормативної бази; кадрові, що забезпечують
набір, навчання, перепідготовку кадрів для освоєння й
експлуатації даної системи; технічні, що забезпечують
набір, проектування, монтаж, налагодження і технічне
обслуговування обчислювальної техніки, засобів зв'язку і передачі даних; програмні, що забезпечують вибір,
розробку, придбання і супровід програмних засобів
для функціонування інформаційних і технологічних
процесів у великій інтегрованій системі; технологічні,
що забезпечують вибір, розробку і впровадження технологій обробки інформаційних потоків.
Наявність на великому багатопрофільному промисловому підприємстві інформаційної системи управління потребує її поетапного імплементування та
системного мислення. Для того, щоб велика інтегрована інформаційна система підприємства була спроможна забезпечити потрібну ефективність управління,
усі її елементи (локальні обчислювальні мережі окремих підрозділів) необхідно інтегрувати по вертикалі та
по горизонталі.
Вертикальна інтеграція забезпечить зв’язок планових, диспозитивних (диспетчерських) та виконавчих
систем. При цьому планові системи утворюються на
адміністративному рівні управління і сприяють прийняттю довгострокових рішень щодо структури і стратегій розвитку профілів діяльності підприємства. Вони
призначені для створення та оптимізації ланок логістичного ланцюга. Для планових систем характерна пакетна обробка задач.
Діяльність диспозитивних систем спрямована на
прийняття рішень в середньо- і короткостроковому
періоді. Ці системи спрямовані на забезпечення налагодженої роботи підрозділів підприємства, вони утворюються на рівні управління окремими підрозділами.
Йдеться про розпорядження внутрізаводським транспортом, запасами готової продукції, забезпеченням
матеріалами, запуском замовлень у виробництво. Деякі задачі можна обробляти в пакетному режимі, інші
потребують інтерактивної обробки через необхідність
використовувати в управлінні якомога більш актуальні
дані. Диспозитивна система підготовлює всі вихідні
дані для прийняття рішень і фіксує актуальний стан
системи у базі даних.
Діяльність виконавчих систем спрямована на виконання повсякденних справ. Їх доцільно використовувати на адміністративному та операційному рівнях
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управління. Для цих систем важлива швидкість обробки і фіксування фактичного стану без запізнення,
тому вони повинні працювати в інтерактивному режимі.
Горизонтальна інтеграція забезпечує зв’язок окремих комплексів задач в диспозитивних і виконавчих
системах. Головна роль належить диспозитивним системам, які визначають вимоги до відповідних виконавчих систем.
Висновки. Таким чином, імплементування інтегрованої інформаційної системи в управління промисловим підприємством надасть певні переваги: більша
швидкість обміну інформацією між підрозділами;
зменшення кількості помилок в обліку; зменшення
обсягу непродуктивної, «паперової» роботи; сполучення розрізнених інформаційних блоків. Усе це в
підсумку дозволить більш ефективно впроваджувати
інноваційно-логістичні підходи до управління діяльності промислового підприємства та оптимізації витратами.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ:
СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
(Європейські акценти)
Постановка проблеми. Як відомо, розвиток
суб’єктів господарювання, у т.ч. підприємств машинобудівної галузі, з використанням Європейського вектору сталого розвитку, враховуючи дії екологічних
факторів, дасть можливість не тільки підвищити якість
та конкурентоспроможність вітчизняної продукції, а й
значно покращити фінансово-економічний стан виробників. Тим часом в силу відомих причин: нестабільної політичної, економічної ситуації, гібридної
війни, ці проблеми вийшли з поля зору вітчизняних
науковців. Досягнення сталого розвитку галузі зводиться до пошуку ефективних методів управління її
первинною ланкою — підприємством. Ці та інші обставини обумовлюють актуальність та своєчасність
проблематики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний
час більшість досліджень з проблематики сталого розвитку національної економіки України розглядалась з
позицій макрорівня. Тут варто відзначити праці таких
вітчизняних науковців як О.М. Алимов, О.І. Амоша,
Б.М. Андрушків, О.О. Веклич, В.І. Куценко, І.М. Лицур, С.А. Лісовський, В.В. Микитенко, Б.Є. Патон та
ін. Проблемні питання досягнення сталого розвитку на рівні підприємства розглянуто українськими науковцями у розрізі різних аспектів розглядуваної
проблематики. Так, крізь призму триєдиної концепції
сталого розвитку економіки здійснюють своє дослідження Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко. Дослідження категорії «економічна стійкість підприємства» на основі
розмежування понять рівноваги, стійкого функціонування, стійкого росту і розвитку економічної системи
ведуться Х.С. Баранівською, Р.В. Фещуром. Імпонує
дослідження проблеми сталого розвитку у контексті
побудови ефективної системи менеджменту підприємства таких науковців як В.А. Василенко, О.М. Гончаренко, І.І. Смачило. Водночас у теоретико-прикладному дослідженні проблеми забезпечення сталого
розвитку підприємства бракує більш глибинного розгляду питання виявлення факторів впливу на ці процеси з можливістю на їх основі прийняття об’єктивних
рішень у системі менеджменту.
Метою статті є уточнення сутності та понять в
означеній сфері, виявлення факторів впливу на забезпечення сталого розвитку машинобудівного підприємства відповідно до Європейських вимог.
Виклад основного матеріалу. Вважається загальновизнаним, що сталий розвиток підприємства базується
на реалізації триєдиної концепції (Triple Bottom
Line — TBL), що об’єднує три основних аспекти діяльності: економічної, соціальної та екологічної. Дати
чітке й однозначне визначення сталого розвитку під-
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приємства не можливо без розгляду кожної його компоненти зокрема.
Термін «розвиток» відображає процес зміни певного об’єкта, причому ця зміна обов’язково є незворотною, що свідчить про здатність до відтворення, цілеспрямованою та закономірною.
Поняття «сталий» є доволі розмаїтим. У різних
джерелах можна зустріти такі його значення:
1) який не зазнає коливань (не змінюється);
2) постійний (урівноважений);
3) безперервний;
4) призначений для тривалого функціонування;
5) який протягом тривалого часу не змінюють;
6) твердий (непохитний, який надійно забезпечує існування, остаточно визначений, сформований).
Виходячи з цього вважаємо, що сталий розвиток
найповніше можна охарактеризувати як процес постійних, безперервних (закономірних), незворотних
(що надійно забезпечують існування) та чітко визначених (цілеспрямованих) змін об’єкта.
Мабуть не викликає сумніву доцільність розгляду
підприємства як системи, тобто як цілісне утворення
зі взаємозв’язаними елементами, завдяки чому досягаються якісно нові характеристики. Взаємопов’язаними
елементами виступають матеріальні, інтелектуальні,
енергетичні, фінансові та інші види ресурсів; усі підрозділи та відділи підприємства; постачальники, партнери, що знаходяться у тісному зв’язку один з одним
щодо організації і ведення виробничо-господарської
діяльності з метою отримання прибутку та задоволення суспільних потреб.
Поєднавши значення трьох компонентів, сталий
розвиток підприємства можна трактувати як процес
постійних змін, при якому використання ресурсів, напрямок інвестицій, науково-технічний розвиток,
впровадження інновацій, вдосконалення персоналу та
інституційні зміни узгоджені один з одним і спрямовані на підвищення сьогодення і майбутнього потенціалу підприємства, задоволення його потреб та досягнення стратегічних цілей [4].
Одним з нагальних завдань управлінців промислових підприємств полягає у визначенні позитивної і
негативної дії тих факторів, що найбільше впливають
на діяльність підприємства, провокують виникнення
негативних ситуацій, а відтак перешкоджають досягненню сталого розвитку підприємства. Своєчасна
відповідна реакція на ці фактори, у принципі, може
попередити розвиток певних кризових ситуацій або
пом’якшити їх вплив на діяльність підприємства.
Загалом усі фактори впливу на сталий розвиток
підприємства можна поділити на три групи:
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фактори макросередовища;
фактори мезосередовища;
фактори мікросередовища.
Макроекономічне середовище показує залежність
сталого розвитку підприємства від економічних, науково-технічних, політичних, правових, міжнародних,
екологічних та інфраструктурних факторів.
До економічних факторів відносяться:
економічний розвиток країни;
темп зростання реального ВВП;
рівень тінізації економіки;
розвиненість внутрішнього ринку в країні;
розмір інвестицій в основний капітал;
система оподаткування;
темп інфляції;
ринкова кон’юнктура, інше.
Науково-технічні фактори можуть бути такими:
науково-технічна політика держави;
рівень впровадження нової техніки та технологій
в промисловості;
рівень державної підтримки інноваційних впроваджень на підприємствах;
концентрація виробництва;
якість вітчизняного обладнання;
ступінь фондо- і матеріаломісткості промислового виробництва тощо.
Політичними факторами можуть виступати:
політична стабільність країни;
взаємодія законодавчої, виконавчої і судової гілок влади тощо.
Правові фактори відображають:
загально-правове середовище в країні;
досконалість законодавчої бази підприємницької
діяльності;
наявність програм державної підтримки розвитку
підприємництва.
До міжнародних факторів відносяться:
науково-технічне співробітництво;
обсяги експорту-імпорту;
розвинені міжнародні відносини;
інші чинники, що впливають на поведінку учасників міжнародних відносин (трудове, антимонопольне, податкове законодавство).
Екологічними є такі фактори:
державна політика у сфері природокористування;
природоохоронне законодавство;
міжнародне співробітництво у сфері розв’язання
ресурсо-екологічних проблем тощо.
Інфраструктурні фактори охоплюють такі елементи:
допоміжні, контролюючі і обслуговуючі установи;
ефективні комунікаційні мережі, інші.
В сучасних умовах господарювання фактори макрорівня все більше впливають на досягнення сталого
розвитку машинобудівного підприємства. Очевидно,
що найбільш негативний вплив серед вищезгаданих
факторів здійснюють економічні фактори. Вони акумулюють та віддзеркалюють вплив усіх інших факторів. Несприятливі економічні умови призводять до
зниження попиту на продукцію підприємства, що негативно позначається на прибутковості його діяльності. В такій ситуації, звісно, знижуються можливості
сталого розвитку підприємства. За умови ж сприятливої економічної ситуації, навпаки, створюються умови
для розвитку підприємства, зростання його прибутковості.
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Фактори мезосередовища відображають стан галузі діяльності підприємства в цілому, а також дають
можливість оцінити особливості впливу стану розвитку галузі на сталий розвиток окремого підприємства,
що відноситься до неї. Основні фактори, що відносяться до мезосередовища такі:
індекси інтенсивності та фізичні обсяги промислового виробництва;
показник галузевих замовлень;
інвестиційний потенціал регіону;
регіональний інвестиційний ризик;
ємність ринку, на якому здійснює свою діяльність
підприємство;
темпи зростання ринку;
рівень конкуренції на ринку;
економічна політика даного регіону;
інформаційна відкритість, інші.
Сталий розвиток підприємств певної галузі забезпечує досягнення сталого розвитку відповідного регіону, що свідчить про його перспективність та економічну ефективність. Слід звернути увагу й на той факт,
що рівень сталого розвитку регіону прямо впливає на
підприємства, що відносяться до нього. Тому, за таких
умов, керівники підприємств, орієнтуючись на досягнення сталого розвитку свого підприємства, повинні
також діяти в інтересах розвитку всього регіону.
Групи факторів макро- та мезосередовища, здебільшого вважаються некерованими. Однак, це не
означає, що їх неможливо передбачити. Керівники
підприємства зобов’язані їх вивчати, контролювати і,
відповідно, приймати певні рішення щодо недопущення або мінімізації їх негативної дії на діяльність
підприємства.
Окрім цих двох груп факторів, які впливають на
сталий розвиток підприємства є ще група факторів мікросередовища. Вони діють із середини підприємства
і, на відміну від попередніх, ними можна управляти, а
в разі необхідності приймати управлінські рішення для
їхнього корегування. До цієї групи відносяться такі
фактори:
перспективи розвитку бізнесу, діюча стратегія;
забезпеченість фінансовими ресурсами;
співвідношення власного та залученого капіталу;
ефективність управління капіталом;
наявність власного рухомого та нерухомого
майна;
націленість компанії на підвищення вартості бізнесу;
виробничий потенціал;
рівень організації виробництва;
ефективність виробництва;
конкурентоспроможність продукції;
рівень використання новітніх технологій;
організаційна структура управління;
рівень корпоративного управління;
кадровий потенціал;
рівень маркетингу;
екологічна відповідальність;
соціальна ефективність тощо.
Комплексний підхід до вивчення факторів впливу
на досягнення сталого розвитку машинобудівного підприємства забезпечить формування системи ефективного управління даним процесом та сприятиме прийняттю ефективних рішень [11]. З цією метою було
проведено дослідження на предмет узагальнення факторів впливу на досягнення сталого розвитку, у якому
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взяли участь керівники або їх заступники сімдесяти
п’яти підприємств машинобудівної галузі України. Дослідження проводилось за допомогою методу анкетування, що є універсальним способом отримання достовірної й об’єктивної інформації. Кожен запропонований фактор впливу респондент оцінює за певною

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

шкалою лінгвістичних значень: «майже не впливає»,
«не сильно впливає», «частково впливає», «впливає»,
«дуже сильно впливає». У табл. 1 показано скільки
було позитивних відповідей серед загальної кількості
анкет за кожним чинником впливу зокрема.

Таблиця 1
Результати аналізу відповідей респондентів про вплив факторів на досягнення сталого розвитку
машинобудівного підприємства
Оцінка
Низький вплив
Помірний вплив
Дуже сиФактор впливу
Не сильно
Майже не
Частково
льно
Впливає
впливає
впливає
впливає
впливає
Забезпеченість підприємства фінан14
61
совими ресурсами
Забезпеченість підприємства матеріа7
68
льними ресурсами
Забезпеченість підприємства немате21
18
29
7
ріальними активами
Наявність висококваліфікованого пе3
26
26
20
рсоналу
Інноваційна спрямованість підпри13
62
ємства
Наявність стратегії розвитку підпри16
42
17
ємства
Екологічна відповідальність бізнесу
27
41
7
Показник галузевих замовлень
6
43
22
Інвестиційний потенціал регіону
23
47
5
Регіональний інвестиційний ризик
28
44
3
Рівень конкуренції на ринку
4
40
29
2
Економічна політика регіону
9
36
30
Інформаційна відкритість
17
48
10
Економічний розвиток країни
12
23
29
11
Система оподаткування
11
32
30
Темп інфляції
18
33
24
Виконання програм державної підт28
39
6
2
римки розвитку підприємства
Взаємодія законодавчої, виконавчої і
12
21
39
3
судової гілок влади
Науково-технічне співробітництво
8
42
25
Державна політика у сфері природо9
17
49
користування

Проаналізувавши отриману інформацію, можна
зробити висновок про те, що такі фактори як забезпеченість підприємства фінансовими і матеріальними
ресурсами, а також інноваційна діяльність мають надзвичайно сильний вплив на досягнення сталого розвитку підприємства. Крім цього, респонденти переконані, що фактори групи макросередовища, зокрема
економічний розвиток країни та темп інфляції також
сильно впливають на можливість досягнення сталого
розвитку підприємства. Високою оцінкою впливу відзначено такі фактори як забезпеченість підприємства
нематеріальними активами та наявність висококваліфікованого персоналу. Щоправда думки респондентів
виявились неоднозначними щодо ступеня впливу такого фактора як наявність стратегії розвитку підприємства. Це пояснюється тим, що на даний момент не
всі управлінці потужних вітчизняних промислових
підприємств вбачають у наявності стратегії розвитку
дійсно вагомий інструмент на шляху досягнення сталого розвитку. Тим часом, при визначенні факторів
впливу на досягнення сталого розвитку підприємства
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за кордоном такий чинник вважається одним із найважливіших.
Доволі низькою оцінкою ступеня впливу на досягнення сталого розвитку визначено такі фактори як
показник галузевих замовлень, економічна політика
регіону, інформаційна відкритість, рівень виконання
програм державної підтримки розвитку підприємництва та інші (рис. 1).
Зауважимо, що більшість респондентів погоджуються з тим, що серед запропонованих факторів
впливу на досягнення сталого розвитку підприємства
найвпливовішими є чинники мікросередовища. Фактори макросередовища також відзначено високими
оцінками впливу, особливо такі чинники як система
оподаткування і науково-технічне співробітництво.
Разом з тим, фактори мезосередовища, за думкою
опитуваних, є найменш впливовими. Щоправда інвестиційний потенціал регіону та регіональний інвестиційний ризик визначено доволі впливовими факторами.
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Мікросередовище

Мезосередовище

Макросередовище

Державна політика у сфері
природокористування

Науково-технічне співробітництво

Темп інфляції

Виконання
програм
державної підтримки
розвитку
підприємства
Взаємодія виконавчої,
законодавчої і судової
гілок влади

Система оподаткування

Економічний розвиток країни

Інформаційна
відкритість

Економічна
політика регіону

Рівень конкуренції на ринку

Регіональний інвестиційний ризик

Інвестиційний потенціал регіону

Показник галузевих замовлень

Екологічна відповідальність бізнесу

Наявність ефективної стратегії розвитку підприємства

Інноваційна спрямованість підприємства

Наявність висококваліфікованого персоналу

Забезпеченість підприємства нематеріальними активами

Забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами

Забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами

Низький
вплив

Помірний
вплив

Високий
вплив

Ступінь
впливу

Середовище
впливу

Рис. 1. Фактори впливу на досягнення сталого розвитку машинобудівного підприємства
Доволі цікавою та неоднозначною є думка респондентів з приводу такого фактора як екологічна відповідальність бізнесу. За шкалою оцінювання даний фактор позиціновано як такий, що чинить низький
вплив на досягнення сталого розвитку підприємства.
Тут варто зауважити, що Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку стверджує, що акцент сталого розвитку спрямований, перш за все, на
збереження екологічних ресурсів. Отриманий результат опитування говорить про те, що в Україні управлінці підприємств вважають питання екологічної безпеки та відповідальності прерогативою виключно макрорівня і не приділяють йому багато уваги. Тим часом саме підприємства є найбільш впливовими гравцями ринку, оскільки саме вони формують основне
екологічне навантаження та використовують природні
ресурси.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Таким чином, встановлено, що в Україні питання досягнення сталого розвитку підприємства, в багатьох
випадках, обмежується врахуванням в основному
лише двох його складових — економічної та соціальної, нівелюючи при цьому роль третьої — екологічної.
Проблема охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування розглядається на макрорівні і здебільшого носить теоретичний характер,
незважаючи на прийняті Стратегію національної екологічної політики на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки. Тим часом, наприклад на вітчизняних машинобудівних підприємствах, на даний час немає ефективної системи екологічного управління. Це свідчить про те, що підприємства
не готові вирішувати нагальні екологічні проблеми у
Європейських стандартах, оскільки у вітчизняній
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практиці не вироблено чіткого механізму та інструментів практичної реалізації Європейської екологічної
політики.
Виходячи з цього, вважаємо, що вивчення досвіду
країн ЄС щодо розробки та реалізації екологічної політики буде надзвичайно корисним для України, оскільки сприятиме можливості застосовування для вирішення визначених завдань методологію, інструменти і
механізми при адаптації у практиці України, яка обрала для себе стратегічний курс на євроінтеграцію.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Современные условия хозяйствования направлены на удовлетворение организациями, являющимися первичным звеном экономики, нужд и потребностей населения максимально эффективными способами, поэтому их руководству необходимо следовать
сложившейся хозяйственной конъюнктуре, отличающейся жесткими требованиями покупателей, и
принимать прогрессивные правленческие решения.
Вопросам маркетинговой деятельности уделяют
большое внимание К.В. Павлов, в том числе в соавторстве с М.И. Шишкиным [4-6], П.А. Цыпляков, в
том числе в соавторстве с П.Б. Акмаровым [8-10], некоторые маркетинговые аспекты в своих трудах также
освещают Л.М. Лабутина, в том числе в соавторстве с
Н.Д. Эмировым [2; 3; 11], Р.Г. Саттаров в соавторстве
с А.Л. Комышевым и Б.Д. Зоновым [1; 7], на основе
точек зрения которых авторы выделяют и предлагают
руководству организаций учитывать следующие современные тенденции развития маркетинговой деятельности:
1. Постановка глобальных маркетинговых целей.
Глобальными маркетинговыми целями являются:
1) максимизация объемов сбыта продукции покупателям;
2) максимизация степени удовлетворения покупателей в продукции;
3) предоставление покупателям максимально широкого выбора продукции;
4) обеспечение покупателям необходимых условий жизнедеятельности.
2. Реализация принципа инновации. Принцип
инновации состоит в постоянном совершенствовании,
создании новой продукции и новых направлений в научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах (НИОКР).
3. Полный и всесторонний учет факторов формирования конъюнктуры рынка.
К факторам формирования конъюнктуры рынка
рекомендуется относить следующие хозяйственные
условия:
1) экономическая обстановка;
2) особенности организации;
3) межличностные отношения;
4) индивидуальные особенности личности;
5) осознание проблемы;
6) обобщенное описание нужды;
7) оценка характеристик продукции;
8) поиски поставщиков;
9) оценка работы поставщиков.
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4. Организация службы маркетинга по географическому принципу в силу расширения масштабов
сбытовых процессов. При данной структуре службы
маркетинга управляющему по отдельному региону или
отдельной стране подчиняются менеджеры по определенным видам продукции. Главное преимущество такой структуры службы маркетинга заключается в том,
что менеджеры по отдельным регионам и странам живут в пределах обслуживаемой местности, поэтому они
лучше знают покупателей и более эффективно выполняют свою работу.
5. Острая необходимость правильного планирования стратегии сегментации рынка.
Этапы правильного планирования стратегии сегментации рынка должны осуществляться в следующей
последовательности:
1) определение характеристик и требований покупателей;
2) анализ сходств и различий покупателей;
3) разработка профилей групп покупателей;
4) выбор потребительского сегмента:
а) определение сегмента, представляющего наибольший интерес для организации;
б) определение количества сегментов, на которые будет ориентироваться организация;
5) определение положения реализуемой продукции на конкретном сегменте рынка;
6) разработка плана маркетинга.
Критерии правильного планирования стратегии
сегментации рынка:
1) должны быть различия между покупателями,
иначе маркетинг будет носить массовый характер;
2) в каждом сегменте у покупателей должно быть
достаточно сходств, иначе организация не сможет разработать маркетинговую стратегию;
3) должна иметься возможность измерить характеристики и требования покупателей;
4) сегменты должны быть достаточно большими
для обеспечения необходимого объема продаж и покрытия расходов;
5) покупатели в сегментах должны быть достаточно быстро заинтересованы в приобретении товара.
6. Выбор стратегии дифференцированного маркетинга. При стратегии дифференцированного маркетинга организация решает выступать на нескольких
сегментах и разрабатывает для каждого из них детальный маркетинговый план.
7. Установление цен со скидками и зачетами.
Организациям стоит применять всю разновидность скидок и зачетов:
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1) основные скидки. Под основными (простыми)
скидками (скидками за платеж наличными денежными средствами) понимается снижение цены для
клиентов, которые оперативно оплачивают покупку.
2) скидки за количество приобретаемого товара.
Скидки за количество приобретаемого товара представляют собой уменьшение цены для всех клиентов,
которые приобретают большое количество продукции;
3) бонусные скидки. Бонусные скидки (скидки за
оборот) предоставляются постоянным клиентам в зависимости от достигнутого объема продаж в течение
одного года;
4) сезонные скидки. Сезонные скидки предоставляются клиентам, совершающим внесезонные покупки;
5) скрытые скидки. К скрытым скидкам относятся предоставление клиентам бесплатных образцов,
оказание бесплатных услуг;
6) товарообменные зачеты. К товарообменным
зачетам относятся скидки за приобретение у продавца
новой продукции при условии возврата ранее купленной продукции.
8. Применение стратегии высоких цен вследствие
активных разработок подлинных новинок. Стратегия
высоких цен (стратегия «снятия сливок») предполагает
первоначальное установление цены на очень высоком
уровне, а затем ее постепенное снижение по мере завоевания продукцией рынка. Данная стратегия применяется для продукции, которая является подлинной
новинкой.
9. Функционирование многоканальной системы
сбыта. Многоканальная система сбыта заключается в
использовании как прямых, так и косвенных каналов
сбыта, позволяющих организациям добиваться мультипликации доходов и прибыли от продаж продукции.
10. Сочетание различных видов продвижения
продукции.
Существуют следующие виды продвижения продукции:
1) реклама (любая платная форма неличного
представления и продвижения продукции от известного имени);
2) пропаганда или паблисити (неличное и неоплачиваемое стимулирование спроса на продукцию
или деятельность продавца путем распространения о
ней важных коммерческих сведений в средствах
массовой информации (СМИ));
3) стимулирование сбыта (кратковременные
меры, используемые для побудительного воздействия
на покупателя в целях реализации ему продаваемой
продукции);
4) персональная продажа (устное представление
продукции и ее достоинств в личной беседе с потенциальными покупателями).
11. Возрастание роли международного маркетинга. Международный маркетинг отличается от внутреннего маркетинга по нескольким признакам,
объединенным в следующие группы, без учета которых организации не смогут в полной мере занимать
выгодное конкурентное положение на рынках сбыта:
1) экономическая среда. Планируя выход на зарубежные рынки, необходимо изучить экономику
каждой представляющей интерес страны, привлекательность которой определяется ее хозяйственной
структурой и характером распределения доходов;
2) политико-правовая среда.
Факторы политико-правовой среды:
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а) отношение к закупкам из-за рубежа;
б) политическая стабильность;
в) валютные ограничения;
г) государственный аппарат;
3) социально-культурная среда. У каждой страны
есть свои традиции и обычаи, правила и запреты.
12. Обязательное соблюдение концепции социально-этичного маркетинга. Данная концепция утверждает, что одной и важнейших задач организаций для
достижения поставленных целей является удовлетворение нужд рынка более эффективными, чем у конкурентов способами с одновременным сохранением и
укреплением благополучия покупателей и общества в
целом.
Таким образом, организации, следуя выявленным и сформулированным авторами тенденциям,
смогут в полное мере адаптироваться к современным
условиям хозяйствования, что поможет им быть конкурентоспособными и занимать лидерское положение
на рынках сбыта.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ*
Вступление. Представления человека об окружающей его природе постоянно изменялись во времени, однако, вряд ли можно с уверенностью считать,
что они хоть сколько-нибудь приблизились к истине.
Однако, в последнее время человечество значительно
продвинулось в понимании окружающего мира, установив ряд неизбежностей (законов) в окружающем
нас мире и некоторые явления и условия, при которых
они возникают, а также изучило свойства некоторых
отдельно взятых материальных объектов. Одними из
таких объектов являются социально-экономические
объекты или предприятия. Изучение этих объектов
надо рассматривать в контексте прибыли и распределения дохода. Источником затруднений при этом является путаница мыслей, глубоко уходящая в самые
основы нашего мышления. Чтобы распутать этот клубок, следует обратиться к понятию неопределенности
и риска. Термином «риск», столь вольно употребляемом и в повседневной жизни, и в экономических дискуссиях, и в исследованиях, и в практической деятельности предприятий обозначают, как правило, разные
по своей сути вещи и в зависимости от того с каким
из вариантов риска мы имеем дело, наш подход к данному явлению носит принципиально различный характер [9]. Риск — это проявление измеримой неопределенности, и он так отличается от неизмеримой неопределенности, что по существу вообще не является
неопределенностью. Вариантов понятия «риск» множество, и потому это понятие не однозначно, понятие
же «неопределенность» достаточно объективно и даже
классифицировано. Неизмеримая (подлинная) неопределенность, а не риск, как это принято утверждать, дает объяснение различию между реальной и
идеальной («расчетной») экономиками [10].
Неопределенность является причиной появления
следствия — рисков. Категория риска выявляется с помощью понятия, которое характеризует неопределенность протекания хозяйственных процессов, то есть
неопределенность придает предприятию такую черту,
как риск. Неопределенность является объективной
формой окружающего нас реального мира, она обусловлена существованием случайностей как формы
проявления необходимости и отображения реальных
явлений в человеческом сознании, которая непреодолима из-за общей связи всех объектов реального мира
в бесконечности их развития. Один из объектов этого
мира — предприятие является иерархической, не полностью определим случайной системой, на которую
непрерывно оказывают влияние множество причин,
функционирующих в нашем мире.
Риск возникает только в тех случаях, когда система принимает решение (делает целенаправленные
действия). Поэтому риск является практической оценкой возможности и последствий осуществления этих
действий. Неопределенность же — это неудача (неуспех) в прогнозировании поведения некой системы на
базе предполагаемых (прогнозируемых) законов ее по-

ведения и доступной информации о ее начальном состоянии. В условиях неопределенности система может
осуществить идею, отсрочить ее осуществление или
вообще отказаться от выполнения идеи. Неопределенность — это основа и причина появления любых кризисных явлений и ситуаций (кризисов), поэтому надо
уметь оценивать неопределенность, учитывать ее в
производственной деятельности, нормировать и контролировать ее, управлять ею и обеспечивать заданный
ее уровень.
Постановка задачи и анализ исследований
В результате анализа сложившихся мнений, убеждений, взглядов, тенденций и концепций различных
исследователей и практиков относительно неопределенности и рисков в социально-экономических системах необходимо отметить следующее. Указанные мнения относительно неопределенности являются более
или менее установившимися, а относительно рисков
— не установившимися до настоящего времени и
самыми разнородными, даже противоположными [9,
6, 13].
Вопросами неопределенности занимались самые
разные зарубежные и отечественные исследователи,
такие как М.И. Марковиц, В.В. Черкасов, Р.Н. Трухаев, В.Ф. Капустин («Концепция Капустина») и др.
Вопросы появления, формирования и управления рисками исследовались также целой группой отечественных и зарубежных исследователей: это И.Т. Балабанов, В.В. Боков, Т. Бочкан, В.В. Глущенко, А.П. Альгин, В.В. Витлинский, В.М. Гранатуров, Н.В. Хованов, А.П. Задков, К.М. Аргинбаев, А.Б.Каминский,
А.В. Постюшков, В.А. Чернов, А.М. Дубров, В.В. Черкасов, Ф. Найт, А. Маршалл и др.
Вопросами неопределенности и рисков, погрешностей и ошибок при определении показателей деятельности предприятий занимался и занимается автор
настоящего исследования, в котором приведены основные принципы разработанной им методологии. Более детальное описание этой методологии приведено
в опубликованных им научных трудах [1-13].
Изложение основного материала
А. Появление и формирование неопределенности,
рисков и погрешностей расчета показателей.
Основные причины появления неопределенности
(источника риска) можно объединить в следующие
три крупные группы [13]:
1. Спонтанность естественных процессов и явлений, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, бури, ураганы), а также обычные, естественные
явления (мороз, гололедица, град, засуха и т.д.). В эту
же группу можно отнести наличие антагонистических
тенденций, становление противоречивых интересов
(войны и межнациональные конфликты, конкуренция
и обычное разобщение интересов).
2. Неполнота, недостаточность, недостоверность
или полное отсутствие информации о системе, процессе, явлении: ограниченные возможности человека

*

Рассматривается экономико-философская и схематическая части методологии без математических
выкладок (см.: [1-13]).
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относительно сбора и переработки информации, а
также ошибки, допускаемые при этом.
3. Случайность (вероятность) процессов, которые
имеют место в природе и в обществе (на предприятиях). Это объясняется природой окружающих нас явлений, существующей независимо от нас, от наших
желаний. Необходимо при этом различать три вида вероятностей: априорная вероятность (порождает априорную, нестатистическую, неизмеримую неопределенность), статистическая вероятность (порождает статистическую измеримую неопределенность). К этой же
группе следует отнести и вероятностный характер научно-технического прогресса.
Если по экономической сущности рисков не существует единого мнения, единого толкования и
единой классификации, то существует устойчивая
классификация неопределенности. Она характеризуется следующими тремя квалификационными признаками:
1. По степени появления событий неопределенность подразделяется на полную неопределенность
(близкие к 0 вероятности наступления событий — и
теоретически, и практически не встречается); частичную неопределенность (вероятность наступления событий находится в пределах от 0 до 1 — теоретически
и практически наиболее вероятна) и полную неопределенность (вероятность наступления событий равна
1 — теоретически и практически не встречается).
2. В соответствии с объектом неопределенности
она делится на человеческую, техническую и социальную неопределенность.
3. В зависимости от способов определения неопределенности1 различают два её типа — измеримую
(статистическую) и неизмеримую (априорную) неопределенность. Наиболее часто встречается смешанный тип неопределенности.
Здесь необходимо еще раз указать на то, что неопределенность и порождаемые ею риски проявляются в случае принятия решения и проведения на этой
основе определенного действия [10].
Если решение и действие проявляются статистически (измеримо), то говорят, что оно принимается в
условиях риска, если же решение проявляется не статистически (неизмеримо), то говорят об априорной
неопределенности. С этой точки зрения риск — это
качественная сторона проявления измеримой неопределенности, количественная же сторона риска характеризует степень потерь дохода, порождаемой, в основном, повторяющимися (не случайными) причинами.
Учет таких систематических причин может быть произведен с помощью их устранения или уменьшения с
применением качественного или количественного
экономического анализа. Для этого необходимы дополнительные средства (затраты), которые определяются
на основе такого анализа и характеризуют потери от
их действия. Для учета влияния случайных причин необходимо использовать аппарат теории вероятностей,
при этом может быть произведен только комплексный
учет всех случайных причин; в настоящее время определить с помощью научных исследований влияние каждой случайной причины не представляется возможным. Мы можем только определить изменение
выбранных показателей деятельности предприятий от
комплекса этих влияющих случайных причин, то есть
определить максимальное и минимальное значение
выбранного показателя (критерия), характеризующего
наилучшим образом и в наибольшей степени деятельность рассматриваемого предприятия [7]. В качестве
1

такого показателя может быть использована либо валовая, либо чистая прибыль, либо стоимость бизнеса
этого предприятия, либо другой показатель.
Учет и оценка влияния систематических и случайных причин необходимы только в том случае, если
при этом нам удается определить, как изменяются основные указанные показатели при учете неопределенности двух типов, то есть необходимо сделать количественный расчет при детерминированном (идеальное предприятие и идеальная экономика) и «неопределенном» (реальное предприятие и реальная экономика) подходе к рассматриваемому вопросу. Как раз
этого в большинстве известных подходов и не предусматривается. Иными словами, мы должны определить величину погрешностей и ошибок, которые мы
допускаем при расчетах в идеальной экономике, основанной на нормативах и стандартах, которые мы
расчетно применяем при этом.
Таким образом, при учете неопределенности у
нас складывается следующая цепочка влияния: причины формируют неопределенность, она, в свою очередь, порождает риски, риски же формируют ошибки
в вычислениях, а вычисления создают определенные
погрешности в определении показателей деятельности
предприятий. Это приводит, в конечном счете, к почти поголовному не освоению основных проектных
(прогнозируемых) показателей (производительность
труда, себестоимость, прибыль, стоимость бизнеса,
капитальные вложения и др.) деятельности предприятий. А это, в свою очередь, приводит к невыполнению
макроэкономических показателей деятельности государства. Учет влияния параметров, приведенных выше
«в цепочке» позволит избежать такого недостатка для
экономик любых стран, любой экономики. Для того,
чтобы решить этот вопрос многие крупные предприятия (концерны, компании), да и некоторые страны
прибегают к планированию своей деятельности, что
называется «до гвоздя» и имеют определенный успех
при этом. Как альтернативу такой деятельности, обладающей все же рядом недостатков, можно предложить
переход на вероятностные расчеты показателей деятельности предприятий, позволяющий учесть неопределенность их работы.
Подытоживая сказанное, необходимо отметить,
что исходя из приведенных данных о структуре процесса учета измеримой неопределенности, необходимо указать, что теоретически систематических причин (рисков), как таковых нет, а есть затраты, необходимые для нивелирования потерь, которые можно и
нужно калькулировать при управлении такой неопределенностью, а как таковая есть система случайных
причин (рисков) при учете неизмеримой неопределенности, влияние которых на величину деятельности
предприятия мы и должны учесть.
С точки зрения учета, оценки, нормирования, контроля и обеспечения деятельности предприятий в
условиях неопределенности все параметры, приведенные «в цепочке» параметров учета неопределенности
(причины, неопределенности, риски, погрешности и
ошибки), можно разделить на две большие группы;
для простоты дальнейшего использования этих терминов, назовем их «систематические» и «случайные».
Случайные параметры при учете неизмеримой
неопределенности характеризуются тем, что причины
неопределенности (а значит и сами неопределенности
и порождаемые ими риски, и формируемые ими погрешности и ошибки) нам неизвестны и не будут

Наиболее важный классификационный признак.
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известны в отдельности ни по величине, ни по направлению, ни по времени, ни по месту и не могут, в
принципе, быть каждая в отдельности определена на
данном этапе развития экономической науки и практики. Мы можем только определить пределы изменения основных (и не основных) комплексных (и не
комплексных) показателей деятельности предприятий
под влиянием комплекса этих случайных причин (параметров). Здесь предлагается определить эти пределы, как доверительные интервалы с помощью теории вероятностей и теории линеаризации функций
(для системы случайных величин).
Систематические же причины (неопределенности, риски, погрешности, ошибки) повторяются систематически и известны по направлению, величине,
месту и времени, а, значит могут быть учтены путем
выявления и управления величиной этих причин
измеримой неопределенности различными методами
качественного и количественного технико-экономического анализа, различного для разных рассматриваемых ситуаций путем определения степени потерь и
соответствующих затрат для их нивелирования или
устранения. Примеры систематических рисков приведены в табл. 1, а на рис. 1 приведена общая схема появления и учета неопределенности, рисков, погрешностей и формирования прибыли.
Таблица 1
Систематическая неопределенность и риски [13]
№
Причины не№
Систематические
п/п
определенности
п/п
риски
и рисков
1
Неустойчивость
1
Падение спроса с
спроса
ростом цен
2
Появление аль- 2
Снижение спроса
тернативного
продукта
3
Снижение
цен 3
Снижение цен
конкурентов
4
Увеличение
4
Падение продаж
производства
или снижение цен
конкурентов
5
Рост налогов
5
Уменьшение чистой прибыли
6
Снижение пла- 6
Падение продаж
тежеспособности
потребителей
7
Рост
цен
на 7
Снижение
присырье, материбыли из-за роста
алы, перевозки
цен на сырье, материалы, перевозки
8
Зависимость от 8
Снижение
припоставщиков
были из-за роста
(отсутствие альцен
тернативы)
9
Недостаток обо- 9
Увеличение креротных средств
дитов или снижение объема производства
В экономических исследованиях и в практической экономической деятельности необходимо определять наличие и величину комплекса случайных и отдельных систематических причин неопределенности,
её рисков, ошибок и погрешностей при определении
показателей деятельности предприятий в условиях неопределенности. Далее будут приведены методы и
способы определения и учета этих параметров.
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B. Оценка и учет неопределенности, рисков и погрешностей.
Прежде чем определить показатели деятельности
предприятия с учетом неопределенности и рисков необходимо определить наличие при этом систематических и случайных погрешностей.
а) Основные признаки стабильного производственного процесса.
Количественные технико-экономические показатели работы предприятия, определяющие уровень
производственного процесса, изменяются непрерывно
в некоторых интервалах и являются, поэтому, объектами применения теории вероятностей. Они могут
быть применимы и к качественным технико-экономическим показателям. С позиций теории вероятностей,
стабильным процессом производства называется такой процесс производства, в котором все производственные погрешности, то есть погрешности определения величины технико-экономических показателей,
возникающие из-за ошибок при их определении, относятся к случайным. Таким образом, задача стабилизации любого производственного процесса сводится к
обнаружению систематических погрешностей и к устранению вызывающих их причин.
Обнаружение наличия в производственном процессе систематических погрешностей и ошибок может
быть произведено с помощью сопоставления средних




−




значений i-го рассматриваемого показателя  X i ,t  ,
рассчитанного за, допустим, квартал (месяц) в течение
двух последовательно принятых к анализу t-х периодов времени. Если окажется, что [13]
−

−

−

Δ X i ,t = X i ,t − X i ,t −1  K s ,

(1)

то следует считать, что при определении i-го показателя, характеризующего данный производственный
процесс, присутствуют систематические ошибки, и такой производственный процесс не является устойчивым и стабильным. Тогда необходимо с помощью
количественного и качественного технико-экономического анализа определить причины, вызывающие
эти погрешности и приступить к определению величины рассматриваемых показателей с учетом только
случайных погрешностей. Величина критерия K s
приведена в табл. 2. Указанное соотношение (1) (неравенство) и значение K s могут рассматриваться при
убежденности исследователя в нормальности распределения показателя Х и при наличии следующих условий: однородность выборки, достаточность её объема,
независимость аргументов и отсутствие доминирующей погрешности. Если же указанное неравенство не
выполняется, то можно считать, что в перспективе и в
ретроспективе (в течение периода равного 2t) данный
производственный процесс является стабильным и
следует сразу же приступить к определению показателей его деятельности с учетом только случайных погрешностей. Возможность переноса стабильности
производственного процесса из предыстории на перспективу должна быть подтверждена определенным
технико-экономическим анализом данного производственного процесса.
Методику определения показателей рассматриваемого предприятия с учетом и без учета неопределенности и рисков рассмотрим на следующем конкретном примере.
б) Пример расчета показателей с учетом вероятностного характера производства.
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Исходя из этого, мы можем рассчитать минимально и максимально возможное значение прибыли,
которое может встретиться некоторое количество раз
(n) за период Т с надежностью этого предположения,
равного Р=95% и точностью, не меньшую θ =90%.
(ошибка τ = 1 − θ ≤ 10% )
Минимальное значение ПT — min { ПT } может
быть рассчитано, исходя из следующего соотношения:
min { ПT } = min { DT } — max { ЗT };
(2)
Максимальное значение прибыли за этот же период составит:
(3)
max { ПT } = max { DT } — min { ЗT }.
Здесь индекс «min» означает минимальное, а индекс «max» — максимальное значение рассматриваемого показателя ( X T - DT или ЗT ).
Минимальное и максимальное значение показателя X T определяется по следующим соотношениям:

На рассматриваемом предприятии за какие-то
периоды времени (квартал, месяц) общего t-того периода предыстории была определена средняя вели−

чина дохода Dt , равная 100 грн и величина эксплу−

−

атационных затрат Зt , равных 80 грн ( Dt =100 и
−

Зt =80). На основании проведенного анализа в период
t было выяснено, что систематических погрешностей
на данном предприятии (производстве) нет (стабильный производственный процесс), а случайные погрешности распределены по нормальному закону (с
учетом выполнения всех дополнительных условий,
указанных выше). В результате проведенного анализа
деятельности предприятия на перспективу было принято, что значения рассматриваемых показателей за
период Т перспективы могут быть приняты на уровне
среднеарифметических значений за ретроспективный
−

−

период t, то есть DT = Dt =100 грн. и ЗT = Зt =80 грн.
Тогда можно предположить, что детерминированное
(расчетное) значение валовой прибыли предприятия
за период Т перспективы будет составлять ПT =

min { X T } = X T K a ;

(4)

max { X T } = X T (2 - K a ).

(5)

Здесь K a — коэффициент, учитывающий минимальную величину интервала рассматриваемого показателя X T = I ( X T )=min { X T } ÷ max { X T }; значения

20 грн. ( ПT = DT - ЗT = 100 — 80 = 20 грн — для упрощения расчетов принят таков способ определения валовой прибыли)1.

K a приведены в табл. 2 (в зависимости от величины
надежности Р и точности θ =10%.
Таблица 2

мально (max { ПT }) возможная величина валовой прибыли в отдельные моменты периода перспективы Т
может, с вероятностью для всех параметров равной
Р=95% и точностью θ ≤ 10%, составлять следующие
значения:
min { ПT }= DT × K a - ЗT (2 - K a ) = 100 × 0,80 —
80(2 — 0,80) = 80 — 96 = -16 грн,
max { ПT } = DT (2 - K a ) - ЗT × K a = 100 (2 —
— 0,8) — 80 × 0,80 =120 — 64 = 56 грн.
Следовательно, с вероятностью равной 95% и точностью не менее 90%, можно утверждать, что на

94

95

96

1,880

1,960

2,093

2,169

2,323

2,576

0,81

0,80

0,80

0,78

0,77

0,74

99

93
1,810
0,82

98

92
1,750
0,82

97

91
1,694
0,83

90
1,643

1,597
0,84

Таким образом минимально (min { ПT }) и макси-

0,84

1,554
0,84

89

1,513
0,85

88

1,475
0,85

87

1,439
0,86

86

1,404
0,86

85

1,371
0,86

84

1,340
0,87

83

1,310

Ka

0,87

82

1,282

81

Ks

0,87

80

Р, %

Значение коэффициентов K a и K s

рассматриваемом предприятии валовая прибыль в период перспективы Т может изменяться от убытка равного 16 грн до прибыли, равной 56 грн, в том числе
она будет иногда равна и детерминированному
рассчитанному значению 20 грн. Такая ситуация не
может нас удовлетворить, поэтому определим с учетом
указанных значений Р и θ каковы должны быть величины DT( З ) и /или ЗT( З ) , чтобы минимальное значение ПT( З ) было не менее, допустим, 10 грн. Этот расчет
можно произвести по следующим соотношениям:

DT( З ) =[min

{ ПT }= ПT( З ) + ЗT (2- K a )]: K a =[10+

+ 80 × 1,2]:0,8=116:0,8=132,5 грн (при ЗT =80 грн);

1

Метод определения прибыли для примера упрощен (в действительности он несколько иной).
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ЗT( З ) =[ DT × K a - min { ПT }= ПT( З ) ]:(2- K a ) =

= (100 × 0,8-10):1,2=58,3 грн (при DT = 100 грн).
Таким образом, чтобы минимальное значение
прибыли было не менее 10 грн на рассматриваемом
предприятии в течение периода Т необходимо, чтобы
доходы были не менее 132,5 грн, а расходы не более
80 грн или, чтобы расходы были не более 58,3 грн, а
доходы не менее 100 грн.

Приведенный пример показывает, что с помощью, разработанной методики учета неопределенности, возможно определить граничные значения основных показателей деятельности рассматриваемого
предприятия, при заданном значении критериальной
функции. Расчетные (детерминированные) и вероятностные значения рассматриваемых основных показателей деятельности предприятия (доходы, расходы и
валовая прибыль) для различных, приведенных выше
вариантов расчета, сведены в табл. 3.
Таблица 3

№

I

II

III

Тип значений
показателей
Минимальное
Расчетное*
Максимальное
Минимальное
Расчетное*
Максимальное
Минимальное
Расчетное*
Максимальное

Варианты расчетов показателей
Показатели, грн.
Доходы
Затраты
Валовая прибыль
80
100
120
106
132,5
159
80
100
120

64
80
96
64
80
96
46,6
58,3
70

-16
20
56
10
52,5
95
10
41,7
73,4

Возможный
интервал
прибыли
І = -16 ÷ 56
і = 10 ÷ 95
і = 10 ÷ 73,4

* Имеется в виду детерминированное значение.
Анализируя данные, приведенные в этой таблице, необходимо отметить, что первый вариант
расчетов для соотношения между доходами ( D ) и затратами ( З ), равными для их расчетных значений
D : З =100:80, является совершенно неэффективным,
так как минимально возможное значение валовой
прибыли (П) может быть отрицательным n-ое количество раз в течение периода Т ; второй вариант расчета
(расчетное соотношение: D : З =132,5:80) не имеет
этого недостатка, но у него более широкий диапазон
интервала изменения.
Величины прибыли (85 грн против 63,4 грн третьего варианта расчетов) — соотношение расчетных
значений для третьего варианта составляет D : З =
=100:58,3, что несколько хуже, чем для второго варианта расчетов, но у него (у второго варианта) большая
величина расчетной прибыли (52,5 грн против 41,7
грн), что является более предпочтительным с точки
зрения его эффективности.
Подытоживая краткий анализ расчетов, необходимо отметить, что с помощью предлагаемого метода
учета, оценки, нормирования, контроля и обеспечения неопределенности и рисков представляется возможным, кроме указанного, определять оптимальное
соотношение значений основных показателей деятельности предприятия с учетом вероятностного характера производства на нем.
Более приближенные к реалиям экономической
жизни примеры вероятностных расчетов с учетом отдельных затрат, составляющих, например, доходы
и/или затраты (функциональные взаимосвязи), а
также с определением оптимума надежности и точности расчетов могут быть выполнены с помощью предлагаемой методологии, опубликованной детально и с
математическими выкладками в научных трудах автора настоящего исследования.
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Выводы и рекомендации
Как известно, существует значительное количество методов принятия экономических и управленческих решений. При этом возникает ряд проблем, которые должны быть решены для достижения оптимального уровня этих решений.
Одной из этих проблем является учет и оценка
вероятностного характера производства на рассматриваемом предприятии. Для решения этого вопроса создано большое количество подходов, основанных на
качественном экономическом анализе в совокупности
с прикладными математическими методами. Но почти
все они, как показал проведенный анализ, не дают возможности количественно оценить изменение основных показателей деятельности предприятий при учете
вероятностного характера производства. Разработанная автором настоящего исследования методология
учета неопределенности, рисков и погрешностей детерминированного расчета основных показателей деятельности производственных предприятий позволяет
учесть вероятностный характер этого производства.
По мнению автора настоящего исследования необходимо в практике экономических исследований и
в практической деятельности, наряду с детерминированными расчетами, применять расчеты, основанные
на учете вероятностного характера производственной
деятельности предприятий, которые и являются реальным, а не идеально-расчетным инструментарием
учета деятельности предприятий реальной экономики.
В настоящей работе приведен пример использования
указанной методологии, которая прошла значительный объем адаптационных расчетов и исследований,
выполненных автором и его соратниками на протяжении последних 10-15 лет.
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Нормирование
рисков

Стратегические
риски

Систематические риски
Падение спроса (с ростом цен)
Снижение спраса
Снижение цен
Падение
продаж
и/или снижение цен

Низкое
качес-

Определение концепции рисков

Риски
репутации

РИСКОВ

Качество управления риском

Измерение рисков

Операционнотехнические

Риск увеличивается

Риск не изменяется

Нормальный

Вывод о риске

РИСК
(определяется)

Определение категории рисков

производится

Валютные
риски

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ
Рыночные риски

Управление
рисками

Система оценки систематических рисков НБУ

Незначительный
риск

Количественные
параметры
риска

Контроль рисков

Риски изменения
процентной
ставки

Определение
рисков

Риски
ликвидности

ТИПЫ

Кредитные
риски

ТИПЫ

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ, ОШИБКИ, ПОГРЕШНОСТИ

ИЗМЕРИМАЯ (СТАТИСТИЧЕСКАЯ) НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Рисунок 6
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P,%
Рисунок 7
Дифференциальный закон (плотность)
распределения Y(x)

Max{x}

0

Y(x)
M[y,x]
Min{x}

M[y,x]

I. Упрощенный способ (для случайной переменной —СП)

min{x} = xa = M [ x ] − ia = M [ x ] − σ x k s = M [ x](1 − vx k s ) = M [ x](1 − 0,1k s )
max{x} = xb = M [ x] + σ x k s = M [ x](1 + vx k s ) = M [ x ](1 + 0,1k s )

σ x = v x M [x] ; принимаем v x = 10% = 0,1 ;
1 − 0,1k s = k a ; 1 + 0,1k s = kb ;
k b = 2 − k a = 2 − 1 + 0,1k s = 1 + 0,1k s ;
принимаем M[x] ≈ x p ; min{x}= x p k a ; max{x}= x p (2- k a );
Пример (интервальная математика)

y = x1 − x2
min{y}=min{ x1 }- max { x2 }
max{y}=max{ x1 }- min { x2 }
Интервалы флуктуации СП и функции
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Рисунок 8
II. Не упрощенный метод линеаризации функции y

min{ y} = ya = M [ y ] − σ y ks ;

max{ y} = M [ y ] + σ y k s

Пример:
n

А. Условия — а) функционал (квазифункционал)

y = φ ( xi ) ;

б) отсутствует мультиколлинеарность аргументов

xi ;

i =1

в) параметры распределения

y

неизвестны, а

Б.Решение — а) общий вид: M[y]=f{M[
n

Π H =0,5  (
i =1

d 2φ 2
)σ xi ; σ y =
dxi2

xi

— известны.

x1 ], M[ x2 ],…M[ xn1 ]}+

Π HM ;

2

 dφ 
2
(d )

 σ xi + Π H

i =1  d xi  M
n

2

 d 2φ  2 n  d 2φ  2 2
 σ xiσ xj
Π H( d ) = 0,5  2  σ xi +  
i =1  dxi 
i =1  dxi dx j 
M
1 n
1 n
2
( xi − M xi )
M [ xi ] =  xi ; σ xi =

n i =1
n i =1
n

n

y = φ ( xi )

б) функционал (квазифункционал) вида

i =1

n

(без поправки на нелинейность);

i =1

2
xi

96

1,960

2,093

2,169

0,80

0,80

0,78

99

95

1,880
0,81

2,576

94

1,810
0,82

0,74

93

1,750
0,82

98

92

1,694
0,83

2,323

91

1,643
0,84

89
1,597
0,84

88
1,554
0,84

87
1,513
0,85

86
1,475

1,439
0,86

k s и ka

0,85

1,404
0,86

85

1,371
0,86

84

1,340
0,87

83

1,310

Ka

0,87

82

1,282

81

Ks

0,87

80

n

σ
i =1

Значения
Р, %

σy =

0,77

i

97

 M [x ]

90

M [y] =

Интервалы флуктуации СП и функции
Рисунок 9
№

I

II

III
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Тип значений
показателей
Минимальное
Расчетное (детерминированное)
Максимальное
Минимальное
Расчетное
(детерминированное)
Максимальное
Минимальное
Расчетное
(детерминированное)
Максимальное

Варианты расчета показателей (пример)
Условия и результаты
Показатели, грн
Доходы
Затраты
Валовая прибыль

Возможный
интервал
прибыли

80
100

64
80

-16
20

І = -16 ÷ 56

120
106
132,5

96
64
80

56
10
52,5

і = 10 ÷ 95

159
80
100

96
46,6
58,3

95
10
41,7

і = 10 ÷ 73,4

120

70

73,4
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1

2

Случайные
величины (СВ)
измеряются
по нормальному
закону

Определение вероятности
попадания i-той СВ yi,
для которого j-того объекта
исследования , с параметрами
M[y] и D[y] (дисперсия)
на участок длиной i от
a = M[y]-0,5i до b= M[y]+0,5i

Тип
выборки
оптимизирован

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выборочная
совокупность
однородна

4

моделирование

*=

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ А

Доверительный интервал

iy

Нахождение пределов изменения
i-того СВ Уi для j-того объекта исследования

ЗАДАЧА

совокупности (ВС- M[y] и

* могут быть определены по данным выборочной

M[y]*=M[y]

M[y]* и

5

Выборочная
совокупность
репрезентативна
в пространстве
и во времени

Определение вероятности
того, что случайный
интервал i накроет
точку yi
(интервал
симметричен M[y]

Выборочная
совокупность
не имеет резко
выделяющихся
наблюдений

Параметры распределения СВ в генеральной совокупности (ГС)

3

Между СВ —
аргументами
отсутствует
мультиколлинеарность

Условия

Пространственное

Рисунок 10

6
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Должны быть обоснованы связи между
явлениями с помощью методов
технико-экономического анализа

Необходимо из каждого временного ряда
исключить эволюторную составляющую
(тренд).

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
Используется
метод наименьших
квадратов

нет

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Б

Используется
метод взвешенной регрессии

да

Оценка надежности
коэффициентов
автокорреляции
остатков

Результаты

Во временном моделировании дисперсия искажается , так как ее величина зависит не только от случайных отклонений, но и от величины ряда динамики

Требование отсутствия мультиколлинеарности не выполняется, так как при изменении
процесса во времени последующие значения
ряда динамики зависят от предыдущих

Принципы
временного моделирования

2

1

Учет лага между
функцией и аргументами

Для временного моделирования характерно
явление ложной корреляции (при монотонно
возрастающем тренде, например, коэффициент корреляции незаслуженно может быть
высоким, тогда как в действительности он
величина небольшая) R>>>

Необходимо оценить существенность множественного и
парного коэффициентов корреляции между отклонениями рядов от эволюторной
составляющей при определении уровня значимости
(надежность)

3

Особенности «временного» моделирования

Рисунок 11
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Малые погрешности вероятнее
больших

1

Распределение существенно положительных производственных погрешностей
Нахождение и оценка параметров распределения при устойчивом процессе
Сравнение средних и решение вопроса о наличии систематических ошибок

3
4
5

8
9
10

6
7

Следствия

Математическое ожидание
погрешности = 0

Сравнение частости и решение вопроса о наличии систематических ошибок
Нахождение дисперсии теоретического распределения случайных производственных ошибок
Измерение признака (показателя) и средние пределы его изменения
Оптимальные пределы изменчивости
Стандарты допуска изменчивости

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ В

Особенности погрешностей требуют решения математических
следующих вопросов

3
Существует предельная погрешность
3G (правило 36)

2

Распределение показателей
симметрично

Одинаковые по величине, но противоположные по знаку погрешности одинаково часты

2

Свойства погрешностей

СЛУЧАЙНЫЕ
Направленные то в одну, то в другую стороны, в разных местах,
разной величины, в разное время

ПОГРЕШНОСТИ

Невозможность уменьшения дисперсии
производственных погрешностей без
изменения технологии производственного
процесса

Распределение случайных производственных погрешностей
Распределение средних случайных ошибок

Условные обозначения

Постоянство во времени средних и дисперсии распределения его показателей

Признаки стабильного производственного процесса ппроцесс

Ликвидация вызвавших их причин (см. плакат 4)

Обнаружение систематических погрешностей

Задача стабилизации производственного процесса

Устраняются ликвидацией вызвавших их
причин

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
Направлены в определенную сторону, в определенном месте,
определенной величины, в определенное время

1
2

2

1

1

ТИПЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Рисунок 12
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Выводы
1. Первый вариант расчета для соотношения между доходами Д и затратами З, равного Д:З=100:80 является не эффективным, так как минимально возможное значение прибыли может быть отрицательным.
2. Второй вариант расчета (соотношение
Д:З=132,5:80) не имеет этого недостатка, но у него более широкий диапазон (интервал) изменения прибыли
(85 гр. против 63,4 гр. для третьего варианта расчета —
соотношение расчетных значений для третьего варианта составляет Д:З=110:58,3, что несколько хуже, но у
второго варианта большая величина расчетной прибыли (52,5 гр. против 41,7гр.), что является более
предпочтительным с точки зрения его эффективности.
3. Предлагаемый метод учета вероятностного характера производства дает возможность определять
оптимальное соотношение показателей, определяющих наиболее эффективный уровень критериальной
функции.
4. При принятии решений, экономических исследований и практической экономики огромное значение имеет учет вероятностного характера производства на предприятиях, где проводятся исследования.
5. Учет вероятностного характера производства
позволяет оптимизировать величину параметров деятельности предприятий, на которых производится учет
вероятностного характера их производства с учетом
реальных путей их функционирования и развития для
достижения проектного уровня этих показателей.
6. В связи с указанным, предлагается производить
экономические расчеты не только детерминировано,
но и вероятностно.
Список использованных источников
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АНДРУШКІВ Б., ШЕРСТЮК Р.

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ
Богдан Андрушків
заслужений діяч науки і техніки України
Роман Шерстюк
канд. екон. наук
м. Тернопіль
Українська наука, не дивлячись на принизливу зарплату,
залишкове фінансування науково-дослідних робіт,
продовжує зберігати творчу активність,
готує кадри пропонує інноваційні проекти.
Благодійники в мантіях як і волонтери,
у складних умовах реалізують
вперто своє покликання…
(Незалежний експерт)

ВОЛОНТЕРСТВО, ЯК ПРОЯВ ДОБРОЇ ВОЛІ,
МОЖЛИВЕ У ВСІХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ
І В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ!
В одному з своїх виступів президент України
Петро Порошенко підкреслив, що до зміцнення оборони мали причетність волонтери. Тут мабуть доречно
згадати, що завдячуючи їх відчайдушній діяльності під
час Революції Гідності, надавалася медична допомога
пораненим, забезпечувалося харчування учасників
протесту. Коли Янукович втік за кордон, такі ж відчайдухи з оголеними грудьми стали на оборону державного кордону. І тут знову ж таки волонтери на перших порах здійснювали забезпечення їх життєдіяльності. В цих обставинах активізувалися учені-економісти, пропонуючи інноваційні шляхи виходу з чисельних криз. Мабуть цей безприкладний подвиг дав зрозуміти не лише нашим ворогам, а й політичним лідерам та олігархам, що люди хочуть успішності, Європейського порядку і… своєї землі московським агресорам не віддадуть. Тимчасом, для досягнення своєї
мети ворог не нехтував (і не нехтує до сьогодні) нічим.
Пішла в обіг традиційна російська брехня. Застосовано гібридну війну та всі праведні і не праведні засоби, включаючи властиві їм залякування, вбивства,
катування. При відсутності державницької ідеології,
одурманений народ (точніше його незначна частина)
таки повелася на безсовісній брехні. За 100-200 грн багато хто дав згоду на вбивство… своєї ж свободи.
Найприкріше, цілеспрямовано іде руйнація економіки, яка, до речі, і так на ладан дихає, та в основному тримається на зарубіжних ін’єкціях. Сьогодні її
порятунок у добрій, консолідованій волі підприємців
та професіоналів-науковців у цій сфері.
Потрібно знову ж таки говорити правду. Державна наука фінансується по залишковому принципу.
Олігархи живуть у своєму містечково-глобальному
світі і готові продати не лише державу за гріш, а й
рідну маму. Вони далекі від державницької совісті та
свідомості, а її вмонтувати їм можна хіба що шляхом
гіпнозу. Засоби «Правого сектору» для них особливого
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ефекту дати не можуть, бо у їхніх руках є не лише «калаші», а й зброя досконаліша, потужніша, ефективніша — мільярди «зелених»!
Треба констатувати — промисловці та підприємці,
малі бізнесмени спраглі на наукову думку у вирішенні
господарської проблематики. Тому багато науковців
безкоштовно, на громадських засадах консультують,
розробляють плани, проекти виходу з кризового стану.
Громадські академічні формування об’єднуються і колегіально розглядають цю проблематику. На даний час
ці ініціативи отримали оформлення та визнання як волонтерський науковий рух. Започаткував його віцепрезидент Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., проф. Білопольський М.Г. До руху приєдналися Академія соціального управління, Академія вищої освіти України,
з ініціативи якої організовано «Міжнародний форум
«Науковці та освітяни України в ім’я утвердження
миру, стабільності та розвитку суспільства». Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації здійснив організацію круглого столу, метою
якого стало обговорення проблем та тенденцій в економіці України, спричинених воєнним російсько-українським конфліктом і визначення шляхів їх вирішення в економічній площині.
Справді, організація наукового волонтерства у
сфері постконфліктної стабілізації економіки України,
набирає масштабності і стає вимогою дня. Девіз цього
починання: «Порятунок економіки держави — святий
обов’язок кожного науковця, а економістів у першу
чергу». Його етапами стали ряд заходів, серед яких обговорення його концепції економічної програми виходу України з кризи. Цей документ передбачає розгляд зарубіжного досвіду у цій сфері, визначення шляхів реформування економіки, ліквідацію корупції
тощо.
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До процесу розвитку волонтерського руху приєдналися учені ВУЗівської науки Києва, Вінниці, Маріуполя, Миколаїва, Херсона, Тернополя ін. Наукове
волонтерство набирає обертів. На останній зустрічі визначено покликання волонтерського руху: пошук шляхів виходу з кризи, пропаганда науково-технічного
прогресу, розробка та впровадження інновацій, надання допомоги у розробці бізнес-планів, створення
сприятливого інвестиційного клімату, сприяння розвитку зарубіжного співробітництва у Євроінтеграцій-

ному контексті, організація економічної та майнової
безпеки ін.
Наприклад, восени 2015 року, у контексті наукового волонтерства, у Ланівецькому районі Тернопільської області за участі голови обласної ради Василя
Хомінця, представника кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва ТНТУ імені Івана
Пулюя відбулося засідання круглого столу з цих
проблем та презентація наукового видання під назвою:
«Наш завтрашній день. Пошук шляхів управління
розвитком області».

Конференц-зал «Конгрес» готелю «Братислава» у Києві наповнений освітянами які хочуть змін на краще.
Емоції переповнюють учасників Форуму
У засіданні взяли участь керівники району, господарники, представники широкої громадськості. В
рамках круглого столу відбулася обговорення концепції науково-технічної програми: «Нова економіка Тер-

нопільської області» та Концептуальних основ економічної програми виходу України з кризи у постконфліктний період. Над програмою працювали науковці
ТНТУ імені Івана Пулюя, працівники обласної ради,
аспіранти та магістри.

Учасники засідання гаряче обговорюють актуальні проблеми розвитку економіки,
намітили шляхи їх модернізації в регіональному плані
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Василь Хомінець наголосив, що Тернопільська
обласна рада разом з громадою пройшла складні часи
боротьби з тоталітарним режимом. «Останні два роки
були роками випробувань, — зазначив Василь Хомінець. — Обласна рада робила усе, щоб тримати ситуацію в області під контролем під час Революції Гідності, була з народом та підтримувала його прагнення
змінити нашу державу. І нині, у час економічних та
воєнних викликів, перед владою та громадою стоять

багато різних питань, які невідкладно потрібно вирішувати. Потрібно мати чітко сплановані кроки: як далі
спільно житимемо у поствоєнний період, як підніматимемо економіку та соціальну сферу. Пошук шляхів
вирішення актуальних проблем управління розвитком
в умовах підготовки України до вступу асоційованим
членом ЄС. Це реальні кроки, які мають під собою
інноваційну компоненту та, що важливо, — комплексність.

Автор цього інформаційного матеріалу у своєму виступі зупинився на короткому аналізі концепції комплексної
науково-технічної програми “Нова економіка Тернопільської області” та ресурсних резервах Тернопільщини та України загалом, які повинні у подальшому бути активізовані пожвавленням виробництва та сталого розвитку області
Наступним етапом волонтерського поступу стали
адаптивно-трасформаційні проблеми. На базі Тернопільського національно технічного університету імені
Івана Пулюя відбувся круглий стіл на тему «Методологія розробки постконфліктної багатовекторної мо-

делі економіки України: стратегії і прогнози розвитку». Організаторами даного заходу, окрім ТНТУ імені
Івана Пулюя, були: Український інститут стратегій
глобального розвитку і адаптації, Академія економічних наук України (АЕНУ), Академія соціального управління (АСУ) ін.

Учасники круглого столу у парку ім. Т. Шевченка м. Тернопіль.
Зліва на право: Богдан Андрушків, Ігор Стойко, Марія Садова, Ігор Грозний
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Відкрив засідання круглого столу представник
Українського інституту стратегій глобального розвитку
і адаптації, д.е.н., професор Грозний Ігор Сергійович,
який зробив доповідь на проблематиці стратегій глобального розвитку і адаптації її до вимог ЄС .
Необхідно відзначити, що економіка нашої держави переживає надзвичайно важкий період. Промисловість України не в повній мірі забезпечує виробництво конкурентоспроможної, відповідно Європейських вимог, продукції, робіт та послуг. Не завжди раціонально використовуються енергоресурси. Не досконалими є прогнози, плани та організаційно-економічні механізми реалізації практичних накреслень Уряду
нашої держави.
Загалом метою даного круглого столу стало обговорення проблем та тенденцій в економіці України,
спричинених воєнним російсько-українським конфліктом, і визначення шляхів їх вирішення в економічній площині.
Попри критичні висловлювання, загалом учасниками круглого столу, відзначалося, що для виходу з
пост конфліктного становища є реальні можливості,

які полягають в ефективному використанні всіх видів
ресурсів, у т.ч. інтелектуального. Визначено пріоритети розвитку господарського комплексу у регіональному та галузевому планах.
У цьому ж ланцюзі спрацював Форум Академії
наук вищої школи України.
На останньому засіданні представників наукового
волонтерського руху, що відбулося в Маріуполі, серед
основних проблем розвитку національної економіки
виокремили:
- низьку інвестиційну привабливість України.
Внаслідок російсько-українського конфлікту обсяг інвестицій різко знизився практично з усіх країн. Основними інвесторами залишаються Кіпр та інші країни, відомі в Україні як зони ухилення від оподаткування;
- зниження експорту з України товарів на 15% та
послуг на 24%. Основною причиною цього послужила
заборона на вивіз в РФ товарів воєнного призначення,
а також зниження закупівель РФ через бойкот українських товарів. Обсяг експорту в інші країни практично
не змінився;

Учасники круглого столу у палкій дискусії: що важливіше для Європи регіон в Україні чи регіон
у глобальному відношенні. Ми маємо право порівнювати, живемо у Європі
- сировинну направленість вітчизняного експорту
у зовнішньоекономічних відносинах. Основними товарами, що експортується з України є чорні метали,
зернові культури, руда, деревина та інші товари з низьким ступенем переробки;
- зниження експорту товарів із високим ступенем
переробки, зокрема продукції машинобудування. Наприклад, експорт засобів наземного транспорту, літальних апаратів та плавучих засобів у 2014 році знизився на 55% (1799,4 млн дол.), а за перший квартал 2015
року — на 67,8% (287,5 млн дол.) порівняно з відповідним періодом 2014 року;
- промисловість, як найбільш постраждалу галузь
національної економіки від існуючого конфлікту. Внаслідок руйнації та неможливості функціонування ряду
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промислових підприємств, які знаходяться на окупованій території, розриву технологічного ланцюга з
ними, зниження експорту, відбулося зниження індексу промислової продукції впродовж перших чотирьох
місяців 2015 року на 21,5% порівняно із даним періодом 2014 року;
- зниження виробництва машин та обладнання
загального призначення на 35,7%, машин та обладнання для добувної промисловості й будівництва — на
40,9%, машин та обладнання для металургії — на
41,9%, електронної апаратури побутового призначення для прийняття, записування та відтворювання
звуку і зображення — на 67,7%, залізничних локомотивів і рухомого складу — на 76,4%, медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів — на 67,5%, ав-
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тотранспортних засобів — на 85%; коксу — на 44,8%,
видобутку кам’яного та бурого вугілля — на 57,9%.
Таким чином, визначено, що втрати промисловості України від російсько-українського воєнного
конфлікту становлять приблизно 4 млрд дол. експорту,
десятки мільйонів гривень ВВП, декілька тисяч зруйнованих промислових підприємств. Постраждала соціальна інфраструктура.
Учасники зустрічі зазначили, що важливою складовою конфлікту є відсутність однозначних правил
відносно економічних стосунків з окупованою територією. Відтак прогнози подальшого розвитку не лише
промисловості, а й інших галузей Національної економіки є, поки що, негативними.
Для вирішення окреслених проблем в процесі роботи було запропоновано постконфліктну багатовекторну модель економічного розвитку, яка б дозволить
оцінити перспективність різних напрямів зовнішньоекономічних відносин і стратегічного партнерства України.
Для досягнення поставлених цілей необхідно:
- провести аналіз зовнішнього та внутрішнього
економічного середовища з точки зору розвитку України;
- визначити основні принципи формування
постконфліктної багатовекторної моделі економічного
розвитку.
В межах аналізу зовнішнього економічного середовища необхідно: проаналізувати економічні відносини України, обґрунтувати перспективи їх розвитку,
спрогнозувати глобальні напрямки економічних відносин та їх локальні прояви, провести аналіз перспектив взаємовідносин України з різними глобальними
партнерами, визначити нових глобальних економічних

партнерів, сформувати перелік унікальних взаємовигідних можливостей для економіки України та нових
стратегічних економічних партнерів.
В межах аналізу внутрішнього економічного середовища доцільно провести оцінку впливу російськоукраїнського конфлікту на промисловість України і на
фінансово-економічну сферу загалом, а також визначити інституційні проблеми, що перешкоджають економічному розвитку України.
При визначенні основних принципів формування
постконфліктної багатовекторної моделі економічного
розвитку необхідно обґрунтувати методологію моделювання диверсифікації зовнішньоекономічних взаємовідносин України і розробити економіко-математичну модель диверсифікації зовнішньоекономічних
взаємовідносин, що дозволить сформувати багатовекторну модель економічного розвитку України.
На кінець, наукові волонтери намірені реалізувати інституційні засади формування економічної
Конституції України, яка регламентуватиме виробничі взаємовідносини та дозволить посилити контроль та відповідальність за ефективне використання
всіх видів ресурсів, протистоятиме проявам корупції,
хабарництва, інших фінансово-економічних зловживань.
В регіональному відношенні, в противагу російській провокаційно-диверсійній федералізації, запропонувати повний регіональний господарський розрахунок, наукові розробки якого сьогодні пропонуються
рядом учених АЕНУ.
На засіданні було прийнято одностайне рішення
продовжити та розширити науковий волонтерський
рух, результати подальших досліджень з піднятої
проблематики опублікувати у циклах статей та монографій.

Ів. Ан.Ті. Сталкер
м. Хацапетівка
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ВОЛОНТЕРІВ В СУЧАСНІЙ «ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ»
Українська душа, ув'язнена в російських формах…Україна в мені росла дуже повільно. Юнаком я сперечався з ровесниками, які намагалися довести мені, що українська
література нудна, українське мистецтво примітивне і що кіно поділяється на добре,
погане та кіностудію Довженка. Аргументи я мав слабкі. За винятком, звісно, автора
Тараса Бульби. «Але він писав російською!» — казали мені розумні однолітки. І тоді в
мене не лишилося аргументів. Насправді, тепер я розумію, що мова — не аргумент.
Головне не те, якою мовою ти пишеш, а над якими книжками плачеш.
А. Цаплієнко «Книга змін»
Наша Батьківщина народжувалась у болю та страху, і більшою мірою у страху.
Холодному, як гусениці нерухомого танка. Я все це згадую, і в мене виникає цілком
ірраціональне відчуття, що війну визначило все наше життя, вся наша офіційна історія,
брехлива та плаксива, як розповідь повії. І вся наша неофіційна історія, гучна та сумбурна, як передсмертні крики жертв інквізиції. Як вірш про синє вино на морозній площі.
Якби Харон був волонтером, він змінив би свій човен на рефрижератор. Отака наша
війна.
А. Цаплієнко «Книга змін»
«Потрійне інтерв’ю «День» провів нещодавно з
бійцем Олександром Мартиненком (позивний
«Алекс»), сценаристом-режисером та в минулому
журналістом Марією Старожицькою і психологом
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Катериною Фастовець. Усі вони причетні до незвичного волонтерського проекту — «По війні». На замовлення Асоціації народних волонтерів команда
творчих людей спільно з бійцями відзняла соціальні
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ролики про адаптацію військових у мирне життя.
Нині готовими до використання є два відеосюжети,
тривалістю в середньому по півтори хвилини. Один
з них розповідає про проблему пияцтва хлопців,
яким складно повернутися в мирне русло, а проблеми воліють ховати у чарку. Інший — про жахливі
сни, які не відпускають бійців у домашньому житті,
змушують повертатись на війну і переживати ті жахіття знову і знову... Героями обох роликів стали
військові, з якими творча команда знайома давно.
Приміром, дружба Марії та Алекса почалась ще з
навчання чоловіка у військовій частині у Нових Петрівцях. Марія як волонтерка підтримувала бійців,
збирала необхідні речі, бачила повернення Алекса
додому, його реабілітацію після поранення під Попасною. Тому шукали героїв для соціальних роликів серед «своїх». Готові соціальні ролики вже взяла
собі на опрацювання Нацгвардія.
Зустрілись на вулиці Інститутській, тій частині
що не перейменована на алею Героїв Небесної Сотні. Олександр у цивільному одязі, до речі, коли домовлялися про зустріч, чоловік уточнив, чи не важливою для нас є саме його військова форма. Уже
під час розмови Марія пояснила, що для багатьох
вояк, у тому числі й для Алекса, камуфляж створює
відчуття інопланетянина на чужій планеті. Нам
Олександр розповів, що був добровольцем у батальйоні «Донбас», до війни мав власну справу в Чернігові. За словами чоловіка, екс-президент Янукович допоміг розвалити його бізнес. Потім був Майдан. Став членом однієї з політичних партій. Зараз
теж бачить себе в політичній кар’єрі. «Закінчились
вибори, і я пішов на фронт, у «Донбас», це був на
той час єдиний батальйон на Київщині. Зараз я тут,
у мене поранення, це було в Попасній наприкінці
літа, ще до Іловайська. У мене ще залишились
осколки в нозі, треба їх видаляти. Реабілітацію я
вже пройшов, зараз думаю, що з цими осколками
робити, бо заважають. Буду консультуватись, мабуть, у приватній клініці. Бо потрібен магніт спеціальний, щоб витягти мідні осколки», — розповідає
Алекс. Повернутись на фронт він готовий, до речі,
незважаючи на поранення, чоловіка визнали придатним для служби. У мирному житті Алекс продовжує підтримувати побратимів. Шукає для них тепловізори, на час зустрічі розповідав, що, хоч як це
дивно, гарячою потребою є форма для розвідників.
На складах військових частин вона є, але чомусь
хлопці ходять у волонтерській. Олександр не
сприймає своїх кінопроб як щось видатне, більше
акцентує увагу на значимості цих роликів для суспільства. «Я не запитував бійців, як їх сприймають,
вони радше для мирного населення, щоб усі розуміли, що існує багато проблем після демобілізації,
щоб не говорити про це порожніми словами, то
треба показати це на телебаченні чи в кіно перед
сеансами. В армію ти втягуєшся дуже сильно, вийти
з цього стану дуже важко. Хоч би що я робив, мене
весь час тягне на війну. Бо ти почав добру справу,
але не закінчив. Може, тому, що війна ще досі триває. Дуже багато демобілізованих хлопців повертається на війну знову, багато друзів та побратимів
загинуло, за них треба далі боротись, мотивація
дуже сильна», — аргументує боєць.
СІМ СЮЖЕТІВ IЗ ВІЙНИ. У задумі творчої
команди ще сім роликів, сценарії до них Марія Ста-
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рожицька готує разом із донькою, котра є режисером. Також у волонтерській кінематографічній команді оператор Вікентій Клаунінг, консультант
Олег Чорний, режисери монтажу Андрій Коротаєвський та Рубен Петросов, продюсер Ксенія Юшкова. Якщо перші ролики знімали абсолютно безкоштовно, то для наступних, а в задумці їх має бути
ще сім, треба кошти на оренду нового знімального
майданчика та деякі технічні моменти. «Найближчий ролик хочемо зняти про те, як родина сприймає того, хто повернувся, це проблема неприйняття
дружинами чоловіків, неможливість їх повернутись
у сім’ю, бути знову чоловіком та батьком, відділившись від війни. Із цією проблемою стикається багато сімей. Треба, щоб людина замислилась над
тим, що її повернення — це і її справа, і в цьому є
підтримка, дружина вміла чекати на відстані і зуміє
почекати й зараз», — пояснює Марія. Чому цей проект повинен був з’явитись, за словами сценаристки,
підказала сама ситуація. Поки йшли Інститутською
в бік урядового кварталу, Марія згадувала, що після
повернення з війни хлопці були в якомусь дивному
стані. Щоб краще зрозуміти причини й чим допомогти, жінка вивчала для себе матеріали про афганський та посттравматичний синдром. Тепер знає,
що для воїнів Другої світової було морально легше
все пережити, бо вони повернулися визволителями.
Афганці ж, навпаки, не могли знайти виправдання
своєї участі у несправедливій війні. «Ці жахливі
сни, флешбеки, коли бійці взагалі не сплять по кілька днів, доводять до того, що єдиний спосіб знімати це напруження — це випивка. Були знайомі,
які давали обіцянки не пити, але чергова зустріч,
черговий похорон побратима, і все починалося
знову, — пояснює Марія тему проекту. — Немає розуміння в суспільстві, що ці люди могли віддати
життя, віддали здоров’я, нерви заради того, щоб тут
був мир». Проект «По війні» має спрацювати на непросту мету — щоб життя стало таким, як раніше.
Проте ця межа надто тонка, бо включається механізм психологічного захисту організму, який не дає
її здолати швидко й безболісно, пояснила психолог
Катерина Фастовець. Вона працює у громадській
організації «Психологічна кризова служба», спілкується з бійцями на етапі підготовки до війни і безпосередньо на передовій. За словами Катерини, непростими є перші три місяці після повернення з
війни. А хорошим виходом із ситуації є включення
в активне життя, особливо тих добровольців, які
мали для війни сильну мотивацію та громадську позицію. «Складнощі викликає реакція на певні шуми
в мирному житті, це не постріл чи вибух, але психіка реагує на них ще за інерцією. Труднощі виникають у тих бійців, які не пережили втрату товаришів. Так чи інакше, вони ставлять питання — чи так
я вчинив, у декого є почуття провини. До завершення першого місяця більшість реакцій полишають людину, і вона може включитись в активну діяльність — просто певні навички, потрібні для
війни, вщухають, а в кого були сильні емоційні переживання, тим складніше. Але не всі переживають
посттравматичний синдром. До групи ризику належать ті, хто зловживає алкоголем одразу після повернення», — додає психолог. За словами Марії
Старожицької, відзняті ролики допомагають і психологам візуалізувати проблеми бійців. Але най-
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більше роботи лягає на плечі всього суспільства.
«Раніше до людей у камуфляжі радо зверталися,
щоб сказати їм добре слово, посміхнутись, подарувати квітку, зараз цього вже немає. Люди проходять
повз бійців, наче не помічаючи», — каже Старожицька. Над цією проблемою треба працювати» [5].
Волонтеры общественной организации «Берегині Таврії" из Бердянска Запорожской области
придумали, как разнообразить меню военнослужащих украинской армии. С недавних пор солдатам
на передовую бердянские волонтеры отправляют
пакетики с полуфабрикатом уникальной «Азовской
ухи».
«— Раньше мы, как и волонтеры Запорожья, Тернополя, Львова, Днепропетровска и других городов,
изготавливали для бойцов сухие борщи, —
рассказывает «ФАКТАМ» руководитель некоммерческой благотворительной организации «Берегині Таврії" Ольга Коник. — Но у нас они самые вкусные.
И это не хвастовство, а реальный факт, потому что
южные овощи очень ароматные. Вдобавок там и чесночок, и лучок, и перчик — запах такой, что через
пластиковые упаковки и закрытый ящик пробивается! Тысячи две пакетов борща уже отправлены
на фронт. А сейчас для оптимизации питания бойцов
мы первыми в Украине наладили производство концентратов ухи. Это более трудоемкий и очень ответственный процесс, потому что даже слегка испорченная рыба опасна для жизни. Не случайно мы предварительно консультировались с высококлассными технологами общественного питания. Для ухи используем
наши знаменитые азовские бычки. Вот сегодня утром
я купила на рынке не просто свежую, а еще прыгающую рыбу! Ее обрабатываем, очищаем от внутренностей, просаливаем, вялим, измельчаем, потом в определенной пропорции добавляем сушеные овощи и специи. Так и получается уха. Картошку бойцы в бульоне
варят отдельно. Очень хочется, чтобы наши ребята
получали разнообразное питание. Побывав в разных
батальонах, я как врач заметила, что у ребят зубы
страдают от неполноценного питания — не хватает
фосфора, кальция. — Откуда вы берете овощи на концентраты? — Помогают бердянцы-патриоты. Несколько раз выручали учащиеся 11-й школы: там под руководством завуча Татьяны Геннадьевны объявили
сбор продуктов для наших борщей. Однажды я вышла
во двор встречать от школьников передачу и ахнула:
дети нагрузили овощами полную машину с прицепом!
Волонтерской работе Ольга Ефимовна посвящает максимум своих сил и времени. Ведь зачастую, если на передовую надо отправить еду, одежду,
технические средства и медикаменты, то на сбор
всего необходимого у «берегинь» остается несколько часов. Женщина объясняет, что вокруг нее
сплотились надежные волонтеры: люди разного достатка, возраста и профессий, а также добровольные помощники, в том числе переселенцы и беженцы из Донецкой и Луганской областей, прихожане
церквей разных конфессий.
— Среди них есть очень самоотверженные
и в то же время скромные люди, — продолжает Ольга
Коник. — Ирина Петровна Хоминская, например, каждые четыре дня по какому-то удивительно вкусному рецепту готовит сало для бойцов. Она покупает
его на свою пенсию, солит, а затем фасует в пластиковые стаканчики (такие выпускают для пива)
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и на каждом пишет «Наркотик для укропов». Ребята
на передовой в первую очередь спрашивают: «А «наркотик» есть?» Я очень благодарна нашим двум водителям-волонтерам, настоящим патриотам, которые
готовы в любое время поехать в горячие точки. Фамилии их называть не буду, скажу только, что обоих
зовут Сергеями.
— Как появилась ваша организация?
— «Берегині Таврії" возникли в октябре прошлого
года, но работать мы начали гораздо раньше. Дело
в том, что в феврале 2014 года я в качестве хирурга
месяц была на Майдане. Заодно помогала раненым,
находившимся в церкви на улице Лютеранской, близ
Крещатика. Так у меня появилось много новых друзей.
Встретилась я и со старыми знакомыми, ведь 20 лет
жила в Киеве, на той же Лютеранской. Когда началась АТО, мне в Бердянск позвонили соратники и попросили, чтобы я помогла отправляющимся в наш регион автомайдановцам. Тогда еще не было батальонов, сотни Самообороны уходили с Майдана прямо
на передовую.
Соратники по Майдану обращались за помощью к Ольге Коник и минувшим летом, а в сентябре сообщили, что направляются с гуманитарной
миссией в прифронтовую зону к военным и детям.
Она кликнула клич друзьям-знакомым и в короткий срок полкомнаты были заполнены принесенными добрыми людьми вещами. Все это волонтеры
доставили в детские дома Мариуполя, где находились ребятишки, эвакуированные из пострадавших
от обстрелов населенных пунктов. Следующую партию гуманитарного груза Ольга Ефимовна отвезла
уже самостоятельно.
— Сначала я развозила вещи и продукты неподалеку, потом и на передовую — в Сартану, Талаковку,
Павлополь, — продолжает собеседница. — У нас образовалось два направления оказания помощи: для
бойцов и детских домов. Мы и по сей день продолжаем
помогать интернатам Мариуполя, в том числе центру «Республика Пилигрим», приюту на попечении
церкви «Обновление».
Ездим мы и в куйбышевский госпиталь, привозим
раненым медикаменты, белье, одежду. А на передовой
стараемся поддерживать те подразделения, которые
меньше всего обеспечиваются. Например, бойцам
из «Правого сектора», которых совершенно не снабжало государство, передавали газовые плиты и холодильники для столовой, рации. Очень серьезно помогаем инженерно-техническим батальонам в различных точках АТО. Поле нашей деятельности все время
расширяется. Вот, допустим, приезжают в отпуск
бойцы-бердянцы, обращаются к нам. Как же им не
помочь? Когда ребята дней через десять отправляются на фронт, мы стараемся все их нужды удовлетворить.
Зимой передавали на фронт теплую обувь, свитера, куртки. А сейчас заказываем летнюю форму,
как всегда, нужно много носков и белья. Но главным
образом военные нуждаются в технических средствах. Недавно для подшефных батальонов привезли важные вещи — благодаря одному из предпринимателей
приобрели аккумуляторы и карбюраторы к тяжелой
спецтехнике. В таких случаях у нас вся надежда
на состоятельных людей, которые могут оплатить
счета по заявкам бойцов, ведь небогатое население
приносит в основном продукты и консервацию.

181

СТАЛКЕР ІВ. АН. ТІ.
А еще «Берегині Таврії" собирают медицинские аптечки, содержимое которых согласовано
с солдатами. Там лекарства на все случаи жизни:
от простуды, расстройства желудка, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, бинты,
жгуты… Медикаментами из-за рубежа помогают
киевские друзья-майдановцы. Каждая аптечка обходится примерно в 600 гривен. С передовой волонтеры возвращаются в приподнятом настроении:
помогли! А иногда даже с «сюрпризами». Так,
ребята из «Правого сектора», оборонявшие Широкино, передали в мирный тыл оставшихся беспризорными и метавшихся под взрывами… несколько
коз с козлятами. При этом пошутили: хоть
по утверждениям российской пропаганды «правосеки едят младенцев», но зарезать брошенных страдающих животных у них рука не поднялась.
В Одессе волонтеры «Кулинарной сотни Далии
Северин» разработали рецептуру лакомства для
бойцов на передовой — питательного и энергетически ценного батончика, который поможет восстановить силы нашим воинам во время несения
службы. По словам Далии Северин, продукт получил название «батончик для разведчиков». В его состав входят орехи, карамель, специальное тесто.
Другие ингредиенты пока не разглашаются. Продукт питателен, вкусен, содержит достаточное количество белка. Узнав о потребности бойцов в таких батончиках, волонтеры сначала отправили
на передовую ящик «Сникерсов», но неожиданно
от
солдат
поступила
просьба
больше
их не присылать. Потом выяснилось, что батончики были российского производства. Тогда волонтеры решили сами изготовить лакомство.
«Партия сладостей уже отправлена в зону
АТО, — говорит Далия Северин. — Первыми их получат батальон «Луганск-1» и 72-я бригада, в составе которой служат мобилизованные одесситы.
На обертке каждого батончика волонтеры прикрепили записку с пожеланиями, например: «Держись,
воин!» или «Украина с тобой» [2]. Автор рецепта волонтер Арина Святецкая отметила: кондитерское
изделие весит до 120 граммов, в 100 граммах — 540
килокалорий. При этом мужчинам на фронте необходимо не меньше трех тысяч килокалорий в сутки. Срок хранения — до трех месяцев. Однако
плюс одесских батончиков не только в калорийности. Не менее важно, что они очень вкусные.
И в этом уже убедились раненые бойцы, проходящие курс лечения в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона, которые первыми
попробовали кондитерскую новинку. Тем временем
батончиками заинтересовались по всей Украине,
звонят волонтеры из разных городов, чтобы освоить их производство. Авторы «батончиков для разведчиков» собираются усовершенствовать рецепт
и официально запатентовать его. Волонтеры добавили, что в ближайшие дни в Одессе состоится мастер-класс по изготовлению такого лакомства. Они
акцентировали: «Это не только калории, а и поддержка — от сердца к сердцу, от души к душе». «Кулинарная сотня» уже не один месяц готовит всевозможные продуктовые наборы для ребят, которые
защищают Украину. Это сухие борщи, фрукты
и другая еда, которая хорошо хранится, легка и удобна для приготовления в полевых условиях.
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Менее радужная перспектива у другого ноухау, разработанного химиком-биологом Леонидом
Станиславским, — уникального препарата «Стерилий АБ». С его помощью можно обеззараживать
воду, дезинфицировать и обрабатывать раны, стерилизовать любые поверхности. Он стал просто незаменим для бойцов АТО. Станиславский уже передал более 35 тысяч флаконов этого средства добровольческим батальонам «Миротворец», «Азов»,
«Донбасс», а также в подразделения Национальной
гвардии и Вооруженных Сил Украины. Препарат
успешно использовали в госпиталях и на передовой. Есть реальные положительные отзывы по результатам клинических и лабораторных анализов.
«Мы в Иловайском депо пили воду даже из гидроаккумулятора, добавляя туда „Стерилий“, — и не имели
никаких проблем», — рассказывали бойцы батальона
«Миротворец». Себестоимость одной баночки
«Стерилия» — порядка 12 гривен. Большую часть
средств на приготовление препарата предприниматель нашел сам, кроме того ему помогали одесские
волонтеры. Однако на сегодняшний день финансов
не осталось даже на аренду помещения, в котором
изготавливали «Стерилий», а из зоны АТО продолжают поступать заказы на многофункциональный
препарат. По словам изобретателя, он уже истратил
все личные сбережения, неоднократно обращался
к властям с просьбой о помощи, но дело не сдвинулось с мертвой точки. «Бюрократическая система
не позволяет официально закупать препарат для
нужд военных, — разводит руками Леонид Станиславский. — Пока что «Стерилий» не включен в обязательный список аптечки солдат» [2].
«Біля входу до бібліотеки, як символ війни,
стоїть прошита осколками машина, на якій волонтери доправляють на фронт гуманітарну допомогу.
Так символічно починається експозиція у Дніпропетровській центральній міській бібліотеці під назвою «На лінії вогню». Вона відкрилася тут з ініціативи волонтерів і є добродійною. Тут представлені
світлини і експонати із зони АТО, що розповідають
про драматичні події на сході України. «Ми хочемо,
аби люди усвідомлювали, що війна триває в їхній
рідній країні і що там, на Донбасі, хлопці жертвують життями, аби тут, у Дніпропетровську, ми спокійно жили», — сказав на прес-конференції Олег
Биков, волонтер громадської організації «Армія
SOS». Організація діє у низці міст України, має
своїх прихильників серед української діаспори за
кордоном. Із січня цього року її відділення діє і в
Дніпропетровську. Активістами «Армії SOS» здебільшого є студенти, які збирають гуманітарну допомогу і доправляють її в зону АТО. Географію їхніх
поїздок відображають розділи фотовиставки — від
Пісків і Авдіївки до Волновахи та Широкиного.
В експозиції представлено близько 250 світлин, які волонтери знімали за допомогою камер мобільних телефонів. Знімки розвісили на маскувальній сітці — на них видно напівзруйновані будинки і
підприємства, біди мирного населення і бойові будні українських бійців. На плазмовому моніторі волонтери демонструють відеоролики із зони АТО.
Окрім того, на виставці представлені численні «артефакти» війни. Їх розкладено на порожніх снарядних ящиках, що підсилює «ефект присутності». Ці

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

СТАЛКЕР ІВ. АН. ТІ.
експонати залишають сильне враження — спотворений вибухом дорожній знак, простріляна репродукція відомої картини, обвуглені книжки і обгорілі
дитячі фотографії, знайдені у зруйнованих будинках. Поруч лежать пробита осколками солдатська
каска, гільзи різних калібрів, снаряди від артилерійських систем «Град» і «Ураган», і навіть тубуси
від ручних гранатометів із петриківським розписом
— їх розписали на дозвіллі українські бійці. Такою
є війна очима волонтерів «Армії SOS». «Усі ці предмети наші хлопці привезли із зони АТО. Частогусто «воєнний метал» дарували як сувеніри бійці,
яким ми привозили харчі та одяг. Тривалий час
вони лежали в нас на складі, поки не спало на думку організувати цю виставку», — розповідає волонтер Ігор Андрієнко.
Одним із найцікавіших експонатів є документи
і посвідчення російських військових, які загинули
під Донецьким аеропортом цієї зими. Волонтери
кажуть, що відступаючи, противник забирав лише
тіла спецназівців, решту кидали на полі бою. За даними цих документів, волонтери намагалися зв’язатися з родичами загиблих росіян, давали оголошення в Інтернеті, закликали забрати тіла і поховати. Родичі виходили на зв’язок, але ніхто з них
так і не приїхав. «Виставкою ми хочемо показати
людям, як боляче і страшно те, що відбувається на
Донбасі», — каже волонтер Аліна Михайлова.
Організатори підрахували, що за три дні виставку «На лінії вогню» відвідало близько 500 осіб.
«Порожньо тут не буває. Люди йдуть і йдуть. Особливі багато відвідувачів було минулими вихідними.
Приходять школярі. Приїжджали навіть велосипедисти з іншого міста», — каже «екскурсовод» Тетяна
Сагайдак. Тетяна навчається на філологічному факультеті Дніпропетровського національного університету. Як волонтер вона випробувала свої сили у
шпиталі, переселенському центрі «Допомога
Дніпра», але «знайшла себе» в «Армії SOS». Разом
зі своїми друзями дівчина збирає «гуманітарку» для
українських солдатів. Ріже і сушить овочі для заготівлі «сухого борщу» — цей продукт особливо популярний серед бійців АТО, які скучили за домашньою їжею. «Батьки хотіли б нас частіше бачити
удома, але ставляться до нашої роботи з розумінням», — каже Тетяна.
Волонтери пишаються тим, що не раз виручали українських бійців. «У Мар’їнці у хлопців з 28ї бригади пошкодило артилерійським вогнем генератор. Всього лише за три години ми зібрали 20 тисяч гривень, купили новий генератор і відвезли
його на передову. Встановлювати його довелося під
обстрілом, але все вдалося», — розповідають волонтери. Своїх «чотириколісних друзів» — автомобілі,
що дістали пробоїни на воєнних дорогах Донбасу,
вони називають жартівливими і ліричними іменами
— «Сирник», «Зелений дракон», «Касатик». Один з
них і стоїть біля входу до бібліотеки. Буває, що на
фронт доводиться везти і обмундирування для загиблих, аби гідно провести в останню путь солдата
— така сувора проза війни. Волонтери розповідають, що експозиція «На лінії вогню» часто викликає сильні емоції у простих людей. Буває, що плачуть літні жінки і навіть діти. Приходять бійці АТО
і дякують за те, що волонтери показують правду про
війну. Багато відвідувачів читають відомий «Лист із
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фронту» бійця батальйону «Донбас» Івана Сотника,
який загинув 2 травня під час артобстрілу в Широкиному. У залі поряд із таблицею для перевірки
зору «ПТН ПНХ», яку подарували волонтерам українські бійці, стоять прозорі скриньки для збору
пожертвувань — вони вже заповнені грошовими купюрами. Організатори експозиції кажуть, що триватиме вона в міській бібліотеці цілий місяць.
«Найімовірніше, після цього виставка «На лінії вогню» переїде і експонуватиметься в інших містах
України, зокрема в Києві», — кажуть волонтери»
[3].
«Викладач Вінницького національного технічного
університету, кандидат технічних наук Світлана
Бевз та її чоловік, заступник начальника служби програмного супроводу ПАТ «Вінницяобленерго» Сергій
Бурбело торік улітку майже три місяці воювали на
передовій, а коли повернулися у рідну Вінницю, зайнялися волонтерством. Ми зустрілися у холі її рідного
політеху. Світлана Бевз запросила мене до свого кабінету докторантів і почала розповідали про дорогий
її серцю «Айдар», згадувала хлопців, волонтерів, і тих,
кому не судилося повернутися додому. «В «Айдарі» панує атмосфера високого патріотизму, піднесеного бойового духу, братерства та взаємовиручки, і ми щасливі, що нам судилося воювати саме у цьому добровольчому батальйоні, — наголошує Світлана Володимирівна. — Коли відбулася анексія Криму, а ворог почав наступати на Донбас, ми з чоловіком вирішили,
що підемо на війну. Це було наше спільне рішення. Разом шукали варіанти, як можна потрапити на службу в Збройні сили України, цікавилися, чи можуть
нас мобілізувати. Нам запропонували контрактну
військову службу терміном на три роки, але для цього
треба було розрахуватися з роботи. Змінити свою
улюблену професію на військову службу ми не хотіли,
тому вирішили піти добровольцями в «Айдар». Родичам Світлана і Сергій сказали, що поїхали відпочивати на море. Та коли ті з новин побачили їх у Щасті, то не здивувалися, бо подружжя завжди було небайдужим до чужого горя.
У розташування батальйону «Айдар» прибули 17
липня 2014 року. Майже все необхідне спорядження
купували власним коштом. Тільки бронежилети надали волонтери. На базі батальйону вінничани дістали підготовку і ще з одним добровольцем сформували зенітний розрахунок. Командиром розрахунку
комбат призначив Світлану Володимирівну. Їм видали
«раритетну» установку 1952 року. Та знання технічних наук допомогло новоспеченим зенітникам швидко
налагодили механізм. Подружжя разом вистояло не
один бій, доля вберегла їх від куль і осколків. «Найстрашніші бої були під Хрящоватим, — згадує Світлана.
— Засідки, снайпери, «Гради». Від сильного гулу не рятували ані навушники, ані беруші. Із часом вибухи,
гул, гамір перетворюються на фон, і ти концентруєшся на виконанні своїх завдань. Завдяки злагодженій
роботі і палкому бажанню ми перемогли, але втрати
у тому бою були значні». У зоні бойових дій Світлана
і Сергій пробули до 30 вересня минулого року. Там у
колі бойових побратимів вони відзначили 20-річчя подружнього життя. Раптом розмову перервав телефонний дзвінок. Телефонувала, найімовірніше, подруга-волонтерка з іншого міста. Новини були невтішні — кілька «трьохсотих» і «двохсотих». Світлана
Володимирівна заспокоювала і делікатно допитувала:
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«хто, хто загинув?» Потім не приховувала емоцій.
Розмова не клеїлася...
За кілька місяців служби і понад півроку волонтерської діяльності вона познайомилися із сотнями
«айдарівців». Знає їх усіх по іменах і позивних. Для неї
кожен із них найкращий, незамінний, дорогий. А вона
для них справжній янгол-охоронець. Неодноразово
вони телефонували саме їй з проханням допомогти, бо
знали, що не відмовить, допоможе якнайшвидше. Довіряють їй і вінничани, які передають продукти,
гроші, обереги для воїнів АТО. Вони знають, що Світлана доправить усе адресату вчасно, передасть звісточку з дому і словами щирими втішить. «Залишити
військове братство було нереально. Цей дух настільки
ріднить людей, що приїхати додому і більше не їхати
на схід — просто неможливо, — переконана Світлана
Бевз. — Разом з тим я розумію, що важливо займатися благодійництвом і тут, у тилу, де лікуються і
дістають реабілітацію наші хлопці. Нещодавно у нас
у гостях були волонтери з Мукачевого, які випустили
книжку патріотичної поезії «Воїни Світла». Там зібрані вірші сотні українських поетів. У книжці є твори
вінницької поетеси Олександри Бурбело, моєї донечки,
й інших відомих українських поетів, яких ми вже назвали поетичною сотнею. Книжку представили пораненим бійцям, які лікуються у вінницькому військовому шпиталі, та у нашому університеті. У рамках
цієї акції провели вечір пам’яті на честь загиблого
студента нашого вишу, «айдарівця» Володі Мухи. Він
пішов добровольцем на фронт, воював у нашій 27-й
вінницькій сотні. Мав на меті перевестися на заочну
форму, щоб залишитися в батальйоні захищати Батьківщину, але не встиг, загинув...
Бути волонтером важко, — переводить подих і
продовжує розмову Світлана Бевз. — Це необхідна робота, але вона забирає багато сил і часу. Згадується,
як до нас на передову вперше за час мого перебування
там приїхали наші вінницькі волонтери. О! Це було
свято, так радісно, ніби тобі частинку рідного дому
привезли. Тоді я вперше познайомилася зі славнозвісною волонтеркою із правозахисної організації солдатських матерів «Мальва» (з Гайсина Вінницької області) Людмилою Менюк. Це легендарна жінка, яка попри втрату на фронті рідного сина, теж «айдарівця»,
не полишила займатися волонтерством, допомогою
іншим. Саме вона додала мені сили і надихнула на нові
звершення». Є у Світлани і Сергія ще одне джерело
натхнення — це їхній собака, німецька вівчарка Бадді,
яку вони привезли зі сходу. Коли жінка тільки приїхала у розташування «Айдару», собака одразу обрав її
за господиню. До Світлани пес втратив на війні вже
трьох своїх хазяїв. Перший був сапером і навчив Бадді
шукати міни. Саме він привіз її до «Айдару», але загинув у бою. Бадді ж підірвалася на двох розтяжках,
але вижила. Коли Світлана і Сергій поверталися до
Вінниці, вівчарка чекала на цуценят, подружжя не
змогло залишити її в батальйоні, забрали у свою однокімнатну квартиру. Цуценят, які народилися
взимку, розібрали вірні друзі-«айдарівці» та волонтери. А Бадді завжди поруч зі Світланою, віддано
оберігає її. «Вона дуже розумна. Коли я ще була в «Айдарі», постійно ходила зі мною. Я заступаю на пост,
він у нас розташовувався на даху, а вона чотири години лежить, чекає мене внизу. Навіть вночі не засинала, все стежила за мною, щоб бува нічого не трапилося, — розвідає Світлана. — У нас із Бадді повне
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взаєморозуміння. Я ніколи на неї не сварюся, вона все
розуміє з мого настрою, голосу. Я ціную її як свого
вірного бойового побратима».
Зараз Світлана Володимирівна працює доцентом
на кафедрі електричних станцій і систем, заступником директора в Інституті магістратури, аспірантури та докторантури технічного університету,
пише докторську дисертацію. Паралельно займається
волонтерською роботою та благодійництвом. Скажете: як їй вистачає на все це часу? Не вистачає.
Навіть якби доба становила 48 годин, її для всіх задумів і проектів не вистачило б. А нещодавно Світлану Володимирівну за відвагу та мужність у бойових
діях Всеукраїнське об’єднання «Країна» нагородило
медаллю «За оборону рідної держави». До нагороди
жінку представив батальйон «Айдар». «Нагородили
мене на святкуванні з нагоди річниці створення добровольчого батальйону «Айдар», яке відбулося нещодавно у Києві, — каже Світлана. — Але я воювала не
для нагороди, не заради неї займаюся нині і волонтерською справою, а задля перемоги. Щоб мої друзі повернулися додому, раділи життю разом зі своїми рідними. Нині нам не можна втрачати надію і віру. Ми
просто не маємо на це права. Ціна нашої перемоги
надто велика, ми втрачаємо цвіт української нації, і
про це слід пам’ятати щодня. Якщо ви прожили день
і нічого не зробили для перемоги, то цей день минув
даремно» [4].
«Капеланська служба ДУК ПС існує з часів заснування батальйону. Вона — міжконфесійна і налічує близько 30 священників. Очолює службу
представник греко-католицької спільноти капелан
Микола Мединський-Залізняк. Священних працює
з «Правим сектором» ще з часів Майдану і переконаний, що це одна з найпомітніших сил у сучасній
Україні:
— Особисто я у визвольному русі з 1988 року.
Ще підлітком був членом УНСО, а пізніше ОУН.
Як бачите, виховувався в патріотичному і націоналістичному дусі, тому погляди у мене завжди були
праві. Я прихильник ідеології націоналізму, оскільки вона пропагує ідеї любові. Це любов до свого
народу, через яку приходить любов до Бога. З початком Майдану я не міг залишатися осторонь.
Коли приїхав туди, то побачив, що однією з найбільш дієвих сил був «Правий сектор», який лише
почав формуватися. Тоді ми з хлопцями почали спілкуватися, працювати разом. Так повелося й до
цього дня. Що тоді, що зараз я не бачу більш вагомої сили, яка може довершити справу наших великих прадідів. — Чим викликана така необхідність батальйону мати власну капеланську службу? — Головна заслуга в цьому — Дмитра Яроша. В організаціях, в яких я був, намагався звернути увагу на релігійну складову і саме на капеланську службу. Але
здебільшого до мене не дослухалися. Та в «Правому
секторі» я навіть не встиг подати пропозицію, коли
мене викликали і дали вказівку — створити внутрішню капеланську службу. Відмінність капеланської
служби ДУКу від офіційної служби греко-католицької церкви в тому, що ми не тільки капеланидухівники, а й провідники. Якщо офіційна капеланська служба — це супровід, то наша служба — провід. Крім задоволення лише духовних потреб, які
надає парафіяльний священик, у нас наявний також виховний процес. Є дві головні заповіді
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Христа: «Люби свого Бога всім серцем своїм» та
«Люби свого ближнього як самого себе». Якщо на
парафіях з першою заповіддю працювали, то друга
ігнорувалася й нівелювалася. Наше завдання покласти наголос на повноцінному виконанні обох заповідей. Ми готуємо навіть методичну літературу
для нових капеланів. Інший аспект нашої діяльності — це психологічна підтримка. Хлопці, душі котрих травмовані жахіттями війни, не хочуть звертатися до спеціалістів. До капеланів хлопці йдуть значно охочіше. Ми маємо багато прикладів, коли вдається вирішити цю проблему. — Ви є чинним парафіяльним священиком села Нижній Березів, що на
Івано-Франківщині. Як суміщаєте службу і роботу в
ДУК? — Допомагають побратими-священики, які за
потреби підміняють. Також я дуже вдячний парафіянам. Вони стикаються з деякими незручностями,
коли години служби переносяться, бувають затримки. Якщо у нас залишається один священик на
дві-три парафії, то почати богослужіння всюди вчасно не вдається. Але парафіяни розуміють, що
справа, яку ми робимо — загальна. Їхнє терпіння —
це теж внесок у цю боротьбу. Взагалі у нас одне із
найпатріотичніших сіл у районі. Від нас вийшло багато представників середньої ланки ОУН-УПА. За
часів визвольної боротьби минулого століття на базі
нашого села навіть сформувалася окрема Березівська сотня, очолив яку славнозвісний Мороз. Також від нас родом відомий сотник Кривоніс. — З
якими запитаннями до вас найчастіше звертаються
бійці? — Запитань дуже багато, але всі вони належать до кількох основних. Перше — це війна, на
якій доводиться стріляти, вбивати. Момент «духовного нашарування бруду» дається взнаки, тому доводиться хлопців заспокоювати, пояснювати, що
вони не вбивають, а захищають свою землю. Хто до
нас з мечем прийде — від меча і згине. Воїн-доброволець у любові та жертовності прирівнюється до
Христа. Христос настільки любив людство, що віддав за нього життя. Воїн настільки любить свій народ, що заради нього готовий іти на смерть. Є у
хлопців і відчуття провини перед сім’ями. Як добровольці, вони не мають жодного забезпечення і нічим не можуть допомогти рідним. Але ж вони виконують не свої забаганки, а рятують свої родини,
щоб те звірство не прийшло до їхньої хати. Дуже
болюче питання — це втрата побратима. Турбує бійців і нерозуміння на місцях, вони приходять додому
у відпустки і бачать байдужість. Для них це дуже
боляче. Замість того, щоб іти на пари, гуляти з дівчиною, хлопці пішли під кулі. Пішли задля того,
щоб інші мали можливість бути з родиною. Але
цього не цінують. — З ким складніше працювати — з
молодими бійцями чи зі старшими? — Неможливо
дати чітку відповідь, все залежить від особистості, а
не від віку. Хоча мушу визнати, що молодь у нас
чудова. Свого часу ми її недооцінювали, коли казали, що їй нічого не треба, крім грошей та
комп’ютера. Але зараз уже очевидно, що це не так.
Молодь завжди була активним учасником боротьби. У цих людей гаряча кров, є мрії, ідеали. Вони
не побиті жорстокими буднями нашого життя, тому
імпульсивніші. Старші, звісно, більш розважливі,
їм легше щось пояснити. — Які настанови ви даєте
хлопцям перед тим, як вони їдуть у гарячу точку? —
Головна настанова — завжди залишатися людьми.
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Вбивство ворога в бою — не гріх, але знущання з
полеглого, полоненого — гріх. Також кажемо, щоб
вони завжди пам’ятали про те, що справа, яку вони
роблять, свята. Хлопці повинні пам’ятати, що нашими діями керує не ненависть до ворога, а любов
до свого народу. Саме вона спонукає до героїзму»
[6].
«Історія цієї жінки нічим не відрізняється від розповідей інших українських заробітчан. Скрута і безробіття змусили її 14 років тому покинути рідну домівку й виїхати на пошуки кращої долі в сонячній Італії... Працювала, де прийдеться, аби тільки прогодувати сім’ю, яка залишилася в Чернівцях. Згодом влаштувалася на стабільну роботу, винайняла житло і
вирішила перевезти родину до невеличкого італійського містечка Реджо-Емілія. Разом взяли у кредит
житло, машину. Зараз, щоб його виплачувати, жінка
працює в кількох місцях. Але на відміну від більшості
українців за кордоном, у вихідні вона не відпочиває разом з родиною у садку біля будинку, а збирає гроші на
підтримку для наших бійців у зоні АТО. 49-річну Ірину
Крикун добре знають українці та італійці. Разом зі
своїми подругами вона облаштувала посеред людного
місця невеликий проукраїнський намет: там стоїть
стіл, є спеціальні скриньки для грошових пожертв,
оформлено стенд із фотопортретами поранених бійців, які чекають на допомогу від небайдужих людей,
майорить український прапор... «Я не націоналістка і
не «бандерівка», просто дуже люблю Україну, хоч
живу в Італії, — каже про себе Ірина. — Волонтерством почала займатися ще у червні минулого року.
Тоді в соціальних мережах натрапила на перелік необхідних речей для хлопців із зони АТО. Згодом прочитала статтю про пораненого бійця батальйону
«Азов»: виявилося, що він — із моїх рідних Чернівців, я
добре знала його родину. Не втрималася і зателефонувала. Після дзвінка зрозуміла: треба допомагати.
Першу посилку з ліками ми з сім’єю зібрали за власні
кошти. Потім почала залучати знайомих, бо один у
полі не воїн.
Дуже вдячна всім, хто підтримав мою ініціативу. Це люди з Вінниці, Тернополя, Черкас, Хмельницького, Львова, Києва та інших міст України. Нині
ми вже налагодили зв’язок із волонтерами, які живуть в інших містах Італії. Особливу подяку хочу висловити нашим хлопцям — водіям автобусів, які допомагають безкоштовно привезти допомогу з Італії
до України». Спочатку жінки налагодили контакт із
добровольцями з полку «Азов». А потім поступово почали «виходити» на інші підрозділи. На жаль, були
випадки, коли допомога не доходила до кінцевого адресата, бо не всі волонтери в Україні виявилися чесними. Тому нині українці в Італії працюють лише з
перевіреними благодійними фондами. Тими людьми,
каже Ірина, які перевірені боєм і скрутними ситуаціями. Зазвичай волонтери передають продукти, одяг,
ковдри, ліки, пігулки для очищення води, вітаміни, засоби для дезінфекції, дощовики та плащі для маскування. Саме вони, каже волонтерка, цієї зими врятували життя не одному бійцеві. «У грудні ми передали
на передову декілька білих плащів, вони зручні, легкі й
теплі — словом, те, що потрібно бійцям узимку, —
розповідає Ірина. — Потім хлопці телефонували і дякували за них, бо вони врятували їм життя. Якось
вони пішли у розвідку і натрапили на ворога, причаїлися, і їм довелося лежати на снігу майже годину —
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за кілька метрів від ворога. Завдяки цим плащам залишилися непоміченими, а тому й живими». Ірина розповіла багато різних історій. Згадувала про переселенців із Криму, які нині мешкають у її будинку в Чернівцях. І час від часу плакала, розповідаючи про матерів поранених, молодих дружин, котрі стали вдовами, дітей-сиріт. Дивлячись на цю жінку, упіймала
себе на думці: доки у світі є такі українці, як Ірина
Крикун, нас нікому не перемогти!» [7].
«Йонас Охман всего на два дня прилетел
в Киев из Вильнюса, где сейчас живет. Как всегда,
привез много необходимых военным вещей. Помимо встреч с друзьями и соратниками, у него
были запланированы важные встречи в Генштабе.
Невзирая на занятость, он нашел время для беседы
с корреспондентом «ФАКТОВ». — Давайте начнем
с вашей волонтерской деятельности. — Отправной
точкой стал Майдан. Это однозначно судьбоносный
момент в истории Украины. Литва пережила подобное в 1990—1991 годах и вышла из той ситуации победителем. Во время Революции достоинства я не мог
приехать в Киев — заболел пневмонией. Следил за событиями по телевизору. Потом была аннексия
Крыма… В какой-то момент, когда события приняли
серьезный оборот, увидел в новостях, что в руках
у «вежливых людей» бесшумный автомат «Вал»,
каким вооружают представителей ГРУ и МВД России. Мгновенно раскусил, что та сторона нагло лжет
и ведет свою игру. После первых боевых действий
на юго-востоке понял, что настало мое время,
не могу со стороны наблюдать за войной. Оказалось,
таких, как я, много. У нас в команде актрисы, студенты, рабочие, бизнесмены, архитекторы, пенсионеры, которые испытывают те же чувства: надо
что-то делать, сейчас пришла наша очередь помочь.
Волонтерству нигде не обучают. Мы вообще не знали,
с чего начать. Звонят: «Нет касок». Какие каски?
Какие бронежилеты четвертого и пятого класса?
Какие тепловизоры? Где их брать? За какие деньги?
Но методом проб и ошибок постепенно разобрались,
нашли людей, с которыми можно сотрудничать, наладили связи. Чтобы выиграть войну, надо работать
с Европой. Я много ездил по Швеции, Норвегии, Германии, Австрии. Встречался с разными людьми,
пытаясь убедить их помогать украинцам. Для большинства европейцев Украина — «несуществующее»
государство. Единственное, что они знают, — вроде
у вас какой-то кризис. Они хотят, чтобы все
побыстрее успокоилось и чтобы их комфорт, не дай
Бог, не был нарушен. Одновременно с этим нашлись
и единомышленники, которые готовы помогать и действовать ради того, чтобы ваша страна выстояла.
Литва в этом смысле задает тон. Мы с коллегами
передаем и привозим ребятам медикаменты, берцы,
спальники, одеяла, теплую одежду — практически
все, кроме оружия. За это время выстроили свою четкую систему и уже гораздо лучше, чем прежде, понимаем, что и как надо делать. Мы уже закалены.
Никого из нас не удивить ни бумажной волокитой,
ни бюрократией, ни вопросами на таможне, ни тем,
что ваши чиновники почему-то решили, что волонтеры занимаются бизнесом. Кроме помощи фронту,
начали работать над конкретными социальными проектами в Луганской области. У нас хорошие связи
с Георгием Тукой (председатель Луганской областной государственной администрации. — Авт.) еще
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со времен, когда он возглавлял волонтерскую группу
«Народный тыл». На Луганщине действительно очень
много проблем — и неотложных, и таких, которые
подождут до завтра, но думать об их решении нужно
сегодня. Знаете, если бы не война, я не оказался бы
в Донбассе. Меня поразили встречи с самыми
обычными людьми — они удивительные. Теперь я в каком-то смысле стараюсь для них. И для детей, которые с флагами встречали освободителей. Так что
знаю, что делаю доброе дело. Я очень хочу победить.
— Уже больше года длится эта бессмысленная и дикая по своему цинизму трагедия… — Год войны — это
вечность. У вас идет самая настоящая борьба за независимость и свободу. Аналогичная ситуация была
в Прибалтике после Первой мировой войны, в 1918—
1920 годах. Я читал довольно много разных первоисточников по истории Украины. Поэтому имею все
основания говорить, что сейчас вы с очень большим
трудом стараетесь не только выиграть войну,
но и создать себя, свою государственность, свою идентичность. Что касается России, мир давно относится к ней просто вежливо. Неоднократно бывал
там. Прекрасная страна, но в ней живут рабы.
С ними надо работать, объяснять, что происходит.
Но как работать, пока не знаю. Там полная безнадежность. Так что начнем с Украины. Но у вас, не обижайтесь, тоже менталитет полурабов: одни ждут,
что кто-то будет делать за них, других полностью
удовлетворяет то, что они имеют. И это противоречит всякой логике развития. А ведь вы совсем
другая страна в стратегическом смысле! К тому же
вам дан шанс, который выпадает один раз в тысячу
лет. Украина находится в уникальном историческом
периоде. У вас столько ресурсов, так много всего,
вы самая потенциальная держава Европы. Вы же можете кормить весь Евросоюз! Но, к сожалению,
этого стремления нет. Здесь живут хорошие трудолюбивые люди. Посмотрите, какую зрелость и солидарность демонстрирует волонтерское движение.
И тут же противоречие: часть общества отдает буквально все для победы, отрывает от себя последнее,
а кто-то ездит на дорогущих внедорожниках, которые ой как пригодились бы на фронте. Каждый сам
по себе? — Знаю, что вы много общаетесь и с командирами среднего звена, и с военачальниками. Какие
впечатления? — Разные. От восхищения до полного
непонимания, почему человек занимает эту должность. Возьмем мобилизацию. В то время когда некоторые парни «бегают» от повесток или откупаются
в военкомате, офицеры из штабов готовы заплатить
деньги, чтобы попасть на войну. Мне известны такие
факты. Дело в том, что у меня другое воспитание,
иной опыт. В 1984—1985 годах я служил в спецподразделении в Швеции. И не было дилеммы идти —
не идти. Пришло время — давай иди. Там система
безопасности страны выстроена так, что в течение
трех дней можно развернуть полноценную и очень хорошо подготовленную армию численностью до 700
тысяч человек. Причем все продумано до мелочей.
Я был участником этой системы. Она меня сформировала. Создать подобное — длительный процесс.
А у вас в военной академии до сих пор висят картины
о борьбе с басмачами в Средней Азии в 20-х годах прошлого века. Скажете, ерунда? Нет! Я на самом деле
много беседую с самыми разными чинами. Несказанно
удивляет отсутствие разговоров о наступательных
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действиях. Недавно в приватной беседе некий генерал
рассказывал, как должны воевать один фронт с другим. Но, простите, сегодня какой век на дворе? Где
стратегия, где дерзость, без которой военное дело
не стоит ломаного гроша? У вас просто отличные наводчики и артиллеристы. Да дайте мне их, еще десять хороших сержантов и пару нормальных лейтенантов, можно горы свернуть. — Скажите, хоть чтонибудь меняется в лучшую сторону? — Все очень
устали, у народа сейчас черно-белое восприятие действительности, и часть молодежи подумывает
об эмиграции. К тому же идет очень активная информационная война. Самая главная задача СМИ
в ней — дать надежду и одновременно дать понять,
что «моя страна — моя проблема». У вас любят говорить: «Все будет хорошо». А я неизменно добавляю:
«Но надо стараться». Надежда без работы и без действия — фальшивый друг. Украинцам не стоит демонстративно ждать помощи от Европы и Америки.
Следует уяснить, что вы сами должны все сделать.
Вот тогда — парадокс! — и будет серьезная помощь.
Я и мои коллеги — мы как какой-то европейский «десант», за нами стоит весь континент. Но этому континенту следует дать веру, что «украинцы могут».
Считаю, что перспективы не такие плохие. У вас
есть много людей, готовых трудиться во имя будущего. Только необходимо чуть-чуть совершенствовать концепцию. Освободить территорию — это победа над собой. И нужно заслужить право сказать:
«Мы это сделали». Уверен, что Украина сможет выиграть. Но победа — это не миг, не крики «ура, мы победили!», это длительный процесс. Война — непростое
дело. Но настоящий главный вызов — мир. Когда
вы будете создавать нормальную страну с нормальными правилами, чтобы дать всем гражданам возможность жить достойно. Без оружия сделать это невероятно сложно. Но иного варианта просто нет.
Р. S. «Воплощаем «План Панда», — написал
на днях Йонас на своей страничке в «Фейсбуке».
Его позывной — «Шалена панда» — о многом говорит» [8].
«Незалежність — цінність, яку неможливо здобути назавжди, її доводиться відстоювати постійно.
Переконатися у справедливості цієї простої істини
на власному, часом гіркому, досвіді українцям довелося впродовж останніх двох років. За те, що Україна досі є незалежною й 24 серпня матиме змогу
знову святкувати своє головне національне свято,
окрім, зрозуміло, військових, варто передусім подякувати вітчизняним волонтерам. Саме цей новий,
не надто великий, але напрочуд активний клас
українського суспільства, який зародився ще під
час Майдану, підставив плече державі в найтяжчу
хвилину. І сьогодні, попри складну економічну ситуацію, волонтери знаходять можливості забезпечувати військових всім необхідним. Яким нове українське суспільство бачить себе на екрані? Чи адекватно телеканали висвітлюють бойові дії та життя
військових, зокрема й тих, хто повернувся з передової? Про які цінності та ідеї варто було б говорити з телеаудиторією на День Незалежності? Про
це, а також про власні телесмаки в межах традиційної рубрики «Дню» розповіли ті, хто щодня перебуває на межі двох світів, — світу мирних українських
міст і світу передової.
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«ПРО КРИМ З ЕКРАНІВ ЗГАДУЮТЬ ЛИШЕ
В РІЧНИЦЮ АНЕКСІЇ». Олександра ДВОРЕЦЬКА, координатор ініціативи «Восток SOS»: «На
мою думку, ТБ не встигає за змінами, які відбуваються в суспільстві. Воно продовжує грати за старими правилами. Досі ми бачимо на екранах постановочні політичні ток-шоу, які фактично підміняють собою реальність. Якщо перебуваючи в Києві можна потрапити на центральні канали з будьякою ініціативою чи протестом, то в областях ситуація інша. Регіональним кореспондентам доводиться докладати дуже багато зусиль, щоб на їхні
теми звернули увагу. Саме тому загальнонаціональні канали, окрім, звісно, бойових дій на сході,
здебільшого висвітлюють життя столиці. Побачити
ж, що відбувається в Кіровограді, Миколаєві чи
Херсоні, глядач можливості не має. Серед іншого,
саме тому в українців часто відсутнє відчуття, що
ми живемо в одній країні. Переконана, що відсоток
регіонального контенту в сітці мовлення має бути
більшим. На жаль, все менше уваги телеканали
приділяють темі Криму — вона відійшла навіть не
на другий, на п’ятий-шостий план. Коли в березні
була річниця анексії півострова, дуже багато журналістів звернулися з проханням про коментар. Усе
це нагадувало ситуацію, коли родичі, які впродовж
року не виявляли до тебе жодного інтересу, на день
народження надсилають смску з якимось банальним привітанням. Відверто кажучи, було доволі неприємно. Уже в квітні, травні із запитаннями щодо
Криму ніхто не звертався... Універсальне завдання
для телевізійників і журналістів загалом — показувати правду, хоч якою б вона була. Адже це спонукає суспільство не мовчати, а владу — діяти. Якщо
відбуваються обстріли і є жертви, якщо евакуація
потрібна, але вона не проводиться, — говоріть про
це. Це, зокрема, має велике значення й для роботи
волонтерів. Люди дивуються: «Навіщо ви просите
про допомогу, якщо все добре?» Більшість, наприклад, часто не уявляє собі реальної кількості переселенців, які потребують допомоги. Переконана,
що журналістам навіть не варто зважати на російську пропаганду, яка може використати той чи інший сюжет у своїх цілях. Зрештою, вони завжди
можуть щось вигадати й без цього. Загалом діяльність волонтерів дуже залежить від роботи журналістів, і я вдячна за ту підтримку, яку вони нам надають. Сюжет на ТБ часом дуже допомагає знайти необхідні ресурси. Водночас нерідко телевізійники
звертаються з доволі дивними проханнями — наприклад, знайти дитину, на очах якої загинув її
пес... Зрозуміло, що для ТБ потрібна певна «картинка», але часом здається — ці люди живуть у паралельному світі й не розуміють, що, наприклад, відчували ті, хто перебував під обстрілами, — деяким
із них взагалі дуже складно про це говорити. Зрозуміло, що після півтора року війни у суспільства є
запит на хороші новини. Почувши, що все добре,
люди в Києві вирішують для себе: можна й далі
жити у своє задоволення, «тусуватися» клубами.
Але ж проблеми тих, хто живе на лінії фронту, це
жодним чином не вирішує! Навпаки — коли вони
бачать, наскільки «картинка» в телевізорі відрізняється від їхньої реальності, це лише віддаляє їх від
решти України. На ТБ має бути баланс — слід роз-
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повідати про хороше й погане, сумне та веселе. Звісно, кожен глядач повинен мати можливість сам
обирати контент. Хоча, як на мене, якщо десь відбуваються обстріли й гинуть люди, то це — не дуже
хороший час, щоб розважатися... Зрештою, канали
мають певним чином реагувати на те, чим живе
країна загалом. Київ сьогодні, як і більшість інших
регіонів, майже не бачить війни. Про неї згадують
лише, коли бачать переселенців або жалобну процесію... Загалом телевізор не дивлюся — навіть не
маю його вдома. Зрідка доводиться, хіба десь у гостях. Деякі програми переглядаю в Інтернеті. Подобаються прямі ефіри на Hromadske.tv, в яких можна побачити «непричесану» реальність — без правок і монтажу. Найцікавіше — коли в студію приходять чиновники. Це дещо відрізняє їх від інших політичних ток-шоу з властивою їм штучністю».
«НАЙВАЖЛИВІШІ
ДУМКИ
НЕ
ПРОХОДЯТЬ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЙНІ ФІЛЬТРИ».
Кирило СЕРГЕЄВ, голова ВГО «Товариство ветеранів АТО»: «Вітчизняне телебачення відстало в часі
— попри всі драматичні події в країні, за останні
півтора року я не побачив суттєвих змін. Домінують
ті ж самі ідеї, погляди, підходи, що й п’ять-сім років тому, — так, ніби люди, країна зовсім не змінилися. Це стосується як новин, так і ток-шоу. Саме
тому особисто я вмикаю телевізор лише заради
того, щоб разом із сином подивитися мультики.
Навіть розважальні шоу дивують своєю банальністю та низьким естетичним рівнем. Коли слухаєш
нашу «культурну еліту», складається враження, що
ми з ними живемо в різних країнах. Я не закликаю
скасувати на час війни всі розважальні програми —
вони повинні бути. Але є великі питання до їхньої
якості. Несприйняття викликає, наприклад, повсюдна, позбавлена будь-якого смаку, експлуатація сексуальності. Це нагадує бенкет під час війни. Не
можу сказати, що в каналів зник інтерес до бойових
дій на сході. Ця тема — досі одна з перших. Проблема — в розділенні головного та другорядного.
Часто телевізійники схильні спрощувати важливі
питання. Можу говорити про це, зокрема й з огляду
на власний досвід спілкування з ними. Нерідко редактори монтують інтерв’ю таким чином, щоб підлаштувати його під якусь власну, заздалегідь сформульовану, ідею. Від багатьох колег із ветеранських
і волонтерських організацій доводилося чути нарікання на те, що через ТБ дуже важко донести до
суспільства найбільш важливі думки, — вони не
проходять через редакційні фільтри. Натомість на
першому плані опиняються другорядні речі. Намагаємося ламати цю стіну, говорити журналістам про
важливість тієї чи іншої тези, але результат є не завжди. Яскравий приклад — висвітлення мобілізації.
Більшість експертів наголошували, що всі проблеми тут пов’язані з хибністю самої системи. Наприклад, згідно із західними методиками, при оголошені часткової мобілізації кожна людина одразу
знає — підпадає вона під неї, чи ні. Адже зазвичай
викликають резервістів лише певного року народження. В Україні ж, попри те, що мобілізація була
частковою, в «зоні ризику» опинилося все чоловіче
населення. Про такі важливі речі з екранів, здається, не говорили взагалі. Натомість журналісти
підійшли до теми поверхово, повторюючи повсякчас тези про «нестачу патріотизму» або «бажання
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громадян зберегти роботу». Найважливіші проблеми, з якими стикається сьогодні Україна, — в
деталях. Хоча на поверхні все може виглядати гарно, дуже часто система не працює. Щоб з’ясувати
— чому, доводиться заглиблюватися, вчитуватися в
той чи інший закон, адже нерідко все залежить від
однієї коми. Журналісти ж спрощують собі завдання, шукаючи, хай і неправдиве, зате найбільш
легке й зрозуміле для широкої аудиторії пояснення.
Зрештою, не в змозі побачити суті речей, суспільство ходить по колу. Щоб уникнути цієї пастки, найбільш прогресивна частина українців взагалі відмовляється від телебачення, надаючи перевагу Інтернету. Переконаний, що вітчизняні канали повинні
повернутися до суспільства обличчям й докорінно
змінити формат своїх програм. Інколи, спостерігаючи за тим чи іншим ток-шоу, складається враження, що люди зібралися там, щоб просто поспілкуватися між собою. Телеаудиторія ж опиняється
в ролі випадкового свідка. Якщо говорити про реабілітацію ветеранів АТО, то чи не найважливіша
нині проблема — брак інформування. Військові, які
повертаються зі сходу, часто не знають про доступні
варіанти реабілітації; не знають, куди конкретно
слід звертатися. Через загальну роз’єднаність суспільства, зокрема й громадських організацій та державних інституцій, бійцям дуже важко зорієнтуватися. Вочевидь, частка відповідальності за це лежить і на телебаченні».
«НА ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПЕРЕДУСІМ
ТРЕБА
ПРИВІТАТИ
ВІЙСЬКОВИХ».
Анна
САНДАЛОВА, голова правління Благодійного фонду
«Підтримай армію України»: «Телевізор вмикаю
один раз у два місяці — щоб згадати, що він зламаний. Новини дізнаюся з Інтернету, причому переважно не з медіа, а з повідомлень друзів і колег,
волонтерів і військових. Востаннє системно дивилася ТБ, коли показували трансляції з Майдану. У
певний момент воно просто перестало відповідати
моїм запитам. Наскільки мені відомо, значна частина телеканалів обрала для себе песимістичний
шлях «всепропальщиків», поширюючи серед українців депресивні настрої. На мою думку, це доволі
негативна тенденція, адже у свідомості громадян,
які все ще довіряють телебаченню, складається викривлена картина світу. Суспільство нині потребує
якомога більше різноманітної інформації щодо подій на сході, життя військових тощо. Адже люди все
частіше починають забувати про те, що в країні
триває війна, й віддають пріоритет власним побутовим проблемам. Незабаром Україна відзначатиме
День Незалежності. Дехто нині дозволяє собі критичні зауваження щодо майбутніх святкувань, урочистого параду на Хрещатику тощо. Переконана,
що це — неправильна позиція. Незалежність — наша
найвища мета, отже, цей день — свято Української
Мети. В першу чергу маємо привітати військових,
які воюють в АТО. Адже для них День Незалежності має особливе значення, вони відчувають його
зовсім по-іншому. Можливість пройти урочистою
ходою Хрещатиком має для ветеранів велику цінність. Таким чином вони щонайменше можуть нагадати іншим українцям про те, що відбувається на
Донбасі. Знаю, що підготовка до святкувань триває
й безпосередньо на передовій. Хотілося, щоб телеканали врахували все це при підготовці святкових
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ефірів, адже військові їх також дивитимуться. Знаю
про це, бо неодноразово бачила невеличкі телевізори на позиціях — часом, щоб вони працювали,
бійцям доводиться вдаватися до хитромудрих технічних пристосувань. Як «піарщик», знаю, що найбільше досягнення будь-якої піар-кампанії — максимальне залучення телеканалів. За півтора року роботи волонтером я не докладала задля цього жодних зусиль. Попри це, телевізійники завжди поруч,
навіть на передовій. Нерідко вони запрошують нас
до своїх студій або ж самі приїжджають на склад.
Така допомога має велике значення для нашої роботи, й ми її дуже цінуємо!»
«ВІТЧИЗНЯНІ КАНАЛИ НЕ ЗАОХОЧУЮТЬ
ДО ПАТРІОТИЗМУ». Дана ЯРОВА, волонтер, радник заступника міністра оборони України: «Телевізор
майже не дивлюся — після початку бойових дій на
Донбасі на це не вистачає часу. Дратує, що досі показують російські серіали. Це — неправильно. На
жаль, істотних змін в сітці мовлення після Революції Гідності я не помітила. Мені здається, за цей час
вже можна було зняти не один патріотичний серіал
про наших військових, про події на Майдані або
навіть про нову поліцію. Чому цього досі не було
зроблено, не розумію. Пам’ятаю, канали продовжували показувати розважальні програми навіть у ті
періоди, коли на сході тривали активні бойові дії й
щодня гинуло багато людей. Мене це дуже дивувало. Чи доречний такий контент зараз, коли начебто триває «перемир’я», але при цьому ми й далі
втрачаємо бійців, мені сказати складно... Якихось
випадків відверто викривленого висвітлення моєї
діяльності або перекручування слів я не пригадую.
Водночас нерідко помітне бажання журналістів показати волонтерську роботу під певним кутом — вочевидь, прослідковується вплив на канали певних
політичних сил. Особливого поширення останнім
часом ця тенденція набула на «1+1». На жаль, програми українських каналів не заохочують до патріотизму. Практично відсутня будь-яка виховна робота щодо глядачів молодшого віку. Але ж саме
вони й дивляться телевізор! Вважаю, що відповідальність за це лежить як на власниках, так і на відповідних державних структурах» [9].
«Повестку из военкомата харьковчанин Дмитрий Явдошенко получил весной этого года. Дима
разрабатывал беспилотники для украинской армии,
и попросил у военкома отсрочку, чтобы успеть закончить работу над очередным аппаратом. Однако
харьковская Фемида решила устроить над 33-летним военным волонтером показательный процесс.
Очень быстро, в нарушении всех процессуальных
прав обвиняемого, Дмитрия прямо в зале суда
взяли под стражу. При этом уклоняться или прятаться от армии он никогда не собирался. — Мы общались с Димой давно, — рассказал журналистам товарищ Дмитрия волонтер Юрий Лихота. — Вместе
делали беспилотники для армии. Дима очень скромный, порядочный, справедливый человек. Наверно,
там нужно было галочку поставить и отчитаться.
Вот его и наказали. Все остальные могут или откупиться, или что-то соврать. Дима не собирался ничего этого делать. Ничего не рассказывал даже
друзьям. О том, что его посадили, мы узнали когда
это все уже произошло. И вот теперь у нас лежат
крылья для беспилотника. Их ждет армия. Но это
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никому не интересно. Дима не отказывался
от службы, просто просил: «Дайте мне время закончить дела». 10 июня 2015 г. Дзержинский районный
суд Харькова приговорил Явдошенко к двум годам
лишения свободы. Без малого 70 дней парень провел в СИЗО. — Я вступил в дело, когда Дима был уже
в тюрьме, — говорит адвокат Анатолий Тарасенко.
— До этого лучшим советчиком моего подзащитного
был прокурор, который и посадил его в тюрьму. Как
случилось, что все друзья и знакомые Дмитрия узнали
об этом потом? На это есть простой ответ: его обманули. Дмитрий делал все необходимое, чтобы
со временем мобилизоваться. Военные же сфальсифицировали документы. Довели дело до суда. Дмитрия
обманом заставили подписать бумагу — якобы трехстороннее соглашение между ним, прокуратурой и судом. Этого соглашения я лично не видел, его в материалах дела нет. Подписать документ уговорил прокурор. Сказал, что Дмитрия никто не собирается наказывать. Он подписывает бумагу, чем признает
свою вину, и его отпускают. Дмитрий доверился прокурору как представителю государства. Самое главное — прокурор четко указал: «Ни с кем по данному
поводу не общаться». Никто не должен знать, что
происходит. Даже в суде упоминать о том, что
он волонтер, помогающий армии, было запрещено.
Мол, только так прокурор мог гарантировать свободу. Пока парень находился за решеткой, в его
поддержку организовывались акции и пикеты. После громкого скандала дело перешло в Апелляционный суд, туда было направлено сразу три жалобы. Заседание состоялось 20 августа. Поддержать
Диму пришли его друзья и близкие. — Ваша честь,
10 июня человеку, который есть славой Украины,
убили волю, — сказал на суде адвокат Дмитрия Анатолий Тарасенко. — Когда будете выносить решение,
сделайте так, чтобы не только слава, но и воля была
живой. После совещательного перерыва судья
вынес решение: Дмитрия Явдошенко освободить
из-под стражи немедленно — под личные обязательства. — Приговор районного суда, которым Явдошенко за уклонение от мобилизации был приговорен
к двум годам лишения свободы, отменен, — уточнила
пресс-секретарь прокурора Харьковской области
Вита Дубовик. — Прокуратура подала апелляцию, поскольку были нарушены процессуальные права обвиняемого. Сейчас уголовное производство направлено
на повторное рассмотрение. Теперь дело будет
рассматриваться снова. Адвокат Дмитрия верит
в то, что суд в конце концов вынесет его подзащитному оправдательный приговор. Пока решается,
когда будет назначено повторное рассмотрение
дела, Дмитрий собирается закончить работу над беспилотниками, которые так и стояли незавершенными все это время» [10].
«— Я была активной участницей Евромайдана,
а когда началась война, стала волонтером, — говорит
киевлянка Леся Борсук. — Припасы на фронт возим
с друзьями с весны прошлого года. Свой волонтерский
микроавтобус мы в шутку прозвали «Пундыкомобиль» — по фамилии нашего водителя Владимира
Пундыка. Порой ему приходится по 30 часов почти
без сна проводить за рулем. — Недавно нашу дружную
волонтерскую команду покинула заводная девушка
Ирина Базыкина — она пошла добровольцем в армию, — продолжает Леся Борсук. — Офицеры из
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военкомата Дарницкого района Киева встречали
ее с цветами, ведь Ирочка стала первой женщиной,
которая пришла к ним как доброволец. Во время Революции достоинства она много помогала врачам
Майдана спасать раненых. Будучи волонтером,
во время наших поездок в зону АТО Ирина задавала
солдатам вопрос: «Что будете делать в случае ранения?» Оказывалось, многие бойцы не умеют пользоваться резиновыми жгутами, чтобы остановить
кровотечение, обрабатывать раны… Эвакуировать
раненого нужно так, чтобы свести к минимуму риск
гибели пострадавшего и того, кто его спасает.
Бойцы зачастую не знают, как это делать. Эти пробелы в их подготовке подтолкнули нашу подругу
пойти в армию. Дома ее ждут четырехлетняя дочка,
муж (он тоже волонтер, с пониманием отнесся к решению жены) и мама. Пока Ира была волонтером,
она вывезла на фронт гору вещей из своего дома. Когда самой пришлось собираться в армию, оказалось,
что взять с собой почти нечего. Но у нее же есть
друзья — мы снарядили подругу как положено. Сейчас
она проходит курс подготовки на полигоне в Ровенской области. Там 800 медиков, из них 15 девушек.
Ира очень рада, что их хорошо обучают: одновременно как санитарных инструкторов и как бойцов.
Например, девушкам уже пришлось посидеть под движущимися танками. Были тренировки, когда над
условным полем боя стреляли боевыми патронами,
чтобы медики не терялись, когда окажутся на реальной войне. — Вам хватает денег, чтобы закупать все,
что просят военные? — С этим всегда проблемы.
Но если есть цель, как правило, я ее достигаю. Звонят мне как-то бойцы одной из бригад: «Леся, нам
нужен аккумулятор для грузовика ЗИЛ. Нескольких
солдат срочно отозвали из отпуска, их поезд отправляется с киевского вокзала через три часа. Можешь
подвезти им аккумулятор?» Я не знала, где его взять,
у меня не было денег на эту покупку. Но справилась.
Кроме аккумулятора еще и два ящика сладостей
на фронт передала. Для солдат я добрая фея, которая
может достать для фронта все, что угодно. Однажды за пару дней до очередной поездки в зону АТО
звонят бойцы: «Ребятам из соседнего подразделения
нужны рации. Сможешь достать?» Стала стучаться
во все двери и решила задачу. Люди чувствуют мое
сильное желание помочь нашим военным и откликаются. Однажды один депутат Киевсовета вручил
мне деньги на приобретение солдатских касок. Сумма
была большая, поэтому я попросила, взять с меня расписку, записать паспортные данные. «Зачем, разве
я не вижу, что ты за человек», — ответил он. Меня
возмущает, что на втором году войны армейские
службы снабжения не обеспечивают войска современными рациями, биноклями, тепловизорами. Выдают
устаревшие, зачастую неисправные советские средства связи, которыми хорошо разве что орехи колоть.
Качественную технику и оптику по-прежнему приходится закупать волонтерам. Под Саур-Могилой
именно рации, которые мы передали бойцам, спасли
жизнь целому подразделению 30-й бригады. Родственники солдат затем звонили мне: «Наши ребята говорят, не будь у них раций, они погибли бы». Мы тогда
отремонтировали для 30-й бригады армейский УАЗик.
Передавая его солдатам, положили в машину многое,
что нужно на фронте, в том числе рации. Бойцы привезли наш подарок на передовую как раз тогда, когда
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их побратимы попали в окружение в районе кургана
Саур-Могила. Ночью окруженным доставили наши
рации, боеприпасы, воду, еду. Подразделению с большим трудом удалось вырваться из кольца, выйти
к нашим возле села Лутугино. Если бы в той ситуации они пользовались не рациями, а мобильными телефонами, противник засек бы сигнал. Командир Александр позвонил мне с радостной вестью: «Леся,
мы прорвались, мы герои!» К сожалению, Саша был
ранен осколками, один из которых застрял в области
поясницы возле позвоночника. Александра нужно было
срочно везти в госпиталь на операцию, но нашелся
непутевый медик, заявивший: «На месте вытащим
тебе осколок, вставим в задницу катетер — и садись
на БМП, езжай на передовую». Воин после пережитого надеялся на слова поддержки, адекватную медицинскую помощь, а нарвался на черствость и грубость. Представляете, как это обидно! Александр
таки добился, чтобы его отправили в госпиталь.
Но эта история вызвала у бойца депрессию, он продолжительное время не хотел ни с кем общаться.
На данный момент у него уже все благополучно. Когда
он воевал на Саур-Могиле, его жена была беременна.
Она благополучно родила мальчика. Думаю, появление
на свет сына Степанчика помогло Саше оттаять душой. Знаю одного 30-летнего бойца, который из-за
бессердечного отношения своего руководства попал
в больницу в прединсультном состоянии. Солдат долгое время воевал на передовой без отпуска и ротаций.
Вдруг из дома пришло известие о том, что его маленький сын серьезно заболел. Мужчина попросил разрешение поехать к ребенку. Начальство потребовало
документально подтвердить факт болезни. Жена
оформила соответствующую бумагу, переслала
ее мужу в электронном виде — у того на передовой
был доступ к Интернету. Боец позвонил начальству
сообщить, что перешлет документ по электронной
почте. «Нет, по факсу», — услышал в ответ. Где
в окопе взять факс? Солдат пошел на отчаянный
шаг — позвонил своему руководству и пригрозил, что
если до утра ему не дадут отпуск, повесится. Только
так удалось повлиять на бессердечных людей в погонах. Если бы он сказал, что застрелится, могли
не отпустить — ведь смерть от пули можно оформить как боевую потерю. Солдат приехал домой —
и тут у него прихватило сердце.
— Знаете, я одно время перестала ездить к бойцам, — продолжает Леся. — Ведь самый большой
и сложный участок волонтерской работы здесь, в Киеве: раздобыть средства, найти, где купить качественное снаряжение, продовольствие, медикаменты
по приемлемой стоимости… Когда я перестала появляться в подразделениях, бойцы стали звонить мне
со словами: «Не надо нам никаких припасов — ты просто приезжай». Я ведь всегда появляюсь на фронте
с улыбкой, с ободряющими словами и, что немаловажно, со всякими вкусностями. Экипаж одной из боевых машин пехоты называл себя смертниками.
Ребята объясняли это тем, что у водителя и стрелка, которые сидят внутри БМП, вероятность погибнуть при попадании снаряда или ракеты самая большая. Эти парни, которым я помогаю, стали моими
друзьями. Чтобы я могла их беречь и постоянно быть
рядом, они назвали свою БМП «Леся». Сплю с мобильным телефоном под подушкой, ведь случается, что
кому-то из бойцов очень нужно выговориться среди
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ночи. Он звонит мне, и я терпеливо выслушиваю,
ободряю. К сожалению, в нашей армии с психологической помощью бойцам дела обстоят плохо, хотя потребность в ней очень большая. Что говорить — даже
мне самой из-за постоянных перегрузок и стрессов
приходится время от времени обращаться к психологу. Но приезжая в АТО, не позволяю себе и вида
подать, что мне бывает непросто. Далеко не у всех
людей в тылу есть возможность пожертвовать деньги для армии, но те, кто хочет помочь, находит
возможность внести свою лепту. Известно, например, что у бойцов не хватает даже нижнего белья.
Так женщины организуют бригады по его пошиву. Достают из шкафов запасы ситца, отдают пододеяльники, простыни, из всего этого шьют. Привожу солдатам кипу трусов с розочками, попугайчиками, цветочками… Ребята меряют все это с шутками и прибаутками, фотографируются и отправляют веселые
снимки своим женам или девушкам. А какие заготовки для борща женщины готовят для бойцов! Овощи
высушиваются, расфасовываются в строгой пропорции по пакетам. Каждый рассчитан на 10 литров борща. За 10−15 минут домашнее первое блюдо готово.
— Вам помогает украинская диаспора? — Еще
как! Средства поступают практически из всех стран
Европы, из США, Канады (в Монреале, например,
есть волонтерская сотня). Я мало что знаю о таком
государстве, как Парагвай. Живущие там украинцы
жертвуют деньги на нужды нашей армии. Сегодня
вечером поеду в аэропорт Борисполь встречать пожилую женщину из Монреаля, которая везет два
классных бинокля от волонтерской сотни своего города. Их отправим под Горловку. — Как вам удается
«отпрашиваться» у своих родных в поездки в АТО?
— Мужу и сыну говорю: я ни на секунду не забываю,
что они у меня есть, что нужна им, поэтому должна
вернуться живой. Мы договорились: когда я в поездке
в АТО, они мне не звонят — чтобы не выводить из равновесия своими переживаниями. Мои родные знают,
что при первой же возможности я сама с ними свяжусь. — У вас есть обереги? — Прежде всего это осознание, что близкие люди желают мне добра. Еще
есть несколько дорогих мне вещей: брошка в виде
сине-желтой ласточки, подаренная бойцом на передовой, кулон в форме трезубца — презент ребят, воевавших под Дебальцево и на других фронтах. И еще
сине-желтый браслетик. Его сплела девушка с Луганщины — из Старобельска, она из кружка патриотов
Украины, который организовался в этом городе. Важно понимать, что в том регионе много таких, как
она. Мы познакомились с семьей фермеров-азербайджанцев, живущих в одном из сел, были у них в гостях. Эти люди помогают украинской армии. Они переехали на Донбасс еще 1980-х годах, до войны у них
было большое фермерское хозяйство. Их село одно
время было под сепаратистами, и те угрожали фермерам расправой за политические взгляды. Но семья
твердо стоит на том, что Донбасс — это Украина.
В одной из недавних поездок в зону АТО мне довелось
познакомиться с солдатом, который встретил свою
любовь на войне — девушку из местных. Обстановка
там сейчас такая, что пышную свадьбу не устроишь,
поэтому пара просто расписалась. Молодожены шутят, что их дети будут донбасскими бандеровцами.
Ради огромного количества людей этого региона, ко-
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торые остаются преданными Украине, мы не имеем
права отдать врагу Донбасс» [11].
«Волонтерская группа вместе с писателем Сергеем Жаданом и музыкантом Евгением Турчиновым в очередной раз съездила в зону АТО,
побывала на передовой в Луганской области и передала теплые вещи, продукты питания, лекарства,
медицинское оборудование, собранные в том числе
сотрудниками «ФАКТОВ», больницам и вынужденным переселенцам. «Война не закончилась, — говорит поэт и писатель Сергей Жадан. — По-прежнему
нашим бойцам и жителям, остающимся в зоне АТО,
нужны помощь и поддержка. Об этом нельзя забывать до тех пор, пока не наступит мир». Вместо
того чтобы принимать подарки и слушать тосты,
в день своего рождения Сергей и его группа «Собаки
в космосе» выступили с концертом в Харькове,
призывая фанатов делать денежные пожертвования.
Рано утром на следующий день Сергей, гитарист Евгений Турчинов вместе с журналистом «ФАКТОВ»
и волонтерами, помогавшими собрать все необходимое для больниц, находящихся в зоне АТО, переселенцев и бойцов, отправились в Луганскую область. Гитариста Евгения Турчинова узнавали во всех подразделениях. Несколько лет назад он в составе
группы «Дети капитана Гранта» участвовал в популярном проекте телеканала СТБ «Х-фактор».
А в третьем танковом батальоне, который находится неподалеку от Попасной, как оказалось, служит муж одноклассницы Евгения. Встреча в зоне
боевых действий для обоих мужчин стала неожиданной. — Ваш приезд для всех нас очень важен, —
такими словами нас приветствовал командир третьего танкового батальона «Зверобой» полковник Петр
Скиба. — Мое подразделение находится в зоне ведения
боевых действий уже десять месяцев. Почти полгода
мы воевали под Донецким аэропортом, участвовали
в тяжелых боях. Есть у нас потери… Хлопцы устали
и морально, и физически. А тут — глоток свежего
воздуха. Стихи, песни, свежие газеты, книги. Это
не менее важно, чем еда и боеприпасы. Газету
«ФАКТЫ», которую мы традиционно везем с собой, бойцы начинают читать сразу. В этот раз
книги на украинском языке передал Иван Лопатченко, представитель издательства «Клуб сімейного
дозвілля». «Когда появляется время, танкисты хотят почитать, спрашивают меня, есть ли свежая
пресса, книги, — рассказывает жена комбата Маричка, которая постоянно находится рядом с супругом
на линии огня. — Так что привозите нам литературу еще. Пополняйте нашу крохотную библиотеку».
В украинских книгах нуждаются и жители городов,
оказавшихся в зоне АТО. Об этом нам говорили
и в Сватово, и в Старобельске. Поэтому инициатива культурного объединения «Остання барикада»
провести всеукраинскую акцию «Наша сила —
в единстве» и собрать произведения литературы для
восточных регионов страны более чем актуальная.
Издательства «Смолоскип» и «Meridian Czernowitz»
уже обязались предоставить украиноязычные
книги. Новые и старые книги, но в хорошем состоянии, можно приносить в точки сбора в Киеве
по адресам: улица Межигорская, 21; Воздухофлотский проспект, 36, офис 67; улица Спасская, 31б, офис
302. Мы передадим их в библиотеки и военные части во время следующих поездок.
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…Танкисты базируются в небольшом селе,
в котором из местных жителей остался только один
старенький дедушка. Бойцы его подкармливают,
иначе бы пропал. Хаты ветхие, покосившиеся. Огороды «смотрят» в сторону Дебальцево. Туда же развернуты и орудия танков. Как нам объяснили, это
боевая позиция танкового батальона. В любой момент бойцы готовы принять бой или пойти в атаку.
— В последние перед годовщиной независимости
Украины дни враг активизировался, — говорит Петр
Скиба. — По ночам нас стали плотно обстреливать
из крупнокалиберных орудий, отдыхать невозможно,
да и воронки мы находим все ближе к нашему расположению… Глядя в высокое синее небо, невозможно представить, что в любой момент его могут
пропахать снаряды. Но здесь это происходит регулярно… Загорелый до черноты танкист приносит
мне темно-синий виноград. Кажется, я еще никогда не ела таких вкусных ягод. Так же, как и арбузов, выращенных неподалеку от Старобельска, которыми нас угостили местные жители. Какие же
они сочные и сладкие!
— На Луганщине земля очень плодородная, — говорит Сергей Жадан, уроженец здешних мест. — Растет все, что ни посади. Во время Второй мировой
войны немцы не только из Полтавской области вывозили чернозем, но и отсюда уходили эшелоны с украинской землей.
Артиллеристы 44-го дивизиона, с которыми
наша газета и Сергей Жадан подружились уже давно, встречали нас пловом и тортом, названным
мной «Солдатский тирамису»: поломанное печенье
выкладывается слоями, каждый заливается сгущенкой, куда добавляют еще и кусочки бананов с яблоками. Один из бойцов, дядя Юра, увидев гитару,
попросил позволить ему сыграть и спеть. И исполнил… романс на стихи Марины Цветаевой «Мой
милый, что тебе я сделала?» Напоследок ребята попросили нашего музыканта спеть им песню группы
«Гражданская оборона» «Пора домой». И подпевая,
выкрикивали эти слова с особым чувством. Большинство военнослужащих подразделения, командира которого российское телевидение называет
«главным карателем», со дня на день должны демобилизовать. Но пополнения все еще нет. Поэтому
многие уже «переслуживают». Именно для артиллеристов мы привезли маскировочную сетку, сплетенную киевлянами во время флешмоба на Михайловской площади в столице накануне Дня независимости. Она вошла в Книгу рекордов Украины как
самая большая. Когда ее разложили на брусчатке
перед собором, сетка заняла почти всю площадь.
Ее размер — 500 квадратных метров. И состояла она
из 15 сегментов, которые и передали разным батальонам и военным частям, включая 44-й артиллерийский дивизион. По минским договоренностям,
подразделение отведено от линии огня. Но в любой
момент оно готово вернуться на позиции. Поэтому
сетки, которые могут «спрятать» тяжелые машины,
пушки, гаубицы, а также оптика очень нужны нашим защитникам. — Приезжайте еще, — прощаясь,
говорили бойцы. — За годы службы, кроме вас, никто из музыкантов и писателей здесь больше
не бывал. Только волонтеры, которые нас поддерживают. Весь следующий день мы провели, передавая
вынужденным переселенцам и больницам лекар-
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ства, мебель, бытовую технику, теплую одежду
и игрушки. Большую часть перечисленного собрали
сотрудники нашей редакции. — Я работала кассиром на железнодорожной станции в Попасной, —
рассказала нам многодетная мама Надежда.
— Мы с мужем, детьми и моей мамой уехали из родного города зимой, когда обстрелы стали ежедневными. Попасную бомбят до сих пор. Наша квартира
пострадала очень сильно. Даже если бы сейчас все
прекратилось, вернуться туда мы бы не смогли…
У Надежды и ее мужа пятеро детей. Старшим —
близнецам сыну и дочке — 18 лет. Младшему Богданчику четыре года. София пошла в первый класс.
Ее обрадовал красивый розовый рюкзак, в который
сотрудница «ФАКТОВ» положила и пенал, и альбомы, и тетради. В общем, все, что может понадобиться первоклашке. Еще одна дочка супругов
учится в третьем классе. — Дом, который нам сдала
жительница города Сватово, пустовал 26 лет, —
объясняет Надежда. — В нем из мебели были только
две кровати. Уезжая из Попасной, мы взяли с собой
лишь документы и минимум вещей для младших детей. Спасибо людям, что всем обеспечили. Муж провел в дом воду, но стирала я с помощью допотопной
металлической доски, от этого левая рука опухла.
Ваш подарок — стиральная машина — для нас простотаки царский.
Старших детей Надежды мы дома не застали.
В тот день они занимались переоформлением документов. — Дочка училась в училище в Первомайске,
который сейчас находится под властью так
называемой «Луганской народной республики», — продолжает многодетная мама. — Оттуда звонили,
предлагали продолжить образование. Но дочь должна
получить нормальный диплом. Вот и переводится.
Сын хотел стать военным. Поступал в училище,
но не добрал один балл. Решил получить образование
юриста. Тоже будет учиться в Рубежном. Мы живем
за счет пособий на детей и пенсии мужа — он получил
травму на производстве, работая монтажником газопровода. Видно, что семья работящая. Двор приведен в порядок, огород засажен огурцами-помидорами, картошкой и капустой. В небольших комнатах, вплотную уставленных кроватями, чисто. Полы
застелены дорожками, и на них нет ни соринки.
— Хозяйка, у которой сняли это жилье, сказала, что
мы можем оставаться здесь до мая, а затем она хочет продать дом, — говорит Надежда. — Но сейчас
нас с мужем беспокоит другая проблема: идет зима,
а дров нет. В прошлом году собирали даже веточки
на улицах, ведь комнаты нужно было обогреть, чтобы
дети не болели. Первый заместитель, исполняющий
обязанности главы Сватовской районной госадминистрации Луганской области Владимир Озеров,
который вместе с нами приехал в семью, внимательно выслушал все пожелания Надежды. Надеемся, с дровами многодетным родителям помогут.
А теплые вещи, обувь, игрушки для детей мама
сможет выбрать в организованном в городе «Банке
теплых вещей». Еще одной многодетной семье
из Попасной, в которой не так давно на свет появилась дочка, мы привезли из столицы кроватку.
Передали для переселенцев и четыре взрослые кровати, ванночку для малыша, еще одну стиральную
машину, не говоря уже о детских вещах, игрушках
и канцтоварах. На самом деле, помогать тем, кто
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оказался в сложных жизненных обстоятельствах,
просто. Особенно, если объединить усилия. Сватовская районная больница получила месячный запас
медикаментов, переданных киевским Институтом
сердца, подгузники для взрослых и аппараты для
измерения кислорода в крови — пульсоксиметры,
которые закупила волонтерская организация «Украинские химики». Привезли мы и расходные материалы для детской реанимации. А вот больница
Старобельска в первую очередь просила продукты
питания: муку, растительное масло, крупы и консервы, овощи. — После того как из города вывели батальон «Айдар», полгода обеспечивавший лечебное
учреждение продуктами, стало тяжко, — говорит
начмед Старобельской районной больницы Сергей Гусаков. — Мы благодарны за любую помощь. Обрадовались врачи и хирургическому шовному материалу, гипсовочным бинтам, а также постельному
белью и теплым одеялам. — В данный момент у нас
находятся трое раненых бойцов, — рассказывает
Сергей Вячеславович. — Но были времена, когда пострадавших с поля боя привозили так много, что солдаты лежали даже во дворе больницы. На днях
мы столкнулись со страшной ситуацией. К нам доставили подростка, который нашел снаряд — а их
в окрестностях хватает — и в гараже отца решил
его разобрать… Мальчик лишился руки и глаза. Его
тело посекли осколки, он потерял много крови, состояние было очень тяжелым. Сейчас уже жизни парня ничто не угрожает. Но реабилитация займет
много времени. И в первую очередь понадобится психологическое восстановление. Доктор показывает
снимки пациента, сделанные камерой мобильного
телефона. Увиденное потрясает даже видавших
виды мужчин, которые приехали вместе с нами.
Мы понимаем: время от времени подобные страшные взрывы будут греметь в этом регионе, даже когда война закончится. Эта плодородная земля густо
засеяна смертоносными минами и снарядами…»
[12].
«При отсутствии общегосударственной целевой
идеологической политики по поддержке Донбассовского региона этот пробел заполняют волонтеры. И
среди них настойчивостью отличаются активисты
Благотворительного Фонда содействия инициативам
газеты «День», которые осуществляют постоянные
гуманитарно-художественные рейды на украинские
территории Донецкой и Луганской областей. Недавно
украинские музыканты, художники, волонтеры осуществили поездку на Луганщину. Кроме Благотворительного Фонда содействия инициативам газеты
«День» ее поддержали ОО «Международная инициатива по поддержке Украины», Фонд Мошенского,
«Благодійний Фонд Святої Покрови». Особая благодарность предпринимателю-меценату, активисту
БФ содействия инициативам газеты «День» Александру Юркову. Такие события чрезвычайно важны и с
политической, и с культурной, и с социальной точки
зрения, ведь мы понимаем, что Россия как странаагрессор не оставляет планов по разрушению Украины. С разной силой изменяются лишь методы — от
военного до пропагандистского и наоборот. В городах
Луганщины — Новопскове, Старобельске, Беловодске,
Сватово — выступили заслуженный артист Украины
Анатолий Костенко, Василий Панченко, Сергей Файфура и музыкальные группы «Очеретяний Кіт» и
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«Друже Музико». Вела мероприятие Ольга Банитюк.
Под музыку новой звезды YouTube (клип «Бандера» С.
Файфуры набрал более 540 000 просмотров на момент
написания статьи) местные жители танцевали, а
после выступления подходили, чтобы сфотографироваться и взять автограф. «Друже музико» выступали
с патриотическим роком, завершая каждую песню
лозунгом «Слава Україні!», и хотя зрители не всегда активно отвечали «Героям Слава!», однако активно поднимали украинские флаги, брали украинскую символику, аплодировали патриотическим словам и песням музыкантов. В конце концерта выступил французский психолог, основатель ОО Smile for
Ukraine Николя Такуссель, который передал слова
поддержки украинскому народу от французов. Также
мы познакомили Николя с местной общественной организацией «Центр підтримки громади» и они договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Перед началом творческих встреч собравшиеся
могли посмотреть и приобрести книги из серии исторической литературы «Дня» — «Силу м’якого знака»,
«Підривну літературу», «Бронебійну публіцистику»,
«Украину Incognita. TOP-25», а также книжную продукцию от издательств «Букрек», «Саммит-книга»,
киевских библиотек и отдельных людей, в частности,
этнографа Алексея Доли. На основе книг из Библиотеки газеты «День» были сформированы подарочные
наборы для управлений культуры, образования, районных и Луганской областной администраций, также
эту литературу и экземпляры «Дня» все желающие
могли получить за пожертвования для украинской армии. Кстати — в Новопскове подобных пожертвований от местных жителей было собрано 1380 грн, а в
Старобельске — почти 2000, активность проявляли и
в других городах. Поток людей не прекращался, книги
расходились очень быстро. Это свидетельствует об
информационном голоде в регионе и о потребности в
новой качественной литературе всех направлений.
Общее впечатление таково, что Луганщина — проукраинский регион, и ни одна путинская пропаганда никогда здесь не приживется. Проблема в другом — за
последние годы в этом регионе мало заметны изменения: дороги ужасные, экономического развития не видно, при власти осталось много бывших регионалов.
Необходимы смена местных элит, правильная информационная политика, ведь почему из украинских каналов здесь только «Интер» (судя по телевидению в
пансионате, где мы останавливались)? Если правильно действовать, поддерживать местные инициативы на востоке, делать больше таких просветительско-художественных туров — ситуация изменится. Российскую пропаганду нужно преодолевать и
правдой, и улыбкой, и пренебрежением. Для преодоления информационного вакуума мы будем совершать
такие поездки и в дальнейшем. Ведь один местный
активист нам сказал: «Ваш приезд — это дополнительные 5% общественного мнения в пользу цивилизованной Украины». Суть этих просветительско-художественных десантов в четком осознании того, что
мы делаем общее дело и едины в нашем патриотизме,
несмотря на возраст, образование, происхождение
или язык общения. Как объединяюще звучит в одном
из приветствий группы «Друже Музико»: «Будь з
нами! Будь українцем!»» [13].
«Активісти створили ресурс на початку 2014
року. У «скарбничці» проекту вже є два ґрунтовні

193

СТАЛКЕР ІВ. АН. ТІ.
розслідування щодо катастрофи «Боїнга-777», збитого у небі над Донеччиною, колосальні бази даних
російських підрозділів, які воюють в Україні, і навіть таблиці з шевронами військовослужбовців РФ.
Матеріали сайта загалом виходять на 22 мовах! Водночас InformNapalm (українською — «ІнформНапалм») — суто волонтерський проект. За словами
засновника, журналіста Романа Бурка, першими до
команди долучилися волонтери з Криму та Грузії,
потім приєдналися жителі окупованого Донбасу, вільної частини України та інших країн світу. Хтось
у команді InformNapalm майже цілодобово займається OSINT-розслідуваннями (термін «OSINT» розшифровується як Open Source INTelligence, у перекладі з англійської — «розвідка відкритих джерел
інформації». — Авт.), хтось перекладає по п’ять годин на добу, хтось репостить новини у соцмережах.
Кожен волонтер витрачає на ресурс стільки часу та
сил, скільки вважає за потрібне. Деякі OSINTрозслідувачі, задіяні у проекті, є давно відомими
експертами — наприклад, Іраклій Комахідзе з Грузії, Антон Павлушко з Німеччини, Аль Грі з Ізраїлю
та інші. Усі волонтери познайомилися завдяки Інтернету, і мережа, власне, є головним простором
для їхньої роботи. Роман Бурко розповів «Дню» про
те, скільки і яких російських армійців воює в Україні і чому окупанти обожнюють самі себе видавати.
— Українські медіа часто згадують про присутність російських військ на Донбасі. Але кажуть про це
доволі абстрактно. Які реальні масштаби присутності
військових РФ? — Ми понад рік працюємо над цією
проблемою та шукаємо способів, як спонукати українські медіа більш детально вивчати факти ведення Росією неоголошеної війни на Донбасі. ЗМІ
звикли до риторики та абстрактних коментарів політиків і можновладців. Чомусь зазвичай достатньо
гучних заяв про «десятки тисяч російських військових на Донбасі», але мало хто може обґрунтовано
назвати конкретні підрозділи Збройних сил РФ, що
діють в Україні. Спочатку ми сподівалися, що відповіді на це можуть дати спецслужби, але що більше поринали в аналітику та заводили знайомства
у силових структурах, то більше розуміли, що і ці
органи не мають системного підходу. Наприкінці
серпня цього року ми представили власну спробу
систематизації російської військової присутності на
Донбасі. Якщо я почну перераховувати всі підрозділи ЗС РФ, кадрових бійців яких виявили на Донбасі протягом року, це буде дуже довго, тому раджу
просто власноруч проаналізувати інциденти, зібрані
на нашому ресурсі InformNapalm.org. Наразі у нашій базі даних 116 випадків, у яких зафіксовано 61
військову частину РФ з конкретними найменуваннями бригад, батальйонів, дивізій та центрів. Також
склали таблицю з місцями фіксації військовослужбовців, підрозділів або техніки, періодом їхнього
перебування в Україні. У таблиці вказані рід військ
та завдання, які виконує той чи той підрозділ. Для
наочності на інфографіці за матеріалами бази даних
ми провели так звані криві Без’є від постійного місця дислокації виявлених об’єктів до їхнього місця
перебування на окупованій території України. Хочу
наголосити: кількість військ — тобто, живої сили
противника та техніки — є сенс рахувати лише тоді,
коли вам треба знати конкретне число набоїв та
площу для поховання вбитих ворогів. Зараз ми не
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ведемо активних наступальних дій, та й гучними заявами, які не мають підґрунтя, навряд чи можна
когось привернути на свій бік — маю на увазі світове співтовариство та західних політиків. Тому
треба від німих показників загальної кількості ворожих військ переходити до вивчення їхньої якості,
що ми й спробували зробити у власному дослідженні. Унікальність цієї роботи у тому, що вона
ґрунтується на розвідці відкритих джерел противника, тобто ми вивчаємо матеріал, який самі російські пропагандисти, військові та випадкові спостерігачі розміщують в Інтернеті. — Які конкретно російські військові підрозділи присутні в Україні? Як
змінюється їхня кількість протягом конфлікту? —
Коли ми кажемо про конкретні підрозділи, потрібно розуміти, що вони зазвичай є зведеними у ротні
та батальйонно-тактичні групи. До складу груп можуть входити бійці з різних підрозділів, зокрема,
нами фіксувались випадки, коли групи були змішані з найманцями, а кадрові російські військові
виступали в ролі снайперів, фахівців-інструкторів,
розвідників, офіцерів зв’язку, операторів складних
систем та комплексів російського озброєння тощо.
Наприклад, у червні 2015 ми виявили снайперів 19ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил
РФ, які були прикомандировані до незаконного
збройного формування «Сомалі». Також неодноразово у лавах НЗФ «ДНР» та «ЛНР» фіксували кадрових військових із 33-ї, 18-ї та 8-ї ОМСБр, 7-ї військової бази РФ, військовослужбовців частин повітряно-десантних військ та частин спеціального
призначення Головного розвідувального управління Генштабу РФ. Що ж до того, як змінюється
їхня кількість, дати однозначну відповідь складно.
Ключова кількість військ перебуває у тимчасових
тренувальних таборах уздовж неконтрольованих ділянок кордону та час від часу здійснює рейди в глиб
української території. — Який ефект від даних, що
ви збираєте? — Спектр використання нашої інформації широкий. Ми оприлюднюємо далеко не всі
зібрані нами матеріали, частину передаємо у розробку довіреним офіцерам у різних силових структурах. Ефективність використання інформації, звісно, залишає бажати кращого, бо Мінські угоди накладають свій відбиток. Наприклад, у період активних бойових дій ми концентрувалися на зборі координат розташування бойовиків та угруповань незаконних збройних формувань, шукали скупчення
техніки та передавали дані військовим, дізнавались
від інсайдерів з окупованих територій мобільні номери телефонів бойовиків та передавали цю інформацію офіцерам СБУ. Під час роботи, коли це можливо, намагаємося отримати відгук щодо відпрацювання інформації, у 60% випадків ми його отримуємо, але вся взаємодія налагоджена горизонтально, на офіційному рівні цього зробити неможливо, бо державна система і її силові блоки зокрема
дуже забюрократизовані та неповороткі. — Що вважаєте головним результатом своєї роботи на цей
час? — Особисто для мене головним показником
дієвості InformNapalm є постійне розширення наших можливостей через приєднання до спільноти
нових людей: фахівців з розробки відео, графіки,
перекладачів та розслідувальників. За повної відсутності фінансування та допомоги від держави або
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грантодавців ми реалізуємо проекти, які і на високому рівні виглядають якісними. Наприклад, наші
розслідування щодо катастрофи рейсу MH17 дали
важливий пласт інформації про перекидання військовослужбовцями військової частини 83466, 147 автомобільного батальйону матеріального забезпечення РФ, колони зенітного ракетного комплексу
«Бук» до українського кордону. Перекидання здійснили рівно за 14 діб до трагедії із MH17. Це розслідування провів волонтер команди з позивним «Віталій», який постійно перебуває на окупованій території. Друге розслідування InformNapalm по темі
«Боїнга-777» стосувалося тягача Volvo, який перевозив ЗРК «Бук» територією, контрольованою бойовиками. Фотографія даного тягача як речовий
доказ фігурує у звітах міжнародної слідчої групи.
Волонтери спільноти визначили точне місце розташування бази техніки бойовиків, на якій цей автотягач помітили у жовтні, за кілька місяців після трагедії. Це — місто Сніжне, неподалік від шахти «Ударник», на території під контролем бойовиків. Місцем падіння уламків «Боїнга» був район Шахтарська, а це близько 20 кілометрів від Сніжного, де і
зафіксовано появу тягача Volvo. Це розслідування
провів волонтер з позивним «Вікторія», вона теж
мешкає у східній частині України та встигла сама
оцінити жахи «русскаго мира» під час окупації її міста Краматорська російськими найманцями. Мене
особисто тішить, що команда InformNapalm на власному прикладі демонструє, що патріоти України
живуть усюди: і на Донбасі, і у Криму є багато людей, які самовіддано працюють заради спільної перемоги над ворогом. Ще одним великим досягненням проекту можна вважати те, що нашу інформацію помічають та включають у звіти закордонні експерти, які стежать за перебігом подій на сході України. Наприклад, один з недавніх звітів американської недержавної організації Atlantic Council (українською — «Атлантична Рада») «Ховаючись у всіх на
очах», присвячений російській агресії в Україні,
офіційно переклали на російську та українську
мови саме волонтери нашої спільноти, про що згадано на сторінках самої доповіді. Також у цьому
звіті були використані і матеріали InformNapalm. —
Ви збираєте докази присутності російських військових в Україні, зокрема, у соцмережах. Як російські
вояки видають себе? — Соцмережі — дуже корисний
інструмент для ведення OSINT-розслідувань. Там
знаходимо беззаперечні фото- та відеодокази. Сучасне покоління російських контрактників та офіцерів виросло на «Однокласниках» та «ВКонтакте»,
вони звикли ділитися своїми враженнями з друзями
з підліткового віку. І на військовій службі вони не
залишили звички хизуватися на публіку. Цьому
сприяє пропагандистська істерія, яка накручує
культ «ввічливих людей». Більшість бажає бути частиною цього культу. Кожного разу, коли російські
військові пишуть коментарі, перевіряють свої прізвища в українських волонтерських базах даних,
розміщують власні фото з геотегами та потрапляють
у кадр російських пропагандистських каналів —
вони потрапляють і у поле нашої уваги. Я навіть не
приховую методику наших розслідувань. Понад рік
матеріали для наших розслідувань не згасають, бо
жодні заборони ФСБ, жодні попередження з боку
контролюючих органів не здатні зупинити спрагу
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військових РФ бути частиною «культу ввічливих
людей». Це — психічна хвороба нового рівня, яку
ми використовуємо, щоб донести правду про війну
на сході України і її учасників. — Як «допомагають»
у роботі російські ЗМІ? — Майже кожен їхній пропагандистський сюжет містить цікаву інформацію.
Інколи у відео потрапляють зразки озброєння,
якого в Україні ніколи не було, інколи по сюжетах
можна ідентифікувати місце знаходження незаконного збройного формування, тактичну символіку,
спрогнозувати дії бойовиків з їхніх випадкових фраз
у сюжетах. Повністю приховати інформацію майже
неможливо, завжди виявиться факт, непримітний
журналісту, який стає знахідкою для нашого спостерігача. — Хто становить вашу аудиторію? Яка цікавість до ресурсу іноземних медіа? — Волонтери спільноти не раз проводили консультативні зустрічі з
представниками різних організацій та дипломатами
різних країн. Ділилися інформацією про перебіг воєнного конфлікту і факти російської агресії в Україні. Також ми постійно фіксуємо інтерес до наших
публікацій і розслідувань закордонних державних
структур. Із аналізу IP-адрес відвідувачів сайта відомо, що його читають у Держдепартаменті США,
в урядових структурах Швеції, Німеччини, Франції,
Болгарії, Нідерландів, Канади, Словаччини, Естонії, Грузії, Латвії, у структурах НАТО. Час від часу
ми знаходимо посилання на роботу проекту і в західних ЗМІ, зокрема у The Guardian, BBC та інших.
Реноме проекту постійно зростає, але це не такий
швидкий процес — Захід повільно та обережно
сприймає нові ініціативи. Оскільки наш проект
створений тільки 2014 року, він не має офіційних
представництв та не належить до жодної офіційної
організації, можна вважати великим досягненням,
що на нашу роботу звертають увагу не лише через
моніторинг нашої інформації, а й у відповідних заявах. Наприклад, російський опозиційний політик,
голова політичної партії «Западный Выбор» Костянтин Боровой недавно в інтерв’ю розкритикував
програму, пов’язану з грантом від посольства США
журналістам країн Балтії для протидії російській
пропаганді. Водночас він звернув увагу на роботу
проекту InformNapalm, поставив його у приклад як
ресурс аналітиків та криміналістів, що виявляють та
досліджують факти російської агресії. — Яка реакція
представників Росії на матеріали InformNapalm? —
Вони намагаються на офіційному рівні не привертати уваги до роботи нашого проекту, бо кілька разів уже обпалилися на цьому. Ще торік був сюжет,
здається, на каналі «Россия 24», в якому вони спробували виставити розслідування нашого експерта
Іраклія Комахідзе щодо 138-ї окремої гвардійської
мотострілкової бригади як дезінформацію. Але на
«России 24» не змогли сперечатися з фактами і перевели все у риторику без конкретного підґрунтя. Із
часом участь військовослужбовців цієї бригади в
авантюрі Кремля підтвердили нові розслідування
нашої спільноти. Після цього було тривале затишшя, яке російські ЗМІ перервали спробами дискредитації нашого ресурсу — спробували прив’язати
його до українських спецслужб. Але це сприяло ще
більшій зацікавленості проектом та привело до нас
нових волонтерів, які жартують між собою, що
вони тепер «агенти Держдепу» та «розвідники
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НАТО». Також ми постійно відбиваємо потужні хакерські атаки з території Росії та отримуємо погрози фізичного знищення. — Скількома мовами працює ваш ресурс? — Крім російської, проект давно
доступний українською, білоруською, болгарською,
польською, німецькою, англійською, іспанською та
французькою мовами. Цими мовами періодичність
перекладу достатньо висока, також є версії з меншою частотою оновлень. Це — варіанти чеською,
словацькою, турецькою, португальською, нідерландською, грузинською, литовською, угорською,
італійською, китайською та японською мовами.
Нещодавно до нас приєднались волонтери, які почали переклади азербайджанською та шведською
мовами. Таким чином зараз ми маємо 22 мовні версії сайта з різною періодичністю публікацій. Оскільки все побудовано на волонтерських засадах і у
нас немає постійної редакції, активність тої чи тої
мовної версії залежить від самих перекладачів. Кожен переклад робиться живою людиною — носієм
мови, а не за допомогою машинного способу мультимовної локалізації сайтів. Для нас важливо налагодження взаємодії між ініціативними людьми по
всьому світу, які не тільки стежать за подіями в Україні, а й можуть робити правильні месиджі своєму
оточенню, щоб допомогти загалу зрозуміти, що насправді відбувається на українському фронті і на інших фронтах світу, де задіяні російські спецслужби,
п’ята колона Москви та російські окупаційні війська. — Чим ще займається команда InformNapalm,
крім збирання інформації про російські війська в Україні? — У нас немає жодних обмежень, ми діємо
точково та ініціативно. Коли отримуємо інформацію від інсайдерів про можливий наступ ворожих
військ або провокації з обстрілами та терактами,
намагаємось попереджати про ці дії та прораховувати ефекти від поширення цієї інформації відкритими та адресними каналами. За необхідності працюємо не лише як журналісти-волонтери, а й як
дослідники. Нам важливо допомогти Україні подолати ворожу агресію і водночас залишитися
об’єктивними спостерігачами з власним тверезим
баченням ситуації» [14].
«В украинских СМИ все чаще погибшие в сегодняшней войне, к сожалению, превращаются в
статистику. «День» еще с появлением первых погибших героев начал свою серию публикаций «Они
погибли за нас», где рассказывается о победе героев, которые ценой собственной жизни защищают
Украину. Эту инициативу несколько месяцев назад
подхватил еще один проект, который подтверждает,
что погибшие, — не статистика. Сайт «Книга памяти павших за Украину» создал общественный деятель Максим Попов при поддержке Национального военно-исторического музея и еженедельника
«Именем закона». А команда небезразличных активистов в составе Ярослава Тинченко, Германа Шаповаленко и Сергея Коваленко постоянно работает
над дополнением книги. Хотя всем, конечно, хотелось бы, чтобы с каждой новой историей это была
последняя страница. Сама «книга» содержит информацию о героях — короткую биографию бойцов,
данные об их службе и обстоятельствах гибели.
Здесь собраны все — от представителей Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Государственной
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пограничной службы, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел до территориальных батальонов и других ведомств. В проекте
также с помощью диаграмм представлена информация о подразделениях и военных званиях погибших
воинов — по месяцам войны, по возрасту, по месту
рождения. Кроме этого, приведена статистика посмертных награждений. «Мы создали базу данных
погибших, собрав фотографии, чтобы в печатном
виде сделать баннеры и книжки памяти, —
рассказывает «Дню» заместитель директора Национального военно-исторического музея Украины по
научной работе Ярослав Тинченко. — И когда оказалось, что таких фотографий уже тысячи, возникла
идея создания отдельного сайта, на который бы можно было выкладывать эту информацию. И тогда
Максим Попов, который на собственном энтузиазме начал создавать интернет-ресурс, обратился
к нам за информацией. Интересы совпали, так и
появилась «Книга памяти павших за Украину».
По словам пана Тинченко, он собирал информацию о погибших, начиная с мая 2014 года. В музей поступала информация не только та, которая
есть в открытом доступе, но и такая, которую можно публиковать только после проработки, то есть
изъятия персональных данных о родственниках погибшего, домашнего адреса, идентификационного
кода. «Для того чтобы проводить такую работу, желательно иметь опыт в информационной сфере,
чтобы знать, какая информация не подпадает под
Закон о государственной тайне и Закон о защите
персональных данных, — советует Ярослав Тинченко.
— Я до этого пятнадцать лет сотрудничал с
Государственным архивом Службы безопасности
Украины в сфере исследования архивно-следственных дел исторического характера. И из собственного опыта знаю, какую информацию можно обнародовать, а которую не следует». Относительно достоверности данных о количестве погибших бойцов
в ходе АТО в разных источниках Ярослав Тинченко
утверждает: «Проблема заключается в том, что нет
единого официального реестра погибших бойцов
АТО. Потому что Министерство внутренних дел,
Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины — все они имеют свои базы данных по количеству погибших, в тех реестрах есть недочеты, которые связаны с законодательной базой. Например,
Вооруженные силы Украины ведут текущий реестр
погибших. Когда сегодня утром погибнут одни
бойцы, то в завтрашних отчетах они будут. Но если
исчезнут без вести, как это было под Иловайском,
когда у нас о десятках людей не было ничего
известно, их потом в официальный реестр Вооруженных сил Украины не добавляют. Это не потому,
что хотят что-то скрыть, а из-за несовершенства законодательной системы. Потому в результате можно слышать разные цифры в разных источниках».
Состоянием на сегодня, составители Книги памяти
проработали 2430 имен людей, которые погибли до
5 июля 2015 года. Но вскоре этот список пополнится почти сотней имен погибших после завершения экспертизы ДНК. В основном это павшие
бойцы под Иловайском, в Донецком аэропорту и
Дебальцево. Проект предусматривает обновление
информации. Всех небезразличных, кто хочет опубликовать свои воспоминания или предоставить
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определенную информацию, прибавить или поменять фотографии, внести коррективы в существующие данные, основатели проекта просят писать на
электронную почту» [15].
«З Юрієм Касьяновим ми спілкувалися в його
офісі, що нагадує напівсклад. Все тут говорить про
те, що волонтерська робота не знає вихідних. Як,
власне, не знає їх і війна. Юрій стояв біля витоків
волонтерського руху у той час, коли перед Україною ребром постали питання і випробування, які
держава сама розв’язати не могла. Саме тоді країні
своє плече підставили волонтери і добровольці, ставши символом надії не тільки на перемогу, але й на
формування якісно нового суспільства, яке можна
буде з упевненістю назвати громадянським.
— Юрію, прийнято вважати, що війна нас застала зненацька й українська армія не була до неї готова. Чому так сталося? — Я сам людина військова.
Закінчив Київське авіаційне училище, яке вважалося одним із кращих вишів у країні. Потім я потрапив до Білорусі й там служив до 2000 року, після
чого повернувся в Україну. Треба визнати, що білоруська армія тоді перебувала у набагато кращому
стані, ніж наша. Це я зрозумів уже потім. У Криму
ми не могли зупинити процес окупації. Правильніше, ми змогли б його утримати, якби наше керівництво було зубастішим. Замість цього були допущені явні помилки. Проте треба розуміти, що наша
армія в Криму була фактично п’ятою колоною РФ.
Люди, які отримували зарплату вп’ятеро меншу,
ніж їхні колеги з Росії, у складі 80% просто перейшли на інший бік. А причина цього в тому, що спочатку не було національної державної політики в
Криму. Та й у всій державі такої єдиної політики не
було. Те, що сталося, — наслідок цього. Винні в
цьому олігархи, які захопили владу. Я їх називаю
феодалами. Винен той же Кучма, який зараз чомусь
представляє інтереси України в Мінську. Винні і
Ющенко, і Порошенко, які вийшли з «шинелі» Кучми. При цьому я свідомо не згадую Кравчука, у
якого була національна позиція. Кравчук був вихованцем старої партійної школи, і він розумів, що
без ідеї, яка об’єднуватиме народ, націю, все інше
не має сенсу... Повертаючись до теми армії, хочу
сказати, що після Майдану я був вражений важким
станом наших збройних сил. Тоді ми їздили за Чернігів, де стояли мобілізовані військові частини,
яких просто викидали в лісі з дірявими наметами.
Бійці спали на ялинових гілках, у них деколи навіть
не було черевиків і не завжди була їжа. Природно,
в тому стані збройних сил впоратися з противником
ми не могли. Коли мій старший син, який був на
Майдані у 2-й сотні самооборони, пішов разом із
хлопцями в перший резервний батальйон Нацгвардії, названий потім батальйоном імені Кульчицького, то я побачив, що це було дуже правильною
ідеєю знайти місце майданівцям, патріотам і на них
спиратися. Крім них, ні на кого практично спиратися не було можливості. При штатній чисельності
1,5 тисячі осіб у бригаді ЗСУ насправді перебувало
від сили 500 осіб особового складу і техніка була не
на ходу. Армія була розвалена, на це й розраховував
Путін. Таким чином, перше, чим ми почали займатися як волонтери, це забезпечення згаданого батальйону Нацгвардії. Я зрозумів, що хлопцям треба
допомогти, бо не було ні бронежилетів, ні рацій, ні
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приладів нічного бачення. Було очевидно, що вони
стануть певним кістяком, саме вони зламали плани
Путіна. Варто пригадати, що коли деякі тітоньки
виходили проти українських солдатів і всіляко їм
перешкоджали шляхом провокацій, то бійці ЗСУ
розгублювалися. Добровольці ж досить швидко і
жорстко реагували на подібні речі, після чого
спроби продовжувати провокації присікалися геть.
— З приводу знищення добровольчих батальйонів. Чи
справді така тенденція існує, чи це викривлене розуміння ситуації? — Зазначу, що біля витоків добровольчого руху стояли Антон Геращенко і Арсен Аваков. Тому, коли говорять про те, що вони нібито
знищують добровольців, це ніяк не в’яжеться з реаліями. Порошенко при цьому категорично проти
добровольців, бо він їх боїться і на те є причини.
Фактично добровольчий рух зараз зведений нанівець. Від самого початку було зрозуміло, що Петру
Порошенку добровольці не подобаються. Він вважав їх украй ненадійними для свого режиму і, мабуть, недаремно. Проти добровольців у результаті
почалися гоніння, зокрема й у ЗМІ. Проти них виступав той же Бірюков, Гелетей, представляючи їх
пияками, мародерами і насильниками. На будьякій війні справді є випадки і мародерства, і насильства. Це війна, і вона потворна. В армії звичайні
люди, коли вони отримують в руки зброю, переживають жахливі стреси, з ними може статися будьщо. Це правда війни, і цю правду я бачив на власні
очі. Але боротьба з добровольцями — це не боротьба
з негативними явищами війни. Порошенко зробив
ставку на мобілізовану армію. Начебто це дешевше.
На початковому етапі мобілізована армія дійсно потрібна. Потрібен був людський ресурс. Але потім
треба було будувати професійну армію. Контрактникі — це не професіонали. Професіонал — це людина, яка життя присвятила збройним силам, постійно вчиться воювати і бути, даруйте, професійним убивцею противника для того, щоб захистити
свою країну. У мене є інсайдерська інформація, що
на РНБО були чергові розбирання щодо добровольців. Навіть тоді, коли Семенченко, до якого я
особисто ставлюся негативно, провів політичну акцію, Порошенко сприйняв це мало не як спробу
державного перевороту. Зараз у добровольчі батальйони бійців мобілізують, і вони стають вже начебто
і не добровольчими. Самих добровольців у ці батальйони вже і не запрошують. Керівництво МВС
змушене чинити так само, тобто примушувати бійців підписувати контракти. Багато хто йде, і це погано. — До речі, як ви ставитеся до того, що багато
комбатів пішли в політику? І на що зараз перетворився парламент? — Коли були вибори до Верховної
Ради, то я категорично заявляв, що проти того, аби
комбати йшли до парламенту. У нас не закінчилася
війна, а це означає, що треба продовжувати займатися батальйонами, а не політикою. — Можливо, їх
спеціально готували для політики? — Ні. Я бачив, як
деякі комбати, той же Семенченко, просто використовують добровольчий рух для задоволення своїх
політичних амбіцій. Ці амбіції, окрім гасел, мало
відповідають національним інтересам. Це моя особиста думка. Фактично дві «політичні» сили —
«БПП» і «Народний фронт» — скористалися цими
комбатами, запросивши їх у свої списки і підвищи-
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вши свій рейтинг. Слово «політичні» я беру в лапки, бо переконаний, що жодної політики в Україні
немає. Немає ні справжніх політиків, ні справжніх
партій. Є продовження стосунків феодалів між собою з псевдодемократичним забарвленням у вигляді виборів і парламенту. Тому говорити, що у нас
є парламентаризм, — це просто смішно. Та й суспільство у нас не згенерувало реальної політики. —
Тобто суспільство саме до цього не готове. — Я переконаний, що в такий важкий для країни час потрібен національний лідер. Це людина, яка має бути
на рівні Ганді, де Голя, Валенси, бен Гуріона. У неї
має бути національна ідея. Вона може не завжди
мати рацію, але вона повинна чітко розуміти, що
відповідає національним інтересам країни, і бути
при цьому безсрібником. — Ви згадали прізвище Бірюкова. І серед волонтерів знайшлися люди, які пішли і в політику, і в чиновники. — Якщо я йду в чиновники й отримую якусь посаду, то який же я тоді
волонтер? Безумовно, інколи має бути координація
з державою. Серед представників влади дуже багато
патріотів. Навіть у Міністерстві оборони. — Ви сказали «навіть»... — Міністерство оборони — це украй
корумпована структура. Але доводиться і там знаходити нормальних, адекватних людей. У штабі сухопутних військ є прекрасні офіцери. У нас у всіх
головне завдання — перемога. Проте що стосується
волонтерів, які пішли у владу, то це політичні проекти. Що стосується так званого «волонтерського
десанту». Який такий десант? Які волонтери? Ось є
Міністерство оборони — величезна машина, при
цьому неефективна. Що треба зробити? Треба дати
повноваження міністрові, у якого має бути на декількох аркушах програма реформування. Коли генерал Мальцев у Білорусі розпочав реформування
свого відомства, то у нього була програма військових реформ на десяти аркушах. У нас же безліч прожектів, аж до введення нової військової форми. Форма — це епізод. Наче в інших арміях цього не роблять, чи в українській армії цього не робилося раніше до приходу «волонтерського десанту». Або візьмемо електронні торги. Просто з’явилася така
можливість і треба її використовувати. Яка ж це реформа? Реформа — це зміна світогляду всієї організації, це ідеологія. Реформа — це створення високоефективної професійної армії, оснащеної за
останнім словом науки і техніки, керованої адекватними, талановитими командирами. Ось вся суть
військової реформи. Зараз у нас Генштаб і Міноборони дублюють функції один одного. Міноборони
має бути суто цивільною організацією, що забезпечує діяльність збройних сил і в якій при нашій чисельності армії повинно працювати не більше 500
осіб з нормальною зарплатою. А в Генштабі мають
бути талановиті офіцери. Виходить, що зараз Генштаб, зокрема, займається ще й забезпеченням армії, що властиво функціям винятково Міноборони.
Чому так? Відповідь проста — освоєння грошових
потоків. Безумовно, зараз постачання армії покращало. Все-таки не могло нічого не змінитися більш
ніж за рік війни. — Зараз активно обговорюється
тема блокади Криму. До цього піднімалося питання
блокади окупованого Донбасу. Наскільки реально це
реалізувати і як ви до цього ставитеся? — Загалом я
ставлюся до цього позитивно. Противник захопив
нашу територію. Перше — ми повинні оборонятися.
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Друге — порвати з ним всі стосунки — від дипломатичних до економічних. Третє — ми нічого не повинні робити для того, щоб противникові жилося
краще. Навіть якщо ми самі від цього втрачатимемо. Абсурдом є говорити про агресію і при цьому
агресорові потискати руку, торгуючи з ним. Треба
обрізати всі зв’язки і соломою топити будинки,
якщо потрібно. Треба було перебудовувати економіку ще рік тому, одразу ж після нападу. Замість
цього з окупантом хтось продовжує вести бізнес.
Фактично ми маємо на Донбасі не просто тіньовий
бізнес, а кримінальний. Це схоже на мента, який на
дорозі малює подвійну суцільну лінію там, де її не
має бути, і при цьому збирає гроші з «порушників».
Так само й тут. Ввели лінію розмежування і замість
блокування просто поставили каси. Хтось поставив
шлагбаум і знімає гроші. Виходить, що у нас контрабандою вважається провезення хури з продуктами, але при цьому ешелони вугілля і металобрухту
контрабандою не вважаються. Щодо нинішньої
блокади Криму, то при всій моїй повазі до кримських татар складається відчуття, що це політична акція, яка після виборів закінчиться. — Буде привід
перевірити цю версію після жовтня. — Так. Треба розуміти, що національної політики щодо Криму немає і не було. Немає стратегії того, як повернути
Крим, як підтримувати там кримських татар і патріотів України, які залишилися в окупації. Бо, окрім блокади, потрібна програма того, як підтримувати наших громадян, як їх рятувати, захищати, вивозити, забезпечувати, давати можливість жити в
нашій країні. Тому я й стверджую, що сьогоднішня
блокада Криму — це «акційна фішка» під прапором
національної боротьби. І думаю, що ця «фішка» не
остання. Повертаючись до теми контрабанди на
Донбасі, можу сказати, що вона не тільки не припиняється, але й набула величезних масштабів.
Причому сама контрабанда стала жахливіша ще й
тим, що на Сході за гроші почали вбивати свої
своїх. Йдеться не просто про контрабанду. Там прокручуються божевільні афери, які куруються зверху.
Якщо ці афери будуть розкриті, то підніметься грандіозний скандал, сильніший усілякого «гейта».
Коли у мене будуть докази, які можна буде надати
в суді, я обов’язково їх оприлюдню. — У мережі вас
прийнято сприймати як скептика. Існують цілі кліше
— «зрадофіли», «порохоботи», які приклеюють до тих
або інших осіб. Останні стверджують, що ви у всьому
шукаєте так звану «зраду» і деморалізуєте читачів. Як
ви оцінюєте свій скепсис? Чи справді все так погано?
— Що ж до так званих порохоботів, то це абсолютно
нормальне явище. Існує провладна пропаганда.
Президент захищає себе. Він створює при цьому в
інформаційному середовищі ворогів, на яких вішає
все. Спочатку скептиків називають «зрадофілами» і
говорять, що вони просто завжди критикують і нічого не помічають хорошого. Потім слідом за подібними кліше з’являється ще одне — зрадники.
Тобто, якщо ти критикуєш владу, то ти автоматично нібито працюєш на ворога, на Путіна. В історії
це закінчується двома шляхами. Перший — «зрадофіли» виявляються адекватними людьми, які цей
режим перемагають. Причому я не кажу про
збройне повстання, а про перелом ситуації. Другий
варіант — «зрадофілів» ув’язнюють, називаючи їх
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«ворогами народу». Я не належу до людей, які огульно когось критикують. Це навіть образливо. Говорити про те, що я слабка людина, яка депресує і
бачить все в чорних тонах, безглуздо. Якби це було
так, то я б уже виїхав з цієї країни, як багато «порохоботів», які віщають у мережі з-за кордону. Торік я майже постійно перебував на фронті. Всі знають, скільки всього я зробив для армії, що я один
із тих, хто організовував волонтерський рух, що я
будував розвідувальні мережі, що займався і займаюся безпілотниками, технологіями військового
призначення. Говорити при цьому, що я працюю
на боці ворога, може тільки людина з хворою уявою. Все це — елементи захисту режиму. Тепер
якщо пропонуєш конкретний план військової реформи, то виходить, що все це треба викинути, бо
це критика існуючого стану речей, а значить —
знову «зрадофіли». Це смішно — інформаційну
війну вони ведуть бездарно. — Ви бачите себе в політиці? — Так, бачу. В майбутньому. Президентом.
Звичайно, я іронізую, але справді в нашій країні, де
дуже сильні традиції кріпацтва на всіх рівнях, все
вирішує президент як головний чиновник або — головний кріпосник. Я не бачу шансів змінити країну
на рівні депутатства. Що там робитиме один розумний і сміливий, якщо вся система працює за іншими правилами? Скільки б він не тис на кнопку,
цю систему він не змінить. Я переконаний, що Україні потрібен національний лідер із державним мисленням, який буде здатний на відповідні кроки. У
Давньому Римі, коли починалася війна, призначалися консули. А коли зовсім ставало погано, то
призначався диктатор. Як я говорив, у нас немає
зараз політики. Але вона скоро буде. Росія своїм
тиском сама народжує в нас опір і, відповідно, здатність виживати і розвиватися. Нас чекають дуже
серйозні зміни, і я з оптимізмом дивлюся в майбутнє попри розчарування» [16].
«Слепой Петр Дячук и его незрячая и глухая
жена Валентина Мазурик («ФАКТЫ» рассказывали
о них [18]) сегодня активно помогают фронту. Они
вяжут бойцам АТО специальные рукавицы. За полтора месяца супруги изготовили уже более 50 пар
таких рукавиц и не собираются останавливаться
на достигнутом.
— Свяжем столько, сколько понадобится, — говорит 51-летний Петр Дячук. — А идею таких рукавиц подсказал сынок Валюши, который сейчас служит на востоке Украины. Однажды он признался,
что бойцам не хватает хороших перчаток. Те, которые им выдают, не годятся — палец сползает
со спускового крючка. Поэтому во время стрельбы
их приходится снимать. В результате мерзнут и немеют руки, и прицельность уже не та. Сын объяснил,
что им нужны перчатки без одного пальца. Жена
вспомнила, что видела такие давным-давно, когда
еще была зрячая, на рынке у продавщиц. Для того
чтобы торговкам в мороз было удобнее считать деньги, они обрезали пальцы в перчатках до половины.
Супруга решила самостоятельно связать такую пару.
Получилось не сразу. Но когда сын приехал
в отпуск, Валентина смогла показать ему готовую
пару. Боец оценил мамино изделие и попросил связать такие же рукавицы для друга.
— Вторую пару Валя связала быстрее, а потом
и третью, — рассказывает Петр Дячук. — Сейчас
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жена настолько наловчилась, что вяжет и считает
петли автоматически. За день получается пара добротных, теплых и, главное, удобных рукавиц. Жена
вяжет, а я нахожу ей нитки. Для работы требуется
исключительно шерстяная пряжа темных тонов.
До морозов нужно успеть связать не менее ста пар —
бойцам уже пообещали, они ждут. С работой справимся. Главное, чтобы ниток было в достатке.
Их передают родственники, соседи, знакомые. Приходится ходить по городу, интересоваться, у кого
есть лишний клубочек или старая шерстяная кофточка, которую можно распустить. А еще я продолжаю
искать спонсоров, которые согласились бы принять
участие в оплате операции супруге.
Напомним, что незрячий Петр Дячук вот уже
несколько лет собирает деньги для восстановления
слуха своей любимой жены.
— Я потерял зрение в пятилетнем возрасте, —
вспоминает Петр Емельянович. — Играя с друзьями
на чердаке дома, нашел необычную игрушку с кольцом.
Это оказалась ручная граната, видимо, спрятанная
когда-то моим дедом. Стал хвастаться перед
ребятами, а те захотели отобрать. Я побежал,
чтобы отнести находку родителям, но споткнулся и,
наверное, случайно дернул за чеку…
Раздался взрыв. Ударной волной ребенку оторвало кисть и обожгло глаза. Медики чудом спасли
жизнь мальчику, однако зрение вернуть не смогли.
Его долго лечили окулисты Луцка, затем Одессы.
В конце концов родители услышали неутешительный вердикт: ребенок никогда не будет видеть.
— Папа с мамой сделали все, чтобы я нормально
себя чувствовал, — продолжает Петр Дячук. — Каждый день мне говорили, что жизнь продолжается,
и она прекрасна несмотря ни на что. Я закончил спецшколу, затем поступил в педагогический институт
на исторический факультет. После его окончания работал в школе. Я замечательно со всем справляюсь:
хожу по магазинам, готовлю, стираю, путешествую… С удовольствием слушаю аудиокниги, а еще пою
в церковном хоре. Но по-настоящему стал
счастливым 16 лет назад, когда встретил Валюшу.
Валентина Мазурик ослепла на один глаз
в подростковом возрасте в результате травмы.
Чтобы сохранить остатки зрения на другом, она перенесла десяток операций. Каждый раз, просыпаясь утром, женщина благодарила Бога за то, что
еще один день проживет, видя солнце.
— Когда Валюша появилась в моем доме, здесь все
ожило! — говорит Петр Емельянович. — Она навела
порядок, посадила цветы, которые чудесно пахнут.
Жена великолепно готовит и балует меня вкусными
блюдами. А еще вяжет теплые вещи, которые мне
очень дороги. Валенька окружила меня любовью и заботой, стала моими глазами. Мы часто гуляли вечером в парке, любили путешествовать.
Три года назад случилась беда, о которой предупреждали врачи, — Валентина полностью потеряла зрение. Женщине пришлось учиться стирать,
готовить, убирать и передвигаться по квартире
на ощупь. А вскоре в семью пришло еще одно горе.
— Самым большим ударом для меня стала полная
глухота супруги, — вздыхает мужчина. — Через несколько месяцев после того как Валюша ослепла, она
потеряла и слух. Жизнь в полной тьме и тишине для
жены стала невыносимой. А мне тяжело от того,
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что она страдает… Мы не знали, как объясниться
друг с другом — ведь я слепой, а она слепая и глухая.
Однажды меня озарило, и я купил детскую азбуку
с крупными пластмассовыми буквами. Очень благодарен сотрудницам магазина, которые меня хорошо
знают и постоянно помогают с покупками. Так вот,
с помощью этой азбуки я складывал вопросы для супруги, она пальцами «читала», а затем так же писала
мне ответ. Мы снова могли общаться — это было счастье! И все-таки складывание слов оказалось хлопотным делом, поэтому я предложил жене освоить систему Брайля. Валенька очень быстро выучила грамоту для слепых, и наша жизнь перестала быть такой мрачной. Жена снова стала шутить, рукодельничать и даже… сочинять стихи.
Она очень компанейский человек. Супруге часто
звонят друзья. Общение происходит так: Валюша берет трубку и рассказывает новости, а затем задает
вопросы. После этого трубку передает мне, я слушаю
ответы подруг и записываю их по системе Брайля.
Если нужно сказать жене что-то очень коротко,
«рисую» буквы, водя по ее руке.
Петр Дячук признался, что он сердцем чувствует: супруге не хватает «живого» общения.
Он поинтересовался у медиков, можно ли Валентине вернуть слух. Те, обследовав женщину, ответили: только если вживить кохлеарные имплантаты,
стоимость которых сейчас свыше 600 тысяч (!) гривен. Специалисты столичного Института отоларингологии пообещали провести нужную операцию.
— Нам объяснили, что благодаря государственной программе сверхдорогую операцию можно сделать
бесплатно, — рассказывает Петр Дячук. — Однако
это касается только детей, а для взрослых ничего
подобного не предусмотрено. Поэтому нужно собирать деньги.
— Цена на операцию для нас заоблачная, и всетаки мы не теряем надежды вернуть слух хотя бы
одному моему уху, — тяжело вздыхает 55-летняя Валентина Мазурик. — Жить без зрения еще можно,
а вот без зрения и слуха… Если Петя идет в магазин,
я буквально считаю минуты, когда он вернется. Мне
страшно надолго оставаться одной, ведь в случае
беды я не в состоянии ни в «скорую» позвонить,
ни соседям сообщить.
Чтобы собрать необходимую сумму, семья экономит на всем. Супруги распродали самое ценное
из вещей, деньгами помогли друзья и знакомые.
— Еще немного, и наша мечта бы сбылась,
но прыгнул доллар, цены резко подскочили, — говорит
Петр Емельянович. — Нам снова далеко до требуемой суммы. Поэтому все также каждое утро
я отправляюсь по городу в поисках денег. Захожу
в кабинеты чиновников разных уровней, прошу у общественных организаций и благотворительных фондов, обращаюсь к бизнесменам, не прохожу мимо церквей. Но самая большая надежда на обычных добрых
людей…» [17].
«Одесситке Вике Сороке всего двадцать. В
2014 году девушка закончила медицинское училище, где училась на фельдшера. Получив диплом,
сразу пошла работать в Одесский клинический военный госпиталь. А уже летом оказалась в зоне
АТО. И не в тылу, а сразу на передовой. В Мариновке Луганской области вместе с коллегами и бойцами 79-й николаевской аэромобильной бригады
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попала в окружение, где под непрекращающимися
обстрелами спасала раненых воинов. Получила контузию. Несколько раз едва не погибла.
— Помню, мы с врачом обрабатывали рану бойца,
как вдруг в нескольких миллиметрах от моего лица
пролетел осколок, — вспоминает Виктория Сорока.
— Я как стояла, так и упала. Когда осознала, что
только что едва не лишилась половины лица, не сдержалась — слезы сами полились из глаз. Но я смогла
взять себя в руки и продолжила ассистировать хирургу. Я не верю людям, которые говорят, что на войне
не страшно или что там отключаются эмоции. Мне
было страшно. А при виде раненых ребят абстрагироваться невозможно. Бывало, обрабатываю рану, делаю все, что требует первая медицинская помощь,
а сама при этом рыдаю. С момента тех событий прошел год и сейчас уже кажется, что все это происходило не со мной.
Недавно Вика Сорока получила орден «За мужество» III степени. После событий в Мариновке
(она с коллегами-медиками и бойцами провела
в окружении около месяца) попала в больницу. Только когда девушка уже была в госпитале, ее бабушка узнала, где все это время находилась внучка.
— Причем я ничего бабушке не рассказывала, она
сама почувствовала, — говорит Вика. — Для родных
у меня была другая версия — говорила им, что работаю в мобильном госпитале в Запорожской области.
Возможно, они что-то подозревали, ведь в последнее
время я редко звонила. Иногда дозванивалась маме,
но через тридцать секунд связь прерывалась. В Мариновке все было уничтожено, в том числе и вышки.
Нас выводил из окружения известный волонтер Юрий
Бирюков. Вывозили на БТРах. Когда мы поднялись
на высоту, стало страшно — там все открыто, как
на ладони, негде спрятаться. А я уже привыкла к жизни в окопе, ведь на передовой постоянно работали
снайперы. И тут начался обстрел. Нам удалось
вырваться. Когда наконец оказались в тылу, я взяла
у одного парня телефон (свой потеряла еще в Мариновке) и начала звонить маме. Мне так хотелось закричать в трубку: «Мама, я жива!» Но понимала,
что нельзя. Мама не должна знать, где мы были.
Поэтому, услышав в мобилке родной голос, я попыталась спокойно спросить: «Как дела?» Но скрыть эмоции, наверное, не получилось. «Что у тебя с голосом?
— заволновалась мама. — Ты не заболела?» — «Заболела, — соврала я. — Но ничего. Со мной все в порядке». — Так и не признались? — Нет. Но потом
по телевизору показали Юру Бирюкова, который
рассказывал подробности нашего выхода из окружения. Он не называл фамилий, просто упомянул о девушках-медиках, которые, оказавшись в безопасности, падали на колени и целовали землю. Это были
мы с коллегой. Когда я уже лежала в госпитале, позвонила бабушка: «Это о тебе только что говорили
по телевизору?» До сих пор не понимаю, как она догадалась. — Вы получили контузию? — Да, это случилось во время одного из обстрелов, но не знаю, какого
именно — нас обстреливали постоянно. Когда мы только приехали на передовую, спали в палатке. Затем
просто на улице, под открытым небом — так было
удобнее добираться до окопов. Бывало, не выходили
из блиндажей по несколько дней — даже для того,
чтобы покушать или, извините за подробность, сходить в туалет. Между нашим и соседним окопом спе-
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циально прорыли траншею — чтобы прятаться там
в случае опасности, а уже потом пробираться к себе.
Соседний окоп был таким узким, что иногда приходилось спать практически друг на друге. Операции
делали либо в окопе, либо в машине, которая разворачивалась как мобильная операционная. Несмотря
на то что машина медицинская, ее так часто обстреливали, что автомобиль был похож на решето.
Тем не менее он служил нам прикрытием от осколков — стоял в центре лагеря, и мы, прячась за кузовом, оказывали первую помощь раненым, которых
нельзя было дотащить до окопа. Когда уезжали
из Мариновки, от этой машины практически ничего
не осталось. Мы даже не стали ее забирать. — Вы говорили родным, что находитесь в Запорожье. Действительно сначала там были? — Мы приехали в Запорожье всего на один день. Переночевали и отправились к ребятам из 79-й бригады в Солнцево Донецкой
области. А потом меняли месторасположение вместе
с ними. Первый серьезный обстрел я пережила в ночь
на 17 июня прошлого года. Мы остановились переночевать в лагере пограничников в Алексеевке. Будучи
в операционной, среди ночи услышали звуки выстрелов. Сначала подумала, что стреляют по беспилотникам. Но оказалось, мины летели в нашу сторону. Где спрятаться? Рядом были только автомобили и палатки.
Виктория признается, что мало кого запомнила
из бойцов, которым оказывала помощь: когда раненые
идут сплошным потоком — не до имен. А вот солдаты
говорят, что всю жизнь будут благодарны своей спасительнице . Мне когда-то говорили, что во время
обстрела можно укрыться между колесами большой
машины. Схватив в темноте автомат, бронежилет,
каску и берцы, я подбежала к грузовику, но под его
колесами уже не осталось места — там сидели
ребята. Тогда начальник быстро отвел меня в какуюто постройку, где мы тут же начали принимать раненых. Их было очень много. Помню, меня аж в дрожь
бросило от увиденного… Но я взяла себя в руки и начала работать. Обстрел продолжался до семи часов
утра. Мы оперировали ночь и все утро. Наверное, это
было мое боевое крещение.
«Никогда не забуду обгоревшие трупы наших
ребят, после того как их накрыло «Градами». — Говорят, к обстрелам можно привыкнуть, — продолжает Вика. — Возможно. Но перестать бояться все
равно нельзя. После первого обстрела я несколько дней
не разговаривала. Кстати, заведующий урологическим отделением Александр Анатольевич Нетребко
предлагал мне и операционной сестре Галине Адаменко вернуться домой. Мы сразу отказались. Сказали,
что останемся здесь, что бы ни произошло. Нас, медиков, ведь в командировку на фронт поехало не так
много: кроме меня, Александра Анатольевича и Гали,
в бригаде были муж Галины Сергей Иванович (он травмотолог), анестезиолог и два водителя. Анестезиолог, кстати, получил ранение. Это произошло на моих
глазах — ему в голову попал осколок. Мы бросились
оказывать помощь. Слава Богу, спасли. — В одном
из интервью вы сказали, что, сутками находясь
в окопе, больше всего мечтали о… косметичке. — Это
правда. У нас были с собой какие-то гигиенические
и косметические средства, но из-за обстрелов мы часто не могли ими воспользоваться. В том числе и нормально помыться. Под душ мы сами переоборудовали
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деревянную кабинку туалета. Но идти туда было
опасно — в любую минуту мог начаться обстрел. Однажды со мной так и произошло. Помню, только зашла, разделась — и раздались взрывы! Я тут же закуталась в полотенце — и бегом в окоп. Сижу там,
дрожу и с ужасом думаю, что могла и не добежать…
Видели бы вы мои волосы и ногти, когда я вернулась
с фронта домой. Кстати, косметичку я однажды потеряла, но ребята потом нашли ее и привезли мне
прямо на передовую. — Помните бойцов, которых спасали? Возможно, с кем-то до сих общаетесь? — Помню, но далеко не всех. Когда раненые идут бесконечным потоком, ты не спрашиваешь их имен — просто
быстро выполняешь свою работу. С некоторыми потом знакомишься, разговариваешь… Есть вещи, которые я, наверное, не забуду никогда. Например, обгоревшие трупы наших ребят после того, как их накрыло «Градами». Это очень страшно, ведь еще вчера
я видела всех их живыми. Помню, как парень, который привез погибших, в отчаяние пытался понять,
кто из обгоревших — его троюродный брат. Но тела
были неузнаваемы. Еще мне очень запомнился один
майор. Осколочное ранение в грудную клетку. Ему
было лет тридцать. Я поставила капельницу, но ему
стало хуже. Открылось внутреннее кровотечение.
Майора тут же отвезли в госпиталь в Куйбышево,
прооперировали. Но через два часа мужчина умер. Казалось бы, один случай из тысячи, но мне этот майор
почему-то очень запомнился. Возможно, потому, что
дома его ждала маленькая дочка. Он успел мне
об этом сказать. Некоторые бойцы, которых удалось
спасти, оказывается, меня помнят. Приезжают
в госпиталь или находят через социальные сети. Недавно у меня брали интервью, и я сказала, что время,
проведенное в зоне АТО, было самым страшным, но
и… лучшим в моей жизни. В комментариях под
статьей одна женщина написала: «Это ужасно. Как
вы можете такое говорить?» Я от своих слов
не отказываюсь. Там, на войне, все по-другому.
В мирных городах люди зациклены на себе и своих проблемах. А на войне все друг за друга горой. Ты знаешь,
что тебя не бросят в беде, и сам ни за что не оставишь товарища. Помню, как во время обстрела командир лагеря вместо того, чтобы побыстрее прятаться, бегал по окопам с криком: «Все живы?
Вы в порядке?» Он и не думал о том, что сам может
погибнуть. Вернувшись домой, долго чувствовала себя
не на своем месте. Хотелось назад, на передовую.
В родном городе совсем другая жизнь. Люди ходят
по ресторанам, развлекаются и понятия не имеют,
что происходит в их же стране. Я ни в коем случае
их не осуждаю. Но мне было морально тяжело. Первые пару месяцев вообще не хотелось выходить
из дому.
— Многие бойцы говорят, что война навсегда
их изменила. Вас тоже? — Конечно. Теперь я понимаю, что желание купить новое платье или лак для
ногтей — это такая ерунда. Да и покупка новой машины тоже. Самая большая ценность — ваши близкие. Цените время, проведенное с ними. Находясь
в зоне АТО, я все время думала о своих родителях,
о младшем братике. Это так страшно — понимать,
что можешь больше никогда их не увидеть. Сейчас
все свободное время провожу с ними. — Вы работаете?
— Да, все в том же Одесском военном госпитале. Мечтаю стать профессиональным хирургом. Ассистируя
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опытным военным хирургам, я как фельдшер многому
научилась. В этом году пробовала поступать в медицинский институт, но меня не взяли. Буду пытаться
в следующем году. Сейчас привыкаю к обычной жизни.
Однако если потребуется, поеду на фронт не раздумывая» [19].
«Помилованный главой государства «волонтер
в законе» Константин Ходаковский вышел на свободу и вернулся домой. 25 тысяч евро, полученные
от Европейского суда по правам человека как компенсация за пытки со стороны сотрудников милиции, Константин потратил на нужды армии. В начале октября 2015 г. «ФАКТЫ» сообщали о том, что
президент Петр Порошенко помиловал 20 осужденных. Среди них был и Константин Ходаковский,
который, отбывая наказание в колонии, помогал
украинской армии. С тех пор Константина
называют «волонтером в законе». Волонтерством
он занялся еще в конце 2013 года, когда развивались события на Майдане. Зарегистрировался
в соцсети и организовал сбор средств для протестующих. А вскоре стал собирать деньги для военнослужащих. Подписываясь на его страничку в «Фейсбуке», люди сначала даже не догадывались, что волонтер Ходаковский находится в колонии. Константин тем временем, всеми правдами и неправдами
добиваясь доступа к телефону и Интернету, продолжал свою волонтерскую деятельность. А когда
получил 25 тысяч евро компенсации за пытки
со стороны сотрудников милиции, не задумываясь,
отдал эти деньги на нужды украинской армии. Константин отсидел почти 12 лет. Впереди у него оставались еще три года заключения, когда его помиловали. Это произошло во многом благодаря волонтерам, которые, узнав историю коллеги, стали писать соответствующие письма на имя президента.
— По правилам я тоже должен был написать
такое письмо, — говорит Константин Ходаковский.
Мы связались с ним по телефону, как только Костя
приехал домой. — Но я… не хотел. Во-первых, не верил, что из этого что-нибудь получится. Я много лет
потратил на то, чтобы доказать, что невиновен
в убийстве, в котором меня обвинили, но получил 15
лет лишения свободы. Кроме того, закон о помиловании распространяется лишь на тех, кто признает
свою вину. А я ее не признал и не признаю до сих пор…
В результате письмо президенту я отправил,
но не такое, как должен был. Я так и написал:
«В убийстве не виновен». — За что вас осудили? — Все
началось с ограбления квартиры, которое я совершил,
когда мне было 15 лет. Не буду врать и говорить, что
никогда не нарушал закон. Нарушал. В тот день
мы с тремя ребятами отдыхали на квартире в самом
центре столицы. Как раз был День Независимости
Украины. Мы с ребятами вышли в подъезд покурить
и заметили на лифтовой сетке ключ. Оказалось,
он был от лифта, идущего с четвертого на пятый
этаж. Весь этот этаж занимала роскошная квартира, в которую мы проникли. Я еще запомнил, что
прямо в квартире был бассейн. Хозяева отсутствовали, и мы этим воспользовались. Украли несколько
винтовок и коллекционный нож XVI века. Еще взяли
деньги из сейфа, но не все. Оказалось, мы ограбили
квартиру очень влиятельного чиновника. Не могу назвать его имя. Но мы тогда этого не знали и на ра-
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достях уехали в Житомир. Там вовсю тратили деньги, стреляли из украденных винтовок. Коллекционный нож я носил в своем рюкзаке. Потом решили
отдать винтовки на хранение одному знакомому.
В качестве вознаграждения за помощь я подарил ему
этот нож. Через восемь месяцев меня вызвали в суд
в качестве свидетеля. Оказалось, знакомый, которому я подарил нож, совершил убийство. Во время
драки ранил ножом какого-то мужчину, отчего тот
вскоре умер. Изначально его судили по статье «Неумышленное убийство». Приятель сказал, что нож
подарил ему я, поэтому меня и вызвали в суд.
Но за ограбление квартиры чиновника к тому времени
уже успели посадить двоих человек. И эти двое…
дали признательные показания. У них их просто
выбили. Интересно, что даже после того, как я признался в содеянном, этих ребят не отпустили — они
отсидели три года. Я готов был получить срок
за ограбление. Но уж никак не мог подумать, что
меня обвинят в умышленном убийстве. В том, что
мужчину в парке убил мой знакомый, которому я подарил нож, не сомневался никто. Он и сам признал
свою вину. Но если сначала говорил, что совершил
убийство по неосторожности, то потом вдруг заявил, что это я «заказал» преступление. Мол, для
этого и дал ему нож. Несмотря на то, что у него
не было ни свидетелей, ни каких-либо других доказательств, ему поверили. Меня сделали подозреваемым,
а потом приговорили к 13 годам лишения свободы.
Мои аргументы никто не хотел слушать. В приговоре
и многочисленных ответах, которые я получал
из правоохранительных инстанций, так и написано:
«Вина Ходаковского доказана показаниями второго
подсудимого». — Вам дали 13 лет лишения свободы
или все-таки 15? — уточняю у Константина. — Сначала 13. Еще два года я получил уже сидя в тюрьме —
«за нарушение режима». В колонии в Изяславе Хмельницкой области меня, как и других заключенных, возмущали бытовые условия. Вернее, их полное отсутствие. Например, то, что срок годности лекарств, которые нам давали, вышел еще в 1990 году.
Или то, что в колонии вообще не было душа. Мы обратились в Пенитенциарную службу Украины. Вскоре
из Киева приехала комиссия, и процесс пошел. В колонии появились душ и нормальные лекарства. Но после
того как киевские чиновники уехали, к нам пришли
омоновцы — человек 400. Нас, человек 20, начали
в прямом смысле слова убивать. Били до потери сознания. Одного парня забили до смерти, второму
выбили зубы. Нас перевезли в Ровно, затем в Днепропетровск и везде избивали. Потом я попал в колонию
в Первомайске Харьковской области, где провел два
года и восемь месяцев. Почти все время сидел в карцере. Мы (те, кто посмел пожаловаться в пенитенциарную службу) попадали туда по любому поводу.
Забыл поздороваться — в карцер. Что-то не так сказал — опять в карцер. «За неповиновение администрации» мне и «накинули» срок.
Константин и другие избитые спецназовцами
заключенные пожаловались в Европейский суд
по правам человека. В 2013 году о деле «Карабет
и другие против Украины» писали многие украинские СМИ (Карабет — это фамилия заключенного,
который умер от нанесенных спецназовцами
травм). Тогда стало известно, что 18 заключенных
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отсудили у государства в общей сложности почти
полмиллиона евро компенсации. Константину Ходаковскому присудили 25 тысяч евро.
— Затем меня перевели в колонию в Черкасской
области, — вспоминает Константин Ходаковский.
— Сначала ею руководил начальник, подчиненные которого тоже регулярно сажали меня в карцер. Но когда руководство колонии поменялось, пытки закончились. К осужденным стали относиться гораздо лучше.
Нам предлагали работу, за которую платили зарплату, мне давали возможность регулярно встречаться с женой. Приветствовали мою волонтерскую
деятельность. Более того, начальник колонии даже
помогал. — Когда же вы успели жениться? — Не только жениться, но и родить двоих детей, — улыбается Константин. — Мы с Викой познакомились в 2005
году по Интернету. Она в тот момент жила с родственниками в Праге, имела чешское гражданство.
Когда я признался ей, что сижу в тюрьме, она, наверное, не поверила. Заявила: «Я к тебе приеду». Приехала. Я в тот момент находился в карцере, и ей сказали, что свидания не будет. Но Вика не собиралась
отступать. Начала звонить в посольство и все же
добилась встречи. Таким было наше первое свидание.
С тех пор мы постоянно общались. Я чувствовал, что
нашел родного человека, но не думал, что у наших отношений есть будущее. Мне предстояло сидеть еще
десять лет. Зачем я ей такой нужен? Когда Вика
предложила пожениться, я пытался ее отговорить.
Боялся, что этим поступком она может испортить
себе жизнь. Но Вика получила украинское гражданство, купила в Украине квартиру, и мы известили руководство колонии, что хотим расписаться.
— Я в своем решении не сомневалась, — говорит
Виктория. — Для меня не важно, где человек — на свободе или в тюрьме. Главное, чтобы он при этом оставался человеком. Поэтому вопрос, связывать ли
свою жизнь с заключенным, для меня не стоял. Многие мои знакомые были в шоке: «Как же так?!» «Вот
так, — отвечала. — Я его люблю, и точка». — Правда,
расписали нас только в 2010 году, уже в колонии
в Черкасской области, — продолжает Константин.
— Сейчас у нас есть две замечательные дочки — семилетняя Ангелина и двухлетняя Милана. С тех пор
как Вика стала моей законной супругой, нам стали
чаще разрешать свидания. Мы могли встречаться раз
в два месяца и оставаться вместе на трое суток.
Кстати, моя волонтерская деятельность началась
во многом благодаря супруге.
— Вы следили за событиями в стране? — Да, вместе с другими заключенными смотрел телевизор. Когда начиналась революция, Вика как раз рожала Милану. Дочка родилась 27 ноября 2013 года. Через два
дня сотрудники «Беркута» избили студентов. Седьмого декабря жена возвращалась из роддома. Ехала
по Киеву через Майдан. Сама за рулем, да еще и с новорожденной дочкой в машине! Вика привезла протестующим медицинские маски и лекарства. Когда я узнал, что жена подвергла себя и малышку такому риску, две недели с ней не разговаривал. Но разве это
могло ее остановить? То, что происходило на Майдане, я, конечно же, приветствовал. Хотя бы потому, что сам столкнулся с беспределом со стороны
правоохранительных органов. Не хотелось, чтобы
дети жили в такой стране. Когда началась оккупация Крыма, Вика поехала на полуостров с гумани-
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тарной помощью для украинских военнослужащих.
Детей, которых не на кого было оставить, взяла с собой. Потом начала ездить в зону АТО. Сначала возила продукты, затем — бронежилеты, каски, рации
и тепловизоры. В то время я как раз получил 25
тысяч евро, которые удалось отсудить. Эти деньги
ушли за две недели. Зато мы частично одели белоцерковский полк. Обеспечили ребят качественной амуницией. — Отдавая все деньги на нужды армии,
вы не сомневались в своем решении? — Нет. Честно
говоря, вопрос о том, на что их тратить, даже
не стоял. Я понимал, что солдатам эти деньги нужны больше, чем мне. Когда собственные сбережения
были потрачены, я бросил клич в «Фейсбуке». Люди
отозвались. — Вы регистрировались в соцсети под
своим именем? Все-таки, находясь в тюрьме, сидеть
в Интернете не положено. — Под своим. Я понимал,
что нарушаю режим, но решил это не скрывать. Все
равно бы узнали. Сотрудники администрации видели,
что я занимаюсь полезным делом, и на многое закрывали глаза. С 1 января нынешнего года заключенным разрешили ненадолго заходить в Интернет. Начальник колонии мою волонтерскую деятельность
приветствовал и даже позволял мне заходить в Интернет чаще. Он предложил заключенным делать для
военнослужащих буржуйки. И они их мастерили. Абсолютно бесплатно. А бухгалтер колонии продал квартиру и машину и, купив винтовку, уехал на войну.
На собранные деньги мы с женой и продолжали закупать амуницию. Жена и другие волонтеры (а их очень
много — Таня Рычкова, Юра Бирюков, Виталий Панич, Владислав Типарев и многие другие) потом отвозили это на фронт. Были и другие акции. В соцсетях
я познакомился с известным футболистом Романом
Зозулей. Футболки, в которых он играл, мы продавали
на аукционах. Деньги опять-таки шли на нужды армии. А продав футболку Андрея Ярмоленко, мы выручили 74 тысячи гривен, которые потратили на покупку реанимобиля. — Люди, которые перечисляли деньги, знали, что ставший известным в соцсетях волонтер Константин Ходаковский сидит в колонии?
— Большинство даже не догадывались. Однажды
я решился об этом написать. Люди, конечно, были
в шоке. Но тут же начали меня поддерживать, писать письма с ободряющими словами. Думаю, во многом благодаря этой поддержке я сейчас оказался
на свободе. Когда мне сказали, что президент меня
помиловал, я сначала не поверил. О таком счастье
не мог и мечтать. Из колонии меня встречали жена,
дочки и журналисты. Поехали в Житомирскую область, где живут мои родственники. Мама, к сожалению, уже умерла. Тетя была очень рада меня видеть, плакала… А еще меня узнавали прохожие. Пожимали руку со словами: «Очень за вас переживали.
Хорошо, что вы уже на свободе». Оказывается, читали обо мне в соцсетях. — Чем теперь будете заниматься? — Как и раньше, помогать украинской армии.
Жить будем в Первомайске Николаевской области,
где у нас есть квартира. На днях меня вызвали
в Администрацию президента и предложили интересный проект. Речь идет о том, чтобы контролировать
процесс выдачи участникам АТО земельных участков
и других положенных по закону льгот. Мне предложили заниматься этим в Первомайске, где есть три
воинские части. А еще хочется провести время с
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семьей. Дети привыкли приезжать к папе на свидания. Но теперь папа дома и больше никуда от них
не уйдет» [20].
«Создатель «Грузинского легиона», который
вместе с украинцами участвует в спецоперациях
в зоне АТО, вернулся из Америки, где договорился
о сотрудничестве с опытными инструкторами. А 19
сентября 2015 г. , он был награжден волонтерской
медалью «Народный герой Украины». Впервые Мамука взял в руки оружие в 14 лет, когда в его стране
шла «грузино-абхазская, как ее называют россияне,
а на самом деле грузинско-российская война». Так
говорит этот спокойный, уверенный в себе мужчина. Вместе с отцом, известным в Грузии армейским генералом Зурабом Мамулашвили, Мамука
попал в плен, пережил пытки и издевательства.
У него с самого начала событий в Украине не было
иллюзий на счет того, кто воюет в Донбассе и что
за «зеленые человечки» «отжали» Крым. Для него
борьба с оккупантами на нашей территории — дело
личное. Мы познакомились с Мамукой год назад,
когда он только формировал «Грузинский легион».
Немногословный,
сдержанный,
внимательно
слушающий собеседника 37-летний мужчина производит впечатление скалы, за которой можно
укрыться в любой ситуации. Несколько дней назад
Мамука вернулся из Соединенных Штатов Америки, куда летал по инициативе украинской и грузинской диаспор. А сегодня в Житомире он будет
награжден волонтерской медалью «Народный герой
Украины». Серебро для выплавки трезубцев продолжают присылать со всего мира. Купить эту награду невозможно. Комиссия, в которую входят
известные волонтеры, журналисты и общественные
деятели нашей страны, единогласно проголосовала
за кандидатуру грузинского патриота, который борется за независимость Украины. — Что вы делали
в Америке? — Встречался в Вашингтоне и Нью-Йорке
с представителями украинской, грузинской и черкесской диаспор. Кстати, Грузия — единственная
страна, которая признала геноцид черкесов. Народ
был истреблен. Часть черкесов уехали в Турцию, где
самая большая их диаспора, до семи миллионов человек. Я просил наших друзей в Америке быть более активными, поддерживать Украину, проводить совместные акции. В беседах выяснилось, что как минимум
десять грузин готовы пополнить наш легион. В ближайшее время они приедут в Украину. Несколько черкесов готовы служить в дружественном нам батальоне имени Джохара Дудаева. — В Америке люди хорошо понимают, что у нас происходит? — Там не получают информацию в полном объеме. Многие были
удивлены моими рассказами, снимками, видеоинтервью командиров батальонов, которые мы специально
записали для поездки. Кроме того, наша делегация
провела консультации с бывшими американскими военными. Совместно с «Грузинским легионом» они создают группу, которая будет проводить для украинцев
огневую, тактическую и медицинскую подготовку.
Отдельные люди будут заниматься реабилитацией
тех, кто уже прошел боевые действия. После войны
ваше общество поймет всю глубину проблемы. В Америке это направление развилось после вьетнамской
войны. У солдат были серьезные психологические про-
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блемы, из-за которых им трудно было вернуться в общество, найти работу. Уже есть наработки, которые позволяют решать эти вопросы.
— В мире признают, что украинцы за полтора
года научились воевать. В чем еще нужна помощь нашим солдатам? — У американцев солидный опыт владения современными технологиями, оружием. В Украину уже приезжали инструкторы их военно-морских
сил. Но курсы были короткими. В рамках нашего проекта обучение пройдут украинские пехотинцы, что
очень важно сейчас. Морских-то боев практически
нет. — Когда был организован «Грузинский легион»?
— В первые дни войны — в апреле прошлого года.
Я не могу говорить, сколько человек насчитывает
наше подразделение. Это достаточно компактная
группа. Мы выезжаем в самые горячие точки, но чаще
всего бываем в Луганской области, вблизи Счастья.
Как правило, совместно с разведывательными подразделениями батальонов проводим спецоперации.
— На нашей войне уже погибли ваши соотечественники… — Да, мы похоронили четверых грузин. Не все
они входили в наш легион. Двое были добровольцами,
поступившими на службу в разные батальоны. Это
были очень хорошие люди. Я их знал еще по Грузии.
У них остались семьи, жены, дети… — Бойцы вашего
легиона говорят родным, куда отправляются? — Конечно. У многих из-за этого возникают семейные проблемы, распадаются браки, и это печально. У меня
самого семья разрушилась именно потому, что я уехал
воевать. Жена этого не поняла и не приняла. Я женился буквально накануне событий в Украине.
Сыновьям всего два года и шесть месяцев… Искренне
надеюсь: когда они вырастут, поймут, почему я поехал воевать в Украину. Уверен, что благодаря моим
сегодняшним действиям сыновья будут жить в свободной Грузии. И даже если в силу каких-то причин
я не смогу их воспитывать, свободолюбие уже передалось моим детям генетически. — Что же заставляет
вас воевать за Украину, жертвовать своим благополучием, рисковать жизнью? — Россия — враждебно настроенная страна. Украина поняла это недавно.
И только сейчас отвоевывает свою независимость.
На Донбассе идет освободительная война. Причем
освободиться от объятий «старшего брата» должна
не только Украина, но и Кавказ. Часть Грузии до сих
пор оккупирована российскими войсками. Для нас
этого более чем достаточно, чтобы воевать. Я считаю, нам всем нужно объединяться против России,
иначе по отдельности пострадает каждая страна.
— Вы впервые взяли в руки оружие еще подростком.
— Мой отец — армейский генерал. Когда начались события в Абхазии, я не мог сидеть дома, упросил отца,
чтобы он взял меня в свое подразделение. Мне тогда
было 14 лет. Год провоевал, затем нас с отцом взяли
в плен. Через три месяца меня обменяли, а отец провел в плену почти два года. — Вас содержали вместе?
— В соседних камерах. Какое-то время мы были изолированы ото всех. Но вскоре нас перевели к военнопленным. При посредничестве сотрудников Красного
Креста меня определили в абхазскую семью. Там
хотя бы было человеческое отношение… Вскоре меня
снова забрали в лагерь военнопленных. Кстати, с тех
пор и мне, и моему отцу запрещен въезд в Россию.
— Вы наверняка слышали, как сейчас относятся к украинским пленным, как жестоко их пытают…
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— В Грузии было намного хуже. — Что довелось перенести вам? — У русских свой подход к кавказцам. Они
знают, что физическое воздействие мы выдержим.
А вот психологические пытки, унижения могут нас
сломить. Этим и пользовались. Но у меня подобные
действия вызывали только злость по отношению
к России. Несколько раз нас с отцом водили
на расстрел. Они так «шутили». Нужно было иметь
крепкие нервы, чтобы это выдерживать. Во время
одного из таких «расстрелов» отцу прострелили
спину. Сотрудники Красного Креста помогли тогда
медикаментами, благодаря чему он выжил. Отец
меня всегда воспитывал патриотом, но до плена
я не понимал, почему многие грузины настроены негативно по отношению к русским. А тут стал их ненавидеть. В том, что сейчас происходит, виноват
не один только Путин и его идеология. Свою роль
сыграла и ментальность русского народа. — Что помогло вам прийти в себя после плена? — Не знаю,
почему легко все это перенес. Может, в силу возраста, потому что психика еще не была до конца сформированной. — Как освободили отца? — Его обменяли
на русского пленного. Это было уже после войны.
— Отец сильно изменился? — Он весил 35 килограммов… Хотя во время войны его вес был около 135
килограммов. Естественно, это не могло не отразиться на здоровье. У него развился диабет. Прежний
вес он так и не набрал. Но сейчас отец просится воевать вместе со мной. — Вы ожидали, что украинцы
будут защищаться так отчаянно? — Это поражало.
Особенно в первые дни Майдана, после избиения студентов в Киеве. В то время как раз проводились соревнования на кубок мира по смешанным единоборствам, а я возглавляю национальную федерацию, был
со спортсменами на соревнованиях в Азербайджане.
Там не было украинской команды, поэтому мы вышли
с двумя флагами — своим и украинским. Наши спортсмены завоевали три медали. Большим сюрпризом
было для журналистов российского Первого канала,
когда на пьедестале почета грузинские спортсмены
появились с флагами Украины и сказали, что Грузия
посвящает свои награды Майдану. Русские были очень
недовольны. Так мы впервые выразили свою поддержку вашей стране, митингующим. И уже тогда я начал говорить с грузинами, у которых был военный
опыт, собирать легион. — Вы чувствовали, что у нас
будет война? — Да. Для меня Россия — легко предсказуемая страна. Еще до событий в Крыму я с единомышленниками приезжал в Донецк, видел, как раскачивают ситуацию, какие провокации устраивают
в городе. Уже тогда появились сепаратистские вооруженные группы. Позже, когда стали создаваться
добровольческие батальоны, мы начали обучать солдат, как обращаться с оружием, огневой подготовке,
тактике ведения разведки… — С какими подразделениями сейчас сотрудничаете? — В основном, с одним
из батальонов Министерства внутренних дел. Много
работали с «Киевщиной». Сейчас его объединили
с «Миротворцем», наши легионеры тренируют новобранцев этого полка в Киевской области. Я считаю,
что украинцы очень быстро отреагировали, смогли
мобилизоваться и отстоять свою страну. Вы способны быстро реагировать на ситуацию, учиться. Грузинам гораздо сложнее подчиняться приказу.
Поэтому у нас воюют, как правило, маленькими
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группами. Чем больше подразделение, тем больше
шума, возникает хаос… Ваши мужчины понимают,
что такое дисциплина. Поэтому мир и удивился, увидев, что за несколько месяцев вы возродили армию.
Я очень аккуратно отношусь к подбору кадров в легион. К нам не раз засылали провокаторов. Последний
случай был, когда я ездил в Америку. Один из наших
бойцов тут же позвонил на грузинское телевидение
и рассказал в прямом эфире, что подразделение разваливается, а командир с большими деньгами уехал
за границу. А я в это время выступал в Белом доме
и просил помочь украинцам военными консультациями. Самое обидное, что того человека я успел наградить… Поэтому каждого нового бойца мы принимаем
после тщательной проверки. — С кем из украинских
военных вы подружились, кто произвел на вас большое впечатление? — Командир 11-го батальона «Киевская Русь» Александр Гуменюк. Мы познакомились
в зоне АТО. Он производил очень мощное впечатление.
Не раз с ним встречались, общались, обменивались
планами. Это был очень хороший человек. Кстати,
в Америке были собраны средства, которые мы решили передать вдове Гуменюка — она осталась одна
с тремя сыновьями. Александр Леонидович напоминал
мне моего отца. А еще меня поражает стойкость украинских женщин. Как они поддерживают своих мужчин, решивших пойти воевать! Такая моральная
поддержка очень важна. Это мотивирует многих людей. А что делают волонтерши! Их вклад в победу
огромен. И победа близка. Россия выдохлась, она уже
не хочет и не может продолжать войну. — Но ситуация остается нестабильной, военная техника из зоны
АТО не выводится, продолжаются обстрелы… — Сейчас идут политические игры. Россия пытается раскачивать ситуацию и в Грузии. Но она не сможет
вести войну сразу на нескольких фронтах. Уверен,
что в ближайшем будущем произойдет распад
Российской Федерации. — Сейчас многие склоняются
к тому, что Украине следует отказаться от Донецка
и Луганска. — Ни за что! И обязательно нужно вернуть Крым. Это, без сомнения, ваша территория. Думаю, под воздействием мирового сообщества Россия
откажется от оккупации. — Что означает имя Мамука? — Насколько я знаю, с греческого это слово переводится, как «восход солнца». Но мое имя по паспорту — Ушанги. Просто родители с детства
называли меня Мамукой. — Где вы получили образование? — По профессии я дипломат. Учился в Париже. Удивительно, но то, что я делаю, противоречит тому, чему учился. Всегда занимался единоборствами, а это далеко не дипломатия. Выбирая профессию, хотел научиться решать конфликты мирным
путем. Но вы сами видите — у нас такой сосед, с которым говорить на дипломатическом языке очень
трудно» [21].
«Пережив одну войну в Сирии, а вторую —
в родном Луганске, 44-летняя женщина стала волонтером и вовлекает в эту деятельность своих детей.
«Говорят, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Но это не про меня, — вздыхает 44-летняя Наталья Шахуд (на фото в заголовке). — Сначала я пережила ужасы войны в Сирии и бежала оттуда с детьми в Украину. Тогда мне казалось, что Луганск самое безопасное место. Кто мог подумать, что всего
через три года здесь начнутся боевые действия?
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И снова обстрелы, страх, смерть… Я была вынуждена убегать от войны второй раз, но уже в своей
родной стране».
— В Сирию я уехала в 1994 году вместе с мужем, — рассказывает Наталья. — А познакомила нас
моя мама (она работала нотариусом). В то время
я только окончила школу и готовилась поступать
в вуз, хотела стать дизайнером. После курсов рисования обычно забегала к маме на работу. Однажды
прихожу, а в мамином кабинете сидит черноглазый
парень. Ибрагим учился в Луганском мединституте,
пришел к нотариусу оформлять покупку автомобиля
и, как потом признался, увидев меня, влюбился без
памяти. Сначала я отвергала ухаживания Ибрагима,
но мама сумела меня переубедить: «Посмотри, какой
хороший парень. Будет врачом, и при деньгах». Тогда
многие думали, что выйти замуж за иностранца —
это предел женского счастья. Ибрагим сильно отличался от наших мужчин. Был мужественный, самоуверенный, легко решал бытовые проблемы. В общем,
через четыре месяца мы поженились. Спустя год у нас
родилась дочь. Когда Ибрагим окончил мединститут,
мы уехали на его родину, в Сирию. По местным традициям, молодая семья должна два года прожить под
опекой родителей мужа, в их доме. Для меня это
стало тяжелейшим испытанием. Было сложно жить
по чужим и непонятным мне правилам. Через пару
лет Ибрагим занял большой пост: его назначили заведующим банком крови в местной обладминистрации.
Мы смогли купить собственный дом и переехали
от родителей мужа. У нас родились еще две дочери
и сын. Жили мы по меркам Сирии очень хорошо. Но все
изменилось в марте 2011 года. После серии восстаний
на Ближнем Востоке (в Тунисе, Египте и Алжире
произошли государственные перевороты. Эти события получили название «арабская весна». — Авт.)
сирийцы тоже решили свергнуть действующего президента Башада Асада. По всей стране прокатилась
волна демонстраций, люди требовали элементарной
социальной защиты и повышения уровня жизни. В Сирии очень много семей живут за чертой бедности,
практически в полной нищете. Однако власти
объявили участников мирных протестов террористами, организовали мобилизацию и с помощью солдат
попытались придушить восстание. Это привело к массовым беспорядкам. И тогда правительство начало
«зачистки». Знакомые предупредили, что в нашем городе будет масштабная «зачистка». Но я даже
не представляла, насколько это страшно. Сначала
исчезла телефонная и мобильная связь. Потом
мы услышали взрывы. Правительственные войска
окружили город танками и обстреливали его по периметру, уничтожив почти все дома на окраине. После
этого в город вошли солдаты. Они выламывали двери
и, не разбираясь, расправлялись с людьми. Услышав,
что в наш дом пытаются ворваться, я сама открыла
двери. Зашли 12 мужчин в военной форме и с оружием. Они обыскали комнаты, перевернув все вверх
дном. Я не смогла найти ключи от гаража, и они
изрешетили пулями дверь… Когда солдаты ушли, я через окно увидела, как они вытащили из дома нашего
соседа. Потом узнала, что его и еще троих мужчин
из ближайших домов расстреляли. Военные вламывались в дома, убивали беззащитных граждан, забирали
золото, деньги, мобильные телефоны… После такой
«зачистки» горожане жили в страхе, боялись выйти
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на улицу. Когда нам сообщили, что готовится вторая
«зачистка», муж сказал: «Вам лучше уехать к твоим
родителям в Луганск». Я быстро собрала вещи, взяла
детей и улетела в Украину. Старшая дочь осталась
в Сирии: за два месяца до этих событий она вышла
замуж.
— Рассчитывала, что мы с детьми пробудем
в Луганске недолго, — продолжает Наталья. — Но все
вышло иначе. В Сирии началась гражданская война,
и мой муж спешно выехал в Турцию. Ибрагим сказал,
чтобы я с детьми перебиралась к нему. «Хорошо, —
говорю, — но моих родителей тоже заберем». К тому
времени мама полностью потеряла зрение, а болезнь
ног приковала отца к постели. Это разозлило Ибрагима: «Сдай своих родителей в дом престарелых!»
И тогда я приняла решение остаться в Украине. Вопервых, не могла бросить больных маму и отца, а вовторых, после той ситуации возненавидела мужа.
Я устроилась на работу, а средней и младшей дочерям
пришлось срочно изучать украинский язык. По результатам тестовых экзаменов старшая девочка вместо
выпускного класса продолжила учебу в девятом,
а младшая, семиклассница, попала в пятый. Как только на новом месте наладилась жизнь, началась
война. В том, что сейчас происходит в Луганске, виноваты отчасти и сами луганчане. Я часто слышала,
как местные пенсионеры мечтали о возвращении
в Советский Союз, а младшее поколение почему-то
считали себя русскими. Никто не противился захвату власти в городе, наоборот, большинство радовалось приходу «русской весны». Когда перестал ходить общественный транспорт, пропало электричество, а на улице постоянно разрывались снаряды,
жить в городе стало невыносимо. Офис мобильной
связи, где я работала, закрылся. Потом умерла моя
мама… Днем, под обстрелами, я бегала за водой
на другой конец города. В Луганск перестали завозить
продукты, мы голодали. Дети страшно боялись бомбежек, а я каждый раз молилась, чтобы только наш
дом не зацепило. На моих глазах осколки снаряда ранили соседку, а я не смогла вызвать «скорую», потому
что мобильная связь не работала. Остановила проезжавшую мимо машину, попросила водителя доехать до ближайшей больницы и сообщить о раненой.
Когда приехала «скорая», соседка уже скончалась…
Я много размышляла, почему война ходит за мной
по пятам. И поняла: мы живем в смутное время,
и в Сирии, и в Украине ситуации в чем-то похожи.
Может, война нужна для того, чтобы люди научились ценить жизнь, добро, милосердие? В августе
2014 года, когда бомбили так, что земля дрожала под
ногами, и я думала, что мы все погибнем, позвонил
знакомый: «Вы еще в Луганске?! Немедленно
уезжайте!» «А куда?» — спрашиваю его. «В Счастье
пустует мамина однокомнатная квартира. Можете
пожить там», — говорит. Я ухватилась за эту возможность. Город Счастье под контролем украинской армии, там, говорили, люди живут намного лучше. Да, часто обстреливают, но есть продукты,
вода и свет.
Тот же знакомый помог мне перевезти отца, детей и наши вещи. Местные власти всячески поддерживают беженцев, нам сразу начали выдавать гуманитарную помощь. Помогли переоформить документы, чтобы мой отец смог получать пенсию по инвалидности. Буквально с первого же месяца нам
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стали выплачивать компенсацию от государства как
переселенцам. Я бесконечно благодарна сотрудникам
городской администрации за участие и отзывчивость. Нигде не встречала таких душевных людей,
как в городе Счастье.
— Я пыталась устроиться на работу в Счастье,
но места были заняты, — рассказывает Наталья
Шахуд. — Тогда отправилась в городскую администрацию: «Вам нужны помощники? Я готова выполнить любое задание». Мне хотелось хоть как-то отблагодарить город за добро. В мэрии сказали, что
им как раз требуются волонтеры. Гуманитарную помощь, которой местных жителей и переселенцев обеспечивает штаб Рината Ахметова, в Счастье распределяют при активной помощи городских властей.
Сначала я собирала анкетные данные тех, кому положена помощь. Потом меня попросили постоять
на выдаче гуманитарных наборов, и оказалось, что
это у меня хорошо получается. Это работа не из легких. Штаб Ахметова регулирует выдачу продуктовых
наборов таким образом, чтобы не было очередей,
и люди не ощущали дискомфорт. Но «профессиональные получатели» и скандалисты постоянно создают
проблемы. Первые обманом пытаются взять по несколько продуктовых наборов. Вторые приходят ругаться: «Моей соседке продукты дали. А чем я хуже?»
Объясняю, что, мол, штаб опекает только тех, кто
действительно нуждается. Мы ведь по несколько раз
проверяем информацию. Но разве меня слушают?
Кричат: «Вы воруете мои продукты!» Случалось такое, что приходилось вызывать милицию. Но все эти
неприятности с лихвой компенсируют моменты, когда ощущаешь моральную отдачу за свои старания.
Например, молодая мама признается, что потеряла
молоко, и детское питание из гуманитарного набора
кормит ее дитя. Или, бывает, помогу старушке
вынести пакет из здания и погрузить его на тележку, а она удивляется: «У вас такой сервис!» Да просто услышать «спасибо» для меня большая радость.
Стараюсь привлекать младшую дочь, 15-летнюю
Лину, к волонтерской деятельности. Это учит понимать людей, развивает чувство ответственности
и сострадания. Лина часто приходит ко мне на работу, подносит документы и продуктовые наборы.
Средняя дочка сейчас учится в Виннице, поэтому
у меня только одна помощница. Мои младшие дети
до сих пор не могут оправиться от пережитого
ужаса сначала в Сирии, а потом в Луганске. Шестилетний сынишка Ахмат пугается громких звуков
и страшно боится фейерверков. Год назад Счастье
сильно обстреливали. Мы не ходили в бомбоубежище
из-за моего папы, он ведь инвалид, и прятались в коридоре. Один раз мина упала на крышу нашего дома,
и в квартирах вынесло стекла. После этого Ахмат
начал спать… в шкафу. Я соорудила ему там постельку. А Лина на ночь укладывается на матраце возле
входной двери — это самое безопасное место в квартире. Сейчас я совмещаю волонтерскую деятельность и официальную работу. Недавно мне сообщили,
что мэрии требуются социальные работники, а желающих ими стать нет. Во-первых, работа тяжелая,
а во-вторых, нужно было восстановить базу данных
по инвалидам и одиноким пожилым людям, утраченную после захвата Луганска террористами. Но меня
эти трудности не испугали. Я уже много лет ухаживаю за отцом, необходимые навыки есть. А обойти
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дома, найти инвалидов — разве это так сложно?
В общем, я взялась за эту работу. Теперь опекаю 12
одиноких и тяжелобольных людей. Это самое малое,
что я могу сделать для Счастья — города, который
стал моим вторым домом» [22].
«Когда в киевский офис, где временно ютилась
семья Новосельцевых из Углегорска, приходили волонтеры и журналисты, дети рассказывали о том,
как они жили раньше.
— Сейчас в нашей семье пятеро детей, — говорил шестилетний Павлик. — А было шестеро. Был еще
младший братик Тимоша. Маленький такой, ниже
меня на голову. Ему было два годика, он много бегал
и смешно чихал. Мы все очень его любили. Тимошу
убило снарядом. Еще убило нашего папу и тетю Лию.
— А тетя ведь была совсем молодой! —
рассказывали 10-летние Анечка и Юля. — Ей исполнилось всего двадцать лет. Она даже замуж не успела выйти. Погибла. Теперь Лия с папой и Тимошей
живут на небе. А мы остались здесь и нам без них
очень трудно.
Рассказывая о горе, которое принесла в их семью война, мама детей Елена Новосельцева не сдерживала слез. В январе нынешнего года женщина
с пятью детьми и пожилыми родителями чудом
выехала из Углегорска, где бомбили жилые дома.
Приехала в Киев, но здесь идти ей было некуда.
Благо, нашлись добрые люди, которые разрешили
многодетной семье пожить в офисном помещении.
— Мы понимали, что не сможем находиться
в офисе всегда, — говорит Елена Новосельцева.
— Ведь это здание — не жилое. Я со страхом думала
о том, что будет дальше. Честно говоря, не верилось,
что кто-то просто так может подарить нам квартиру.
Мечта, которую Елена Новосельцева даже боялась озвучивать, сбылась. Буквально на днях киевский бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, подарил семье пятикомнатную квартиру
в центре Киева. Получив ключи от своего нового
дома (это случилось на торжественной церемонии
в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький арсенал»), женщина расплакалась. «Не знаю, как благодарить
этого доброго человека, — сказала Елена. — Он спас
нашу семью». О том, что Новосельцевым пришлось
пережить в родном городе, Елена старается
не вспоминать. Особенно при детях.
— Мы не покинули Углегорск раньше, потому что
нам не было куда ехать, — рассказывала зимой корреспонденту «ФАКТОВ» Елена Новосельцева.
— До января 2015 г. наш город так сильно не обстреливали. Конечно, было неспокойно. По улицам ходили
военные, на блокпостах проверяли документы,
но мы надеялись, что со временем все наладится. Помню, как перед Новым годом спросила мужа: «Женя,
может, уедем отсюда?» Но он отказывался: «И кому
мы в другом городе нужны? Где и на что жить будем?
А здесь работа, дом, родственники». Это действительно так. Муж работал слесарем на углегорской
теплосети, сотрудники его очень уважали, ценили.
Наш дом он построил своими руками, провел в нем
газ, облицевал плиткой кухню… Хотя будь у нас деньги, мы бы уехали, начали все сначала. Но супруг
с мая прошлого года не получал зарплату, и все наши
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сбережения закончились достаточно быстро. Однажды вместе с детьми я пошла за гуманитарной помощью. Увидев нас, солдаты украинской армии поделились своими пайками. Когда рассказала об этом
Жене, он подбодрил: «Видишь, с такими парнями
не пропадем». Кто же знал, что все так страшно
закончится…
Когда Углегорск начали сильно обстреливать,
мы с мужем поняли, что находиться в нашем доме
слишком опасно, и решили переехать к родителям,
которые живут в десяти минутах ходьбы от нас.
У них хороший подвал, где можно укрыться. Я собрала
самые необходимые вещи, деньги, документы, сложила в кулек сухари, печенье, макароны, гречку. А когда в прихожей уже одевала детей, за моей спиной
разорвался снаряд. От него отлетели еще три «части», которые тоже взорвались. Один из осколков
попал мне в правую ногу, и я инстинктивно подалась
вперед. Муж закричал: «Ложись!» — и прыгнул на двухлетнего Тимошу, пытаясь закрыть его собой. Но это
не помогло… Они оба погибли.
— Осколок снаряда попал зятю в шею, — добавил
отец Елены Павел. — Он еще успел крикнуть: «Лена,
спрячь детей!» Тимоше, которого пытался спасти
Женя, осколок угодил прямо в висок…
— Тогда же была смертельно ранена и моя 20летняя сестра Лия, которая, спрятав за спиной десятилетнего племянника, попала под удар, — продолжила Елена. — Мы вместе с пятью выжившими детьми закрылись в ванной. Вдруг за нами пришел сосед.
Он был уверен, что при таком взрыве никто
не выжил, но все же решил проверить. Сосед помог
нам выбраться из дома. Это было трудно, ведь вход
оказался полностью завален. Из моей раненой ноги
текла кровь, но из-за шока я не чувствовала боли
и шла. Оглянувшись, увидела, что верхней половины
нашего дома больше нет, отдельные его части горели.
Это было страшнее, чем в фильме ужасов.
Елена с детьми побежала в дом родителей.
Следующие четыре дня просидели в их подвале
и все время слышали, как стреляют.
— Мама долго не могла поверить, что Жени, Лии
и Тимоши больше нет, постоянно говорила: «Может,
они выжили и сейчас придут к нам?» — рассказывала
Елена. — Приготовить еду в подвале мы не могли,
а запасы сухарей и печенья уже заканчивались. Тогда
отец поднялся в дом, чтобы сварить суп на газовой
горелке. Я ему кричала: «Папа, не нужно!», а он сопротивлялся: «Мои внуки должны быть сыты».
Я выросла в многодетной семье. У моей мамы шестеро детей: три сына и три дочери. И у нас с мужем
тоже так было. Мы с сестрами и братьями жили
недалеко друг от друга, вместе отмечали праздники.
В доме всегда раздавался детский смех, царила суета.
А теперь в подвале стояла непривычная и ужасная
тишина. Я постоянно думала: мы с мамой опять сравнялись — у каждой из нас осталось по пять детей…
Выбраться из Углегорска Елене удалось, когда
в городе стали реже стрелять. Вдову с пятью детьми
вывезла из города старшая сестра со своим мужем,
у которого было два микроавтобуса. По дороге забирали родственников и соседей.
— В бюро ритуальных услуг мама успела взять
три гроба, и мы заехали в наш дом за телами, ко-
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торые погрузили в микроавтобус, — вспоминала женщина. — Похоронили мужа, сестру и сыночка уже
в Дружковке. И даже там на кладбище слышали, как
стреляют. Дорога из Углегорска была страшной.
Из окна машины я всюду видела погибших — без ног,
рук, головы…
В Дружковке Елену Новосельцеву отвезли
в больницу, врачи осмотрели травмированную ногу
и достали из нее осколок. С момента ранения прошло уже пять дней, и женщина чувствовала себя
совсем плохо, поднялась температура. Но еще
больше ее беспокоило то, что в Киеве, куда Новосельцевы поехали дальше, им негде жить. К счастью, вдову с детьми приютил киевлянин, знакомый их соседа из Углегорска.
В офисном здании, кроме Новосельцевых,
жили еще четыре семьи с детьми. Малыши спали
по двое на одной постели. Но переселенцы были
рады и этому. Дети показывали журналистам одежду и игрушки, которые им принесли неравнодушные люди. И признавались, что уже очень соскучились по школе.
— Я и не не думал, что буду скучать по урокам, —
сказал 11-летний Марик. — Уже хочу увидеть новых
одноклассников. У нас, правда, нет тетрадей, ручек,
карандашей, альбомов для рисования, спортивной
формы и кроссовок. Но я думаю, что учителя не будут сердиться.
Теперь все, кроме шестилетнего Паши, уже ходят в школу. У детей есть и тетради, и ручки, и карандаши. Это и многое другое люди подарили
им после публикации «ФАКТОВ».
— Если можно, напишите, что мы очень благодарны всем, кто нам помогал, — голос Елены Новосельцевой дрожит. — Мы ведь приехали голые и босые. Не успели взять даже одежду и запасное белье
для детей. Майки, колготки, свитера — все это принесли добрые люди. Одна добрая женщина отвела
ребятишек в парикмахерскую подстричься, а затем
фотографироваться на документы. Дедушка из соседнего дома, увидев, что некоторые дети простужены, дал нам таблетки от кашля. Многие приносят
готовое мясо, домашнюю выпечку, творог, сладости.
Мы даже представить не могли, что здесь так много
добрых и отзывчивых людей. Сейчас дети ходят в киевскую школу. Они уже подружились с одноклассниками, прекрасно отзываются об учителях. Возвращаются из школы довольные, улыбаются. Я очень
этому рада.
Но вопрос с жильем оставался нерешенным. Хозяин офиса, в котором мы жили, даже водил нас с детьми на прием к киевскому мэру. Мэр сказал, что
поможет Павлику из Углегорска (он запомнил сыночка, поскольку тот сел в его кресло), но, к сожалению, не получилось. Тогда хозяин офиса познакомил
нас с генеральным директором комплекса «Мистецький арсенал» Натальей Заболотной. К моему удивлению, она приняла наши проблемы близко к сердцу. Наталья Филипповна сразу стала помогать. Подняла
все свои связи, рассказала о нас друзьям и знакомым.
Постоянно звонила, спрашивала как дела. На первую
встречу с ней дети поехали с моей сестрой. Я тогда
почти не выходила из дома из-за больной ноги. Когда
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стало лучше, встретились. Сейчас Наталья Филипповна стала нам как родная. Увидев ее, дети тут же
бегут обниматься. Они очень ее полюбили.
— Знаете, после гибели мужа, я не представляла,
что будет дальше, — вздыхает Елена. — Как жить,
как самой поднимать детей? Я ведь давно уже не работала — все время находилась в декретном отпуске.
С Женей мы были как за каменной стеной. Только
благодаря помощи людей здесь, в Киеве, почувствовала, что я не одна.
Когда Наталья Заболотная сообщила Елене,
что меценат хочет подарить ей квартиру, многодетная мама не поверила. Особенно, услышав, что эта
квартира пятикомнатная и в центре Киева.
— Я долго смотрела на Наталью Филипповну
и повторяла: «Не может быть… Так не бывает!» —
вспоминает Елена. — Но оказывается, бывает.
Я и сама не знаю, кто этот человек. Квартира, которую он подарил нам, — в новом доме. Еще несколько
месяцев назад это была просто «коробка» с голыми
стенами. Но волонтеры и меценаты в рекордные
сроки сделали там ремонт. Увидев этот ремонт,
я расплакалась от счастья. Как люди, которые оформляли квартиру, так угадали наши желания? Все
в нежных пастельных тонах, как я люблю. Красивые
полочки для детских книг, удобные кровати. А кухня!
Такая большая, просторная, с новой техникой.
Я очень люблю готовить. Теперь есть где этим заниматься.
— А нам есть где учить уроки, — добавляет восьмилетняя Катюша. — У меня недавно был день рождения, и в школе подарили набор для творчества.
В школе вообще очень здорово. Знаете, когда мы приехали в Киев, часто плакали, хотели вернуться домой.
Но теперь нам и здесь хорошо. А домой нельзя. Там
стреляют.
— Для нас для всех теперь это главное: только бы
не стреляли, — тихо произносит Елена. — Первое
время дети вздрагивали от любого резкого звука,
даже от стука двери. Все напоминало о взрывах.
С ребятами работали профессиональные психологи.
Сейчас уже легче. Дети постепенно привыкают
к мысли, что они в безопасности. При них я стараюсь
не говорить о том, что пережили. Но, конечно,
мы не можем забыть папу, маленького Тимошу,
тетю Лию… От них у нас остались только воспоминания и несколько фотографий. Мы даже не можем
навестить их могилы, ведь похоронили близких в Донецкой области. Когда к нам пришли журналисты,
Паша первым делом показал им фотографию: «Это
наш папа. Мы очень его любим». Сейчас учимся жить
без Жени. Учимся не унывать, надеяться на лучшее.
Это тяжело. Помогает вера и мысль о том, что
мы не одни.
— Теперь у Новосельцевых появилась своя квартира и шанс на полноценную жизнь, — говорит генеральный директор «Мистецького арсенала» Наталья
Заболотная. — Историю этой замечательной семьи
я рассказывала многим своим друзьям. Большое счастье, что у нас есть неравнодушные люди, при содействии которых семья Новосельцевых получила благоустроенную квартиру в собственность. Подарок
организовал человек, который не захотел оглашать
свое имя. Могу сказать о нем только то, что это
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хороший человек и настоящий меценат, который постоянно поддерживал бойцов в зоне АТО и в рамках
акции «С теплом в сердце» помог закупить одежду
для 500 детей-сирот.
— Паше недавно исполнилось шесть, уже в следующем году он пойдет в школу, — рассказывает Елена
Новосельцева. — Пока пытаюсь устроить его в детский сад. Это даст мне возможность работать.
Пенсия по потере кормильца маленькая. На эти деньги пятерых детей не прокормишь. Сейчас нам помогают волонтеры, но неудобно жить за счет добрых
людей. Поэтому согласна на любую работу. Пока мне
есть ради кого жить, я не сдамся» [23].
«После гибели 19-летнего Устима Голоднюка
отец парня Владимир занялся волонтерством,
за что получил орден «Народный герой Украины».
В День защитника страны мужчина вместе с родителями Романа Гурика, тоже погибшего в феврале
2014 года, открыли памятник Роману Гурику, который стал символом Небесной сотни. В глазах
этого 46-летнего мужчины словно застыла боль.
Он не может сдержать слез, когда говорит о погибшем на Майдане сыне. Слишком тяжелая потеря.
Устиму было всего 19 лет. Он приехал на Майдан
из родного Збаража Тернопольской области еще
в двадцатых числах ноября 2013 года. В роковую
для страны ночь 30 ноября Устим был среди
избитых студентов. Серьезно пострадал — ему на затылок пришлось наложить 12 швов! Именно
он придумал сигнал об опасности «Небо падает».
20 февраля по Институтской улице Устим поднимался в ярко-голубой миротворческой каске. Снайперу было удобно целиться… Отец Устима Владимир в тот день тоже был на Майдане. Ему сообщили о гибели сына по телефону. Он тут же прибежал в холл гостиницы «Украина», куда приносили погибших и доставляли раненых. Весь мир
обошли кадры: плачущий мужчина с окровавленной голубой каской, в которой четко видно пулевое
отверстие, склонился над телом сына… Я познакомилась с Владимиром в Одессе после вручения ему
волонтерской награды «Народный герой Украины»
за его помощь армии. Принимая орден из рук губернатора Одесской области Михеила Саакашвили,
Владимир сказал: «Мы будем помогать, сколько
сможем. Вплоть до победы». Уже на следующий
день, 14 октября 2015 г. , в День защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы Владимир
был в Ивано-Франковске, где при входе в сквер
в центре города теперь стоит памятник Роману Гурику и всем Героям Небесной сотни.
— С Ириной и Игорем Гурик нас познакомили
наши погибшие дети, — говорит Владимир Голоднюк.
— Ромчику, как и моему Устимчику, было всего 19
лет. Для меня родители погибшего иванофранковца
стали примером — горе их не сломало, стержень
в обоих сильнейший. Во многом наши дети были похожи. Чем больше я узнавал о Ромчике, тем сильнее
восхищался им. Он был неординарным, увлекающимся,
постоянно в поиске, читал серьезную литературу.
Ира и Игорь задумали создать в Ивано-Франковске
«Аллею славы». Бронзовая фигура Романа при входе
произвела на меня громадное впечатление. Это мемориал всем нашим детям. К его созданию и воплощению
причастны меценаты и политики Ивано-Франковска.
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Но как деликатно они вели себя, словом нигде не обмолвились о помощи. — Владимир, когда вы занялись
волонтерством? — Первую помощь в зону АТО
я отправил 6 июня 2014 года. Ко мне обратился военком: «Мобилизовали шестерых жителей Збаражского района, им нужны бронежилеты, форма. Может, помогут твои знакомые из числа майдановцев?»
Я позвонил ребятам. И мы быстро экипировали бойцов. Так я включился в работу. Вскоре создал «Штаб
национального сопротивления». Волонтерство стало
той соломинкой, которая помогла мне прийти в себя,
ведь я был полностью разбит… Помню каждый момент жизни Устимчика. Как забирал его из роддома,
как целовал розовые пяточки, как вел в первый класс,
как он надел форму львовского лицея имени Героев
Крут. И я же закрыл ему глаза… Погиб продолжатель нашего рода. Когда я прибежал в холл гостиницы
«Украина», тело сына было еще теплым. Я чувствовал, как его душа улетает… Помощь армии стала для
меня настоящим спасением. Я тогда не разбирался,
какими должны быть пластины для бронежилетов,
из какой ткани шить летнюю и зимнюю форму.
Ко мне присоединились пятеро единомышленников.
Мы стали собирать деньги, обращаться к главам
сельсоветов, придумывать разные акции. Чтобы понять, какие на фронте нужны каски, поехал в Киев
к Георгию Туке, создавшему волонтерскую организацию «Народный тыл». Он помог мне разобраться
во всех тонкостях. Начали покупать каски в Польше,
Германии, Италии. На данный момент опекаем 470
служащих в зоне АТО жителей Збаражского района.
— Вы сами ездите в зону АТО? — Впервые отправился
туда 6 декабря 2014 года. Меня постоянно тянуло
побывать там, увидеть все своими глазами. И однажды с грузом отправился к ребятам. Я видел Трехизбенку, Крымское, Счастье, Дебальцево. Побывал
на 31 блокпосту, вокруг которого прошлой зимой шли
тяжелые бои. Поездки на войну затягивают. Попав
туда один раз, не можешь больше не ездить. Там
жизнь совсем не такая, как здесь. Рядом с бойцами
чувствуешь любовь и защиту. — Вам приходилось хоронить кого-то из тех, кому вы помогали? — К сожалению, да. На данный момент погибли четыре жителя нашего района. Первым был Тарас Михальский.
Когда мы в нашем «Штабе национального сопротивления» подбирали ему форму, нас снимал режиссер документального проекта «Вавилон 13». Я иногда пересматриваю те кадры. Мы с Тарасом шутим, смеемся,
он комментирует свои обновки. В тот же день мужчина уехал на фронт. Больше живым я его не видел.
Тарас погиб 19 октября 2014 г. — в БТР сдетонировал
боекомплект. Тело было сильно изувечено, несколько
месяцев его невозможно было забрать с вражеской
территории. После гибели Тараса я впал в депрессию.
Мы росли по соседству. Мне было лет двенадцать,
когда его мама гуляла с сыном в коляске. Вместе с его
старшим братом Иваном мы играли в «войнушку»,
гоняли на футбольном поле. После гибели Тараса чувствовал свою вину, недоработку… Но бывают у нас
и счастливые моменты. Недавно в штаб зашла женщина, поставила на стул бутылку коньяка. «Бронежилет, который вы купили, вчера спас моему сыну
жизнь, — сказала она. — Все осколки вошли в пластину…» Еще одна «броня» приняла в себя 24 осколка!
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Только один попал в руку бойца. Он подлечился и вернулся на войну. Это Виталий Кобко, одноклассник
моего Устимчика. Вот эти примеры и становятся
наибольшей мотивацией для того, чтобы продолжать
свое дело, не опускать руки. — У вас много единомышленников? — Достаточно. Многие волонтерят, как и я, в ущерб своим семьям. Есть у нас Иванка, мама двух деток. Отведет одного в сад, другого
в школу — и в штаб. Лена и Виктор Шевчук, чтобы
доехать к нам, преодолевают 28 километров, оставив дома дочку. Пенсионер Семенович не может помочь деньгами, поэтому пакует посылки и отвозит
их на почту. Пани Ирина, провизор на пенсии, формирует аптечки. Каждый день к нам приезжают
школьницы и плетут маскировочные сетки. Сейчас
нам помогает Сергей — боец, который прошел Дебальцево. Он был тяжело ранен. Осколки попали в живот, выбили кусок кости из руки. Ему сделали много
операций. Когда проходил реабилитацию, Сергей пришел к нам. Мы на базе «Штаба национального сопротивления» создали «Союз ветеранов АТО», чтобы собрать всех бойцов района вместе, помогать им решать социальные вопросы после возвращения с фронта. Еще ремонтируем БТРы, покупаем машины, тепловизоры. Да что говорить: покупка лопат и гвоздей
тоже ложится на плечи волонтеров. Люди нас поддерживают, помогают, доверяют. А представители
местной администрации относятся не очень хорошо.
Наградили мы бойцов ко Дню защитника Украины —
журналисты городских газет проигнорировали это
событие. Организовали концерт, чтобы собрать средства на покупку необходимого для наших ребят в зоне
АТО, — нас не заметили. При этом постоянно слышу:
«Да этот Голоднюк просто пиарится на смерти
сына». Как так можно? Просто наш штаб становится мощной организацией. Но я говорил и говорю,
что, пока война не окончится, ни на какие выборы
не пойду, хотя предложения от нескольких политических сил получал. — Где вы берете средства на покупку дорогой оптики, машин? — В селах люди, как
колядники, время от времени ходят от дома к дому,
собирая продукты. Деньги дают те, кто уехал на заработки за границу. Детские рисунки, вышивки,
мягкие игрушки мы продавали в Италии, Венгрии.
Также устраиваем аукционы, на которых выставляем расписанные художниками гильзы артиллерийских снарядов. И я отчитываюсь о каждой потраченной копейке. Однажды, уверен, всех волонтеров
попытаются уличить или обвинить в обогащении
за счет пожертвований. Я каждый день готов к отчету.
В Одессе орден «Народный герой Украины»
получил и военный капеллан Игорь Федоришин
(«ФАКТЫ» рассказывали о нем). Оказалось, отец
Игорь и Владимир Голоднюк — однокурсники, вместе учились в Винницком педагогическом университете, участвовали в Революции на граните.
— Так случилось, что Игорь отпевал Устимчика
прямо в холле гостиницы «Украина», — говорит Владимир. — Он тоже практически все время проводил
на киевском Майдане. И узнал о гибели моего сына
одним из первых. Уже тогда мне, ничего не понимающему, он говорил: «Надо жить ради памяти
сына». — Как вы познакомились? — Когда мы с Игорем учились, Винница была совершенно русскоязычной.
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На всем потоке только мы с Игорем носили значки
в виде украинского флага и говорили по-украински.
Это нас и объединило. Игорь рассказывал, что служил
в Афганистане, участвовал в боях, видел, как гибнут
ребята. На него самого домой пришла похоронка. Родители даже поставили крест, а вскоре Игорь вернулся домой. После первого курса мой друг решил стать
священником и поехал учиться в открывшуюся Львовскую семинарию. Несколько лет мы общались редко,
но затем снова стали чаще созваниваться, делиться
радостями и бедами. Последние полтора года Игорь
постоянно рядом со мной. Поддерживает, вдохновляет, заставляет жить. Я очень рад, что он стал
Народным героем Украины. Он же находится на передовой рядом с бойцами. Проводит службы даже под
обстрелами. Узнав, что капеллан ездит на фронт без
защиты, мы подарили ему бронежилет и каску.
Игорь — настоящий психолог для воюющих ребят.
Это очень важно» [24].
«Народный артист Украины Виктор Павлик
вернулся из поездки в зону АТО, где побывал
с концертами. Инициатором совместного творческого проекта Антитеррористического центра
и Дворца «Украина» стала известная певица Оксана
Билозир. Она первой отправилась в зону АТО, чтобы
выступить, поддержать людей в прифронтовой зоне,
куда в течение нынешнего года боялись ехать украинские артисты. Еще несколько недель назад там свистели пули и гремели взрывы. За месяц в зоне АТО
выступили многие украинские певцы: Иво Бобул,
Жанна Боднарук, Анатолий Карпенко, Анастасия Лавриненко. На днях из тура по Луганской и Донецкой
областях вернулся и Виктор Павлик. Своими эмоциями он поделился с «ФАКТАМИ».
— Вы даже не можете себе представить, как нас
встречали местные жители! — осипшим голосом
сказал Виктор Павлик по телефону. — Я впервые
побывал в местах, где раньше украинские артисты
не выступали — Счастье, Станица Луганская, Петровское… И не потому, что война. Туда вообще
не приезжали артисты. Последний год там велись
активные боевые действия, поэтому не до концертов было. Сейчас все затихло, люди ждут мира
и спокойствия. — Где еще вы были? — Сначала
мы приехали в Краматорск и сразу, «с колес», дали
для наших военных концерт в штабе Антитеррористического центра. Специально для этого тура я подготовил программу из своих авторских композиций, народных песен о жизни, любви, вере и Боге.
О том, что сейчас действительно важно для каждого
из нас. Особенно там, где жизнь и смерть ходят
по одной линии.
Выступал за полтора километра от передовой,
с дороги были видны места расположения сепаратистов. А вдоль дороги деревья в практически
лысой, без листьев, лесополосе будто срезаны — результат недавних обстрелов. Для меня это было шоком, ведь так близко к настоящей войне я еще
не подходил, хотя и выступал в госпиталях перед
нашими военными. Мы ехали очень быстро, ведь
дорога могла простреливаться сепаратистам. Но,
слава Богу, в зоне АТО было тихо. Я даже уговорил
ребят, которые меня охраняли и сопровождали,
на минутку остановиться, чтобы сделать фотографии. В Константиновке выступал в здании школы,
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среди зрителей были и «киборги», прошедшие пекло Донецкого аэропорта. — Кто вас охранял? —
Ребята из «Альфы», человек шесть крепких, вооруженных по полной программе военных. Передвигались на бронированной машине. Даже ночью, когда я останавливался в гостинице в Краматорске,
возле номера постоянно дежурил кто-то из спецов.
Так что я чувствовал себя президентом. Сначала возмущался, зачем все это? Но мне сказали: так положено, а вдруг тебя снайпер снимет, кто будет
за это отвечать? — Вам угрожала реальная опасность? — Да тихо было. По дороге видел нашу военную технику, которую отводили от передовой.
Есть, конечно, разрушенные дома, поваленные заборы, но в целом, можно сказать, что там мирная
жизнь. Когда был в Станице Луганской, у меня вообще сложилось впечатление, что нет рядом никакой опасности и войны. Все работает, в магазинах
полно продуктов, люди ходят по улицам, живут
своей жизнью. Местные считают, что война закончилась. А тут еще и я с концертом. Правда, в доме
культуры, где выступал, прямо возле сцены зияла
огромная дыра от снаряда. А на одной из стен изображен лик Божьей Матери. Зрители подходили,
некоторые плакали. К сожалению, после концерта
было очень мало времени, чтобы пообщаться.
Но то, что я услышал, меня поразило. Люди осознали, что ошибались, и очень благодарны за шанс,
который Украина дает тем, кто перешел на сторону
врага, но не совершил преступлений. Признаюсь,
вторая часть концерта была особенно сложной, нужно ведь найти подходящие слова для каждого, никого не обделить вниманием. Когда выступление
закончилось, зрители захотели получить автограф,
сфотографироваться, высказать свое мнение и вручить подарки. — Что подарили? — Рисунки, браслеты, а в Артемовске военные преподнесли светильник из соляной глыбы. Военным приходилось
порой торопить меня, чтобы успеть выступить
в других городах. В день давал по три концерта. Голос садился, но я не мог позволить себе «фанерить». Вечером вообще разговаривать не мог,
но на утро откуда-то брались силы. Спал по 4—5
часов в сутки, плюс переезды. Устал, конечно, всетаки возраст берет свое. — Да ладно вам, сами знаете, что выглядите гораздо моложе своего возраста!
— При спокойном ритме жизни и чувствую себя
еще ничего. Я ведь совсем не употребляю алкоголь,
очень внимательно отношусь к питанию. На завтрак, например, уже лет 20 ем овсянку на воде, одно
яйцо всмятку и черный хлеб с чаем. И в будни,
и в праздники, где бы я не был, не отступаю
от этого правила. Каждый вторник хожу в баню,
играю в футбол. И душе, и телу важно постоянно
уделять внимание, чтобы чувствовать себя гармонично» [25].
«36-летний Роман Кисляк не любит слово
беженец, поэтому и называет себя странником поневоле. Из родной Макеевки во Львов он приехал
год назад один, без родителей. Раньше Рома без
мамы и папы не мог прожить и дня, ведь страдает
ДЦП. Однако, когда ощутил у виска приставленное
боевиком дуло автомата и лишь чудо спасло его
от смерти, понял: пришло время покидать родные
края. Тогда он сел в поезд и отправился в путь,
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веря, что сумеет начать жизнь заново. Настойчивость, оптимизм помогли этому жизнерадостному
и трудолюбивому парню найти свое место в незнакомом городе.
— Извините, что заставил ждать, попал в заторы! — подъехав на белом «Рено», виновато улыбается Роман Кисляк. — Как-то одному терпеливому
клиенту, к которому добирался дольше, чем
рассчитывал, сразу сказал: «Теперь, мужик, я тебе
должен!» Слава Богу, люди во Львове добрые, великодушные. Даже когда некоторые новые знакомые «величают» меня «москалем», не обижаюсь. Но приятнее, если называют «схидняком». Кстати, в родном
Донбассе я уже, наверное, «бандеровец»…
— Вы так виртуозно ездите. Давно за рулем?
— Пятнадцать лет назад стал водить отцовскую «Шкоду», тогда и понял — это мое! Немного таксовал в Донецке. Ведь сколько помню себя — не мог
сидеть дома без дела. К тому же пенсия по инвалидности мизерная, вот и подрабатывал. Взял в кредит
иномарку «Опель-Астра». Однако из-за кризиса машину пришлось продать. Затем хороший знакомый
одолжил денег на автомобиль. И я снова купил легковушку. А через полгода начался Майдан. Зарабатывать стало сложнее. Так что вынужден был
продать и этот автомобиль, чтобы рассчитаться
с долгами.
Впрочем, когда приверженцы «русского мира» разожгли в Донбассе войну, мои собственные неудачи
показались такими мелкими. Боевики начали уничтожать все украинское, и мне стало не по себе. Тогда
впервые просто до боли осознал, что моя родина —
Украина. Ни в какую Россию не хочу! Еще раньше
я познакомился с общественными активистами
на донецком Майдане. У них и поинтересовался, чем
могу быть полезен. Ребята, узнав, что я могу водить
машину, предоставили мне старенькую «Таврию»
и попросили вывозить мирных жителей из горячих
точек и оккупированных территорий. Помню, както в Снежном полный салон пассажиров набился.
Отъезжая, я заметил, с какой тоской провожают
нас взглядом пожилой мужчина и паренек — им места
не хватило. Так мне жаль стало их! Сдал назад, спросил, есть ли у мужчины при себе паспорт. Да, говорит, только там львовская прописка. Я понимал: человека со львовской регистрацией брать опасно. Ведь
нам следовало проехать шесть сепаратистских блокпостов. Если боевики обнаружат пассажира-львовянина, могут всех перестрелять. Жителей западных
регионов Украины они считают заклятыми врагами.
Невзирая на риск, мои пассажиры потеснились и затолкали деда себе под ноги, пристроили и парнишку.
Не понимаю, как тогда моя легковушка поместила 13
человек! Бог нас хранил — удалось прорваться без приключений.— Сколько же всего людей вам удалось эвакуировать с оккупированной территории?— 75 человек. Бывало, в день по тысяче километров наматывал! Спасал людей и мой отец-шахтер. Как-то
я спросил у своих пассажиров, дескать, не боитесь
со мной, инвалидом, ехать. Ответ порадовал: «Успокойся, все в порядке». Наверное, пришло время, когда
и такие, как я, могут заниматься серьезным делом.
Как-то отправился в Пески, это село у самого
Донецкого аэропорта. Дорога разбомблена, завалена
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деревьями, изрыта воронками. На полях — мины, растяжки. Как добраться в село за пассажиркой, непонятно. Подобрал по пути двух местных жительниц,
они и показали дом бабульки, которую я планировал
увезти. Пожилая женщина была очень измождена,
ведь две недели пряталась от бомбежек в подвале, залитом водой. Она плакала, рассказывая, что дом
ее остался без крыши, и с благодарностью вспоминала
наших солдат, которые приносили ей хлеб. Помню
еще одну старушку. Когда мы вместе с друзьями-майдановцами привезли ей продукты, она… упала перед
нами на колени.
Война — это ужас, наваждение, безумие! Хозяйничающие на нашей земле боевики жестоко, изощренно издеваются над людьми. В пыточные камеры
они превратили даже церкви, учебные заведения! Моего знакомого расстреляли просто так, ради забавы.
Сначала отрезали воробью крылья и бросили его в фонтан. А знакомому приказали спасать несчастную
тонущую птичку. Он ступил в воду, и его тут же
изрешетили пулями…
— Не страшно было ездить на оккупированные
территории?
— Страшно. На каждом сепаратистском блокпосту приходилось выходить, чтобы меня проверили,
машину досмотрели. Однажды я таки попался в руки
«дээнэровцам». В конце июля прошлого года приехал
в Шахтерск за пассажиром. В городе настоящий ад —
улицы безлюдны, горят дома, магазины, заправки.
Неожиданно прямо из дыма и огня выныривают несколько боевиков в военной форме с нашивками
«ДНР». Один из них тут же приставил к моей голове
автомат. Когда я попросил убрать пушку, потому
что мне страшно, он выстрелил в воздух и спросил:
«А так тоже страшно?» Затем последовал еще один
вопрос: «Ты диверсант?» Я сразу же различил этот
говор — не местный, а явно российский. Пытаясь
не терять самообладания, ответил: мол, какой же
из меня, инвалида, диверсант? Тогда они пригрозили,
что отвезут меня в Донецк и сдадут в плен. Бросили
меня на заднее сиденье, сели в мою легковушку и,
выставив в окна дула автоматов, тронулись. «А что
это за сопки такие?» — спросил один с удивлением.
Я объяснил, что это терриконы. «А что там написано на билборде?» — поинтересовался другой. Мне
снова пришлось объяснять, что значит по-русски «Дякуємо за чисте узбіччя». Затем, общаясь между собой, они радовались, что «уделали» Шахтерск покруче, чем Чечню. Я всю дорогу тихо молился. Знал,
что сейчас молят Бога за меня родные и друзья, ведь
я долго не выходил на связь. И Господь нас услышал.
Доехав к разрушенному донецкому автовокзалу, боевики отдали мне документы, машину, сто гривен, которые при задержании отобрали, и отпустили. Только телефон не вернули. А вот моему приятелю, который так же возил людей из зоны АТО, не повезло —
он исчез…В общем, когда львовские знакомые узнали
о едва не приключившемся со мной несчастье, они
тут же пригласили меня к себе. Раньше я был
во Львове, вместе с друзьями из паломнического
центра отправлялся оттуда в путешествия по Европе. Думал, отсижусь в этом чудесном городе месяцдругой и тогда приеду домой. Увы, из-за войны пока
вернуться не могу. — Не чувствуете себя во Львове
чужим? — Наоборот. Безмерно благодарен монахам
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греко-католического монастыря. Они предоставили
мне комнату со всем необходимым: душем, холодильником, стиральной машиной. Мне кажется, что
за время, проведенное во Львове, получил больше понимания и уважения от местных жителей, чем
за всю свою сознательную жизнь в Донецке. Монахи
даже помогли приобрести мне автомобиль «Рено».
Сказали: даем тебе удочку, с помощью которой будешь ловить рыбу. Вот и ловлю. Уже немного изучил
город. А так выручает навигатор.
Раньше я был очень привязан к Донецку, своей
Макеевке. К родному уютному и просторному дому,
который построили родители. Многие бытовые мелочи из-за болезни были мне недоступны. Не мог налить себе чашку чая, завязать шнурки, застегнуть
пуговицы на рубашке, постричь ногти… За меня все
делала мама. За год самостоятельной жизни научился
многому. — Водительское удостоверение трудно было
получить? — Медики поначалу говорили, что
я не смогу водить машину. Однако я не сдавался, приглашал их покататься. В общем, мне, как говорится,
потом и кровью пришлось доказывать, что я — аккуратный, внимательный водитель. Теперь раз в три
года обновляю медицинские документы, которые позволяют управлять автомобилем. К слову, во Львове
у меня уже есть постоянные клиенты, особенно среди
таких же, как и я, вынужденных переселенцев — дончан и крымских татар. Бывает, звонят и среди ночи.
Я всегда рад помочь людям. И, конечно, хоть немного
заработать… Состоял на учете в центре занятости,
но там никакой работы не предложили, несмотря
на то, что у меня два высших образования — журналиста и психолога. Кроме того, на протяжении десяти лет я издавал молодежную христианскую газету. Тексты статей набирал на компьютере, так
как писать ручкой не могу. — В дороге никаких неприятных историй не случалось? — Как и каждому
водителю со стажем, и мне есть что вспомнить.
Как-то один из донецких гаишников помог заменить
пробитое колесо в моей машине, а уже на следующий
день поймал меня на радар — я ехал с превышением
скорости. Конечно, я признал свою вину, и страж закона ограничился замечанием. А в другой раз ночью
на
неосвещенном
отрезке
дороги
наткнулся
на штырь, который везла в тележке старушка. Суд
решил, что я нанес ей ущерб на четыре тысячи гривен. Ущерб возместил. Из случившегося я вынес важный урок — ошибка на дороге может дорого стоить!
— На заднем стекле вашей машины красноречивая
надпись с просьбой к окружающим помочь заработать
инвалиду-таксисту на жизнь…— Это моя сестра Наташа, которая с семьей сейчас переехала в Мариуполь, придумала такую надпись. Она сделана с улыбкой, с хорошими пожеланиями. Поэтому я и не стал
перечить. Однако ни с кем не хотел бы меняться
жизнью и принимаю себя таким, каким создал меня
Господь. А еще я ненавижу слово инвалид. Оно выбивает из колеи, напоминает о недуге, о котором хотелось бы забыть. Я ведь даже снял знак «инвалид»
с машины — из-за него испытывал неловкость. Считаю, на дороге все водители, в том числе и люди
с ограниченными возможностями, находятся в равных условиях. — Похоже, пассажиров, которые садятся в вашу машину, совершенно не смущает ваша
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инвалидность… — Так именно пассажиры и распространяют номер моего телефона в социальных сетях,
поэтому недостатка в клиентах я не испытываю.
Общение с ними доставляет мне огромную радость.
Один дедуля, которого подвозил, все воспитывал
меня, несколько раз повторив: «Ти забагато на себе
береш!» Запомнилась юная красотка, которая, опаздывая на свидание, все смотрелась в зеркальце и подкрашивалась. Как-то села землячка, которая добиралась домой, в Горловку, с заработков из Польши. Узнав, что я из Макеевки, она расплакалась… Часть
заработанных денег я высылаю знакомым девушкамволонтерам, которые выхаживают раненых бойцов
АТО в столичном военном медицинском центре.
И рад, что имею возможность внести свой скромный
вклад в победу над врагом. Кстати, родители частенько приезжают ко мне в гости, но потом возвращаются в Макеевку, боятся, что дом разграбят.
А еще, признаюсь, я мечтаю о крепкой и дружной семье."Мне очень нравится общаться с пассажирами, —
говорит Роман. — А они, в свою очередь, распространяют номер моего телефона в соцсетях, так что недостатка в клиентах я не испытываю"» [26].
«За год работы волонтерская организация
«Hand made по-львівськи» сделала для передовой 84
буржуйки, 782 медовика, почти тысячу маскировочных халатов и четыре тысячи десятилитровых упаковок сухого борща. Только в течение последней
недели мастерицы приготовили 143 десятилитровые упаковки первых блюд и 96 пятилитровых
пакетов сладких каш. Тем, кто впервые едет
во Львов, обязательно рекомендуют найти улочку,
на которой стоит бронзовая фигура фон Захер-Мазоха. Сюрприз ждет того, кто осмелится засунуть
руку в карман его брюк. Неудивительно, что за его
спиной «образовался» небольшой ресторанчик, который тоже является своеобразной достопримечательностью. Но если войти в двери по соседству,
подняться по скрипящим деревянным ступеням
на второй этаж, то можно найти еще немало интересного. Здесь тоже готовят еду, но для бойцов, которые находятся на линии огня. — Мы долго не могли
найти место для своей организации, — рассказывала
по дороге одна из активисток волонтерского движения Светлана Божко. — Эту квартиру для нас нашел
Святослав Вакарчук. Она оказалась в двух шагах
от площади Рынок. Здесь в основном занимаются
приготовлением и сбором еды для армии. Небольшой
квадратный коридорчик сплошь заставлен мешками с овощами: луком, капустой, морковью. В комнате три женщины пенсионного возраста занимались тем, чем обычно пугали в армии: чистили картошку. Перед ними стояла огромная емкость,
практически полностью заполненная клубнями.
— Меня сюда направила племянница, — говорит одна
из женщин. — Прихожу два раза в неделю. Главное —
делать что-то полезное для бойцов. Насмотришься
новостей, услышишь о гибели наших ребят, почитаешь, как армию снабжают, и начинаешь думать:
что же делать, как помочь? Когда узнала о том, что
нужны руки чистить овощи и фрукты для сушки,
тут же поняла: это занятие для меня. — А мой сын
гордится тем, что я занялась волонтерством, — добавляет другая женщина почтенного возраста.
— Можно услышать, что все уже устали от войны,
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что ничего не меняется. Но для изменений нужно
время. Надо верить и работать. Каждый день делать
то, что зависит от тебя. На днях мы за этим столом целый день лепили вареники: с капустой, картошкой. Отваривали их, складывали в ведра и заливали
маслом. Их еще горячими забрали бойцы, ехавшие
на передовую. У нас получилось почти полтысячи
штук. На следующий день звонили бойцы, которые
находятся сейчас в районе Донецкого аэропорта, благодарили.
Одна стена комнаты оборудована стеллажами,
полностью уставленными большими пластиковыми
коробками с высушенными овощами. Возле окна
стоят две сушки — большая промышленная и обычная бытовая. Они включены и работают. Мимо
меня пани Галя (на фото) пронесла кастрюлю
с дымящимся картофелем. «Только его и отвариваем, все остальные ингредиенты просто сушим, —
объясняет она. — Забросив содержимое пакета, который мы собираем из высушенных овощей, специй
и трав, в кастрюлю с кипящей водой, достаточно
всего пяти—семи минут, чтобы получить ароматный, практически домашний борщ». — Летом, когда
еще не было свеклы, Оксана и Люда, главные разработчики меню, придумали «помідорову зупку» — помидорный супчик, — добавляет Светлана, которая,
зайдя со мной и сняв пальто, тут же начала помогать чистить груши. — Сейчас сезон тыквы. Так
мы делаем овсяную кашу с ней. Груши тоже высушим
и добавим к овсяным хлопьям. Домашний завтрак будет готов. — А где вы берете овощи? — Все, что сейчас видите, мы собрали, проехав с рейдом по селам
в минувшие выходные. В такие поездки берем с собой
несколько пакетов готовой продукции. Так сказать,
для наглядности. Одна женщина, увидев кашу
с тыквой, молча ушла и вернулась с тачкой, заполненной огромными оранжевыми «гарбузами». Многие
приносят консервацию, варенье, мед, орехи. Сейчас,
после сбора урожая, с нами делятся вполне охотно.
Мы собрали несколько тонн овощей. Все переработаем, ничего не пропадет. — На днях к нам зашел
снайпер одного из подразделений — приехал
в отпуск, — добавляет 56-летняя Виктория. — Благодарил за супы, узвары, каши, которые ребята постоянно от нас получают. Мы ему дали карпатский чай.
Так он нам руки целовал: «Когда мы его завариваем,
в блиндаже сразу домом пахнет». После таких слов
благодарности хочется отдать все, что есть. Силы
находятся и дальше работать. История этой женщины оказалась особенной. Она попала во Львов
не по доброй воле. Муж Виктории военный. Служил в Германии, Белоруссии. Когда вышел на пенсию, семья осела в Крыму, в Феодосии. Здесь выросли дети. — Сын пошел по стопам отца: он морской
пехотинец, служил в той самой феодосийской части,
которую штурмовали «зеленые человечки», —
рассказывает Виктория, ни на минуту не переставая
чистить груши. — После этого военных вывели. Правда, верными присяге осталась всего четвертая часть
гарнизона. Сын ушел на украинскую территорию.
Это было в марте. В апреле дочь сказала: «Мне такой
Крым не нужен». И с мужем уехала во Львов, где им,
дизайнерам, предложили работу. А мы с супругом оставались в Крыму аж до октября. Но это было
невыносимо. Нас чуть ли не в открытую называли
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родителями карателя. Атмосфера была настолько
тягостной, что мы в один прекрасный момент собрались и уехали, оставив трехкомнатную квартиру, гараж. Забрали горшки с цветами и кошку. — Как
вы занялись волонтерством? — Увидела в социальных
сетях объявление, что нужно помочь плести маскировочную сетку. Пришла на площадь к памятнику королю Даниле Галицкому, где каждые выходные представители «Hand made по-львівськи» проводят самые
разные акции. Целый день поработала на улице. Мне
предложили прийти домой к одной из волонтерш,
чтобы продолжить работу. Меня поразила ее квартира, из окон которой виден памятник Ивану Франко. Высоченные потолки, старинный паркет. В туалете две колонны. А в центральной комнате стоит
специальный каркас, натянута сетка, которую заплетают лоскутами ткани. Мне выдали швейную машинку — моя осталась в Феодосии. И я начала шить
маскхалаты, дождевики, летом — банданы, панамы.
Теперь в организации я курирую именно это направление. А по вторникам дежурю еще на кухне. — Пехотинцам в ту часть, где служит сын, тоже передаете
супы, каши? — Конечно! Правда, сын наш фирменный
борщ до сих пор так и не попробовал. Днем, когда его
варят, он, как правило, в разъездах. Но что бы я ни
чистила и ни резала, всегда думаю: делаю это и для
своего сына тоже. — Скучаете по дому?
— Не то слово. Мне так не хватает крымской природы. Я же работала экскурсоводом. Очень любила
Феодосию, ее окрестности. С удовольствием возила
группы по полуострову. Но и Львов мне нравится.
За год даже выучила украинский язык. Несмотря
на то что я родом из Черниговской области, всегда
говорила по-русски. А сейчас почувствовала необходимость знать родной язык. В Крыму нас все время пугали татарами. И я даже побаивалась их. А надо
было бояться братьев-россиян… Пока мы беседуем,
одни женщины уходят, другие приходят. Виктория
отвлекается, чтобы принять у пришедшей львовянки банки с маринованными помидорами и огурцами, объяснить, в какой помощи нуждается организация. Причем говорит по-украински. Без акцента, уверенно, еще раз подтверждая мысль: было бы
желание, и тогда все возможно. — Знаете, я себя
в Крыму не вижу, — возвращается к нашей беседе
Виктория. — Не хочу быть рядом с людьми, которые
там остались и всем довольны. Их устраивает болото. А мне в такой застойной воде нехорошо, воздуха не хватает. Нельзя сказать, что Виктория
и ее муж без проблем устроились на новом месте.
Им приходится сталкиваться с весьма неприятными моментами. — Редко кто готов связываться
с людьми, в паспорте которых стоит крымская прописка, — вздыхает женщина. — Мы не можем продать машину, потому что она зарегистрирована
на полуострове. Некоторые шарахаются от нас, как
от чумных. А вот что касается оформления временных документов — претензий нет. В городской администрации нам сделали все быстро, без проволочек.
Виктория очень переживает за сына, который после
выхода из Крыма служит в зоне АТО. — Знаете, однажды в блиндаж, где жил мой сын и его бойцы, попал снаряд, — Виктория начинает плакать. — Один
парень погиб на месте. Второго пытались спасти…
А ведь боеприпас упал прямо на кровать моего сына.
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Он за минуту до этого вышел. Не иначе как Господь
его вывел из блиндажа. Теперь возле каждой церкви —
хорошо, их во Львове много — произношу: «Дякую,
Боже!» Есть за что благодарить. Волонтерская организация «Hand made по-львівськи» была создана
16 сентября 2014 года. За год она объединила десятки людей. И продолжает расширяться. — Мы стараемся вести учет всего, что сделали, пошили, передали на фронт, — говорит Светлана Божко. — Цифры
вдохновляют нас самих. 84 буржуйки, 30 тысяч квадратных метров маскировочных сеток, 851 «кикимора», 971 маскировочный халат, более восьми тысяч
балаклав. Связали 435 пар носков. Передали три
тысячи 802 десятилитровые упаковки борща. Тысячу
97 пятилитровых пакетов каш. 644 упаковки карпатского чая. Испекли 782 медовика, две тысячи 142
маффина, более тысячи ста энергетических батончиков. И на этом не останавливаемся» [27].
«Миллионы жили сами по себе, ругали себе на
кухне правителей, жили как маленькие атомы в
своей "хате з края", которым никогда не стать целым. А потом произошла чудо. Нашлись волонтеры, которые решили, что ради европейского будущего надо идти под дубинки и строить Майдан и это стало толчком, чтобы на путь борьбы стали
миллионы. Потом другие волонтеры безоружным
пошли под пули и устроили революцию. Потом
третьи волонтеры пошли на войну под танки, чтобы
защитить независимость страны. А еще одни волонтеры обеспечили их всем возможным. А еще одни
волонтеры делали все, что можно в тылу, чтобы построить государство. Они говорили по-русски и по
-украински, они имели разные политические
взгляды, разные вкусы, разные судьбы. Но они одинаково не могли стерпеть ложь, подлость, равнодушие, трусость, неуважение к личности. И потому
вслед за одним волонтером в строй становились
тысячи других, чтобы продолжить его дело и поднять еще выше наш флаг. Волонтером может стать
каждый - каждый, кто решил посвятить себя борьбе
за новую страну, новую нацию, новую жизнь. Поступки волонтеров - невиданные, удивительные, потрясающие в наше циничное и меркантильное
время разбудили сознание людей. Стало стыдно
стоять в стороне от борьбы. Стало стыдно приспосабливаться, а не бороться. Стало стыдно лгать.
Стало стыдно молчать. Стало стыдно стоять без
дела. Да, можно и нужно жить по-другому. И эти
изменения происходят в людях каждый день, и
изменения в украинском обществе просто колоссальные и необратимые. Мы изменяем себя - и
мы обязательно изменим власть и государство, мы
в начале пути. Волонтеры - это новая украинская
элита, стать частью которой может в любой момент
стать каждый из нас. Волонтеры - это не пристройка и не пиар-обслуга для власти или для партии. Волонтерство - это состояние души и совести.
Волонтерский дух создал современную украинскую
нацию. Украинский народ - это народ-волонтер»
[29].
«Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо волонтерської діяльності».
Як повідомляє прес-служба глави держави, закон
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сприятиме розвитку волонтерського руху в Україні
та підвищить якість надання волонтерської допомоги. Він тлумачить терміни «волонтер», «волонтерська діяльність», уточнює їхні права та
обов’язки, пояснює особливості відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги. Загалом — нічого страшного і антиволонтерського не містить. Це ліпше, ніж наміри уряду створити реєстр волонтерських організацій. І ліпше, ніж
закон про оподаткування благодійної допомоги, у
тому числі і для волонтерських об’єднань. Власне,
активісти позитивно відгукуються про законодавчі
зміни, кажуть, що мають бути затверджені правила
гри, особливо зараз, коли з’явилось багато псевдоволонтерів та шахраїв. Тому у першу чергу закон від
Президента сприймають як такий, що убезпечить
громадські ініціативи від шахрайства. Ірина Онікієнко, волонтерка фонду «Підтримай армію України», розповіла, як самі на цьому ледь не обпеклися: «Кілька місяців тому ми наштовхнулись на
шахрайку, яка нас намагалась обдурити, і в результаті вийшла навіть на Міністерство оборони. Недавно її викрили. Вона ні перед ким не була відповідальна, гроші збирала. У нас вона взяла у борг речі,
а вона вміє переконати, це були шоломи, досить
недешеві. Обіцяла за три дні повернути гроші, і
зникла, розказувала казки, що затримується доставка, коли підняли шум, виявилось, що ми не єдині
такі. Вона працювала одна, ніякого фонду не мала.
А в законі прописано, що волонтер не може займатись волонтерством окремо від фонду. Я це підтримую, якщо великі суми ідуть, то було б добре, якби
якась організація несла за волонтерів, що ці гроші
збирають, відповідальність. Інші аспекти — ми читали закон вголос, так і не розібрались, що він
означає. Думаю, що він був прийнятий лише через
появу шахраїв» [30].
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РЕЦЕНЗІЇ
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Рецензія на монографію доктора економічних наук, професора Н.Й. Коніщевої
та кандидата наук з державного управління В.О. Власова «Підвищення
ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю». —
Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. — 270 с.
Процес трансформації економіки України висуває нові вимоги до здійснення державного контролю,
зокрема в одній з найважливіших сфер —господарській
діяльності. Задля впровадження європейських стандартів життя та виходу на провідні позиції у світі Стратегією сталого розвитку «Україна — 2020» визначено
реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави.
Зокрема передбачено реформу державного фінансового контролю та оптимізацію системи державних органів у контексті подальшої дерегуляції економіки.
В центрі уваги державної влади, правозахисників,
засобів масової інформації перебуває питання необхідності забезпечення більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні за рахунок зниження тиску
контролюючих органів на підприємництво. Пріоритетним завданням уряду визначено скорочення функцій
державного контролю у сфері господарської діяльності
шляхом оптимізації процесів і зменшення кількості
контролюючих органів.
Монографію присвячено вирішенню важливої
для національної економіки проблеми підвищення
ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю. Її видання є актуальним і
своєчасним в умовах реалізації поставлених урядом
завдань щодо дерегуляції економіки. Наукове та практичне значення визначаються недостатньою розробленістю механізму державного контролю як засобу державного регулювання господарської діяльності та необхідністю пошуку шляхів забезпечення ефективності
державного контролю в сфері господарювання в сучасних умовах.
Найбільш вагомими результатами, які становлять
наукову новизну праці, є визначення змісту механізму
державного контролю за господарською діяльністю;
виявлення умов для подальшого запровадження принципу презумпції невинуватості суб’єктів господарювання в процедурі здійснення державного контролю;
розробка концепції організації та здійснення державного контролю за господарською діяльністю; обґрунтування напрямів підвищення ефективності механізму
державного контролю, аналіз їх очікуваного регуляторного впливу на ринкове середовище, забезпечення
прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян
та держави.
У першому розділі монографії окреслено коло
проблем нормативно-правового забезпечення механізму державного контролю за господарською діяльністю. Проаналізовано показники діяльності контролюючих органів України, які свідчать, що чинна система державного контролю не забезпечує в повному
обсязі ефективність державного управління в сфері
господарювання. Авторами обґрунтовано необхідність
формування структури прав та обов’язків суб’єктів
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господарської діяльності в процедурі здійснення державного контролю на основі забезпечення їх кореспонденції правам та обов’язкам контролюючих органів.
Другий розділ монографії присвячено теоретичним основам функціонування державного контролю
за господарською діяльністю. Науковий інтерес викликають підходи авторів щодо з’ясування сутності
механізму державного контролю, який в умовах реалізації політики лібералізації підприємництва стає засобом державного регулювання господарської діяльності. Це дало змогу розкрити багатофункціональну інтегруючу роль державного контролю в державному управлінні.
На основі аналізу компетенції та повноважень органів контролю та нагляду, форм та методів їх здійснення в різних сферах господарювання зроблено
висновок про необхідність розмежування змісту термінів «контроль» і «нагляд», які у законодавстві України
фактично ототожнюються. На цій основі авторами монографії уточнено поняття державного контролю за
господарською діяльністю, що найбільш повно відповідає його змісту та загальним принципам державного
регулювання сфери господарювання, яке відрізняється
від існуючих трактувань, зокрема, наведених у законодавстві.
Значну увагу в роботі приділено вирішенню
проблеми відповідальності суб’єктів господарювання.
У третьому розділі запропоновано шляхи реформування законодавства, яким регламентовано порушення встановлених нормативно-правовими актами
правил організації та здійснення господарської діяльності, визначено процесуальні особливості процедури
притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, обґрунтовано логіку встановлення їх вини як
суб’єктивної характеристики складу правопорушення.
На цій основі доведено можливість реалізації принципу презумпції невинуватості суб’єктів господарювання в процедурі здійснення державного контролю.
У четвертому розділі на основі визначення головних ознак, які характеризують зміст механізмів управління, розроблено механізм державного контролю
за господарською діяльністю, обґрунтовано характерні
особливості його функціонування, здійснено його
структуризацію та наповнення конкретними засобами
цілеспрямованого впливу. Все це у сукупності дало
змогу авторам запропонувати нове концептуальне бачення моделі механізму державного контролю за господарською діяльністю.
До переваг монографічного дослідження слід віднести розробку шляхів забезпечення дієвого функціонування механізму державного контролю за господарською діяльністю в контексті сучасної регуляторної
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політики. У п’ятому розділі монографії виявлено основні чинники, які негативно впливають на подальший розвиток державного контролю в сфері господарювання, та обґрунтовано нові підходи до державного
регулювання цієї діяльності.
Основний сенс запропонованих авторами змін
розкривається в розробленій концепції організації та
здійснення державного контролю, яка базується на інтегруючій та регулятивній ролі механізму державного
контролю як засобу державного регулювання господарської діяльності. Виходячи з основних засад її
формування, сформульовано напрями підвищення
ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю та розроблено проект Закону
України «Про внесення змін до Закону України від
05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Позитивно оцінюючи цю наукову працю, слід
відмітити, що дещо звужує авторський підхід до
розв’язання позначених питань відсутність системати-

зованої офіційної статистичної інформації щодо результатів діяльності органів державного контролю України, що не дало змогу авторам повною мірою показати всю глибину проблеми забезпечення ефективності державного контролю в різних сферах господарювання.
У цілому монографія Н.Й. Коніщевої та В.О. Власова «Підвищення ефективності механізму державного
контролю за господарською діяльністю» є результатом
ґрунтовного теоретичного та практичного дослідження, яка містить нове вирішення важливої наукової проблеми — розробки теоретичних і методичних
основ підвищення ефективності механізму державного
контролю за господарською діяльністю.
Монографія, без сумніву, буде цікава науковим
співробітникам, аспірантам, фахівцям органів державного контролю, керівникам суб’єктів господарювання,
спеціалістам, які цікавляться проблемами державного
контролю в різних сферах суспільного життя.
Керівник відділення макроекономіки
та модернізації Інституту економіки
промисловості НАН України,
завідувач відділу проблем регуляторної політики
та розвитку підприємництва,
доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України
В.І. Ляшенко
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Борейко В. І. Шляхи виведення заробітної плати з
«тіні». — С. 3.
В статті досліджено проблему нелегальної виплати
заробітної плати та заходи України, направлені на її
вирішення; обґрунтовано, що запровадження пропорційної системи оподаткування доходів фізичних осіб
не тільки не сприяло «детінізації» національної економіки, а й призвело до зменшення надходжень до державного бюджету, а зміни в законодавстві України,
направлені на зменшення ставки єдиного соціального
внесу через недостатність коштів, не можуть бути реалізовані більшістю підприємств. З метою виведення
заробітної плати з «тіні», запропоновано повернути
прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних
осіб, встановити диференційований мінімальний розмір єдиного соціального внеску для різних категорій
працюючих, знизити без будь-яких додаткових обмежень ставку цього внеску та визначати мінімальний розмір пенсії пропорційно кількості років відпрацьованого пенсіонерами обов’язкового трудового стажу.
Ключові слова: національна економіка, нелегальна
виплата заробітної плати, пенсія, податок на доходи
фізичних осіб, єдиний соціальний внесок.
Бутенко А. І., Уманець Т. В., Сараєва І. М. Оцінка
рівня доступності фінансових ресурсів для малого та середнього підприємництва. — С. 6.
Метою статті є оцінка реальної ситуації щодо доступності малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів і розробка заходів, спрямованих на
нівелювання негативних факторів у сфері їх розвитку, які згодом повинні поліпшити стан справ щодо
доступності до фінансових ресурсів.
Проблема доступності малого та середнього підприємництва (МСП) до фінансових ресурсів набула
особливої актуальності в складний і нестабільний період соціально-економічних і політичних відносин української економіки. Проведені дослідження показали, що для нівелювання негативних факторів у сфері
розвитку МСП необхідна продумана державна антикризова політика, спрямована на збалансування бюджетної, податкової та кредитно-фінансової політики
підтримки вітчизняного бізнесу, яка, в першу чергу,
повинна поліпшити стан справ щодо доступності
МСП до фінансових ресурсів. У зв'язку з цим пропонується розробити «Дорожню карту забезпечення доступу МСП до фінансування», стратегічною метою якої
має бути формування ефективної цілісної державної
кредитно-фінансової політики, спрямованої на розвиток і підтримку сектора МСП України.
Ключові слова: підприємництво, індекс ділових
очікувань, кредити, підтримка розвитку малого підприємництва, фінансові ресурси, дорожня карта.
Винограденко С. О. Підвищення рівня концентрації
як основа інтенсифікації використання земельних ресурсів сільгосппідприємств. — С. 9.
Статтю присвячено проблемі впливу рівня концентрації на основні складники інтенсифікації використання земельних ресурсів у сільськогосподарських
підприємствах. Зокрема виявлено позитивний вплив
площі сільськогосподарських угідь на матеріально-речовий і результативний складники інтенсифікації та
на економічну ефективність інтенсифікації викорис-
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тання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. З’ясовано, що більші за розміром угідь
підприємства вкладають у земельні ресурси на третину
більше коштів, ніж малі.
Ключові слова: концентрація, інтенсифікація, земельні ресурси, сільськогосподарські підприємства,
сільськогосподарські угіддя.
Каткова Н. В., Матушевська О. А., Бурлан С. А.
Оцінювання економічної стійкості суднобудівних підприємств: критерії і показники. — С. 14.
В статті запропоновано систему показників
оцінки економічної стійкості суднобудівних підприємств з урахуванням специфіки галузі, впливу ендогенних та екзогенних факторів. Обґрунтовано, що індикаторами забезпечення економічної стійкості підприємств промисловості мають бути показники фінансової, кадрової, виробничо-технічної, ринкової та екологічної стійкості. Запропоновані цільові значення індикаторів економічної стійкості для одного із суднобудівних підприємств.
Ключові слова: оцінювання, економічна стійкість, показник, суднобудівна промисловість.
Ковальов В. М. Наукові передумови формування соціальної моделі управління економікою держави. — С. 19.
Стаття є підсумковою до циклу публікацій автора
з проблем впливу праці на формування суспільних
відносин і створення соціальної моделі управління
економікою держави. В статті науково обґрунтовано
нові методологічні підходи до кількісної оцінки параметрів соціальної моделі управління економікою, побудованої на принципах переваги соціальних цілей розвитку господарства порівняно з економічними цілями.
Ключові слова: модель, управління, економіка,
принципи, баланс інтересів, бізнес, наймана праця,
людський капітал, трудовий потенціал, оплата праці,
закони розвитку.
Коваль О. П. Щодо окремих новацій проекту Трудового кодексу України. — С. 33.
У статті проаналізовано норми проекту Трудового
кодексу України стосовно контролю за виконанням
працівниками трудових обов‘язків, регламентування
роботи на умовах ненормованого робочого часу та
зміни засад загальнообов‘язкового державного соціального страхування. Сформульовано рекомендації,
спрямовані на забезпечення захисту прав та інтересів
працівників.
Ключові слова: технічні засоби контролю, ненормований робочий час, надурочна робота, страховий
стаж.
Кузьменко Л. М., Солдак М. О. Міжрегіональне
співробітництво як фактор забезпечення розвитку території. — С. 36.
У статті розглянуто міжрегіональне співробітництво як елемент вирішення багатьох питань території,
зміцнення її розвитку і пошуку нових шляхів у реалізації
поставлених завдань.
Ключові слова: міжрегіональне співробітництво,
валовий регіональний продукт, структура промисловості регіонів, кластери, міграція населення.
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АНОТАЦІЇ
Кукурудза І. І. Європейська економічна інтеграція
України: необхідність і можливі наслідки. — С. 43.
Досліджено й аргументовано доцільність участі
України в регіональних інтеграційних об’єднаннях, в
тому числі і в ЄС. Звернуто увагу на ризики та загрози,
які можуть виникнути при реалізації Угоди про Асоціацію і Зону вільної торгівлі з ЄС. Запропоновано заходи, здійснення яких дасть можливість уникнути негативних наслідків і одержати від євроінтеграції найвищий соціально-економічний ефект.
Ключові слова: європейська економічна інтеграція України, необхідність економічної інтеграції, ризики і загрози, зона вільної торгівлі, асоціація.
Літовченко Б. В. Глобалізація і розвиток відповідальності національного менеджменту. — С. 47.
Статтю присвячено проблемам складних взаємовідносин еволюції відповідальності бізнесу і менеджменту у контексті глобалізації. Аналізуються сучасні
аспекти економічної глобалізації з точки зору міжнародного менеджменту. На основі визначення стратегії
і стратегічного менеджменту в аспекті моральної відповідальності зроблено припущення про дворівневий
розвиток стратегій сучасних національних організацій.
Ключові слова: економічна глобалізація, тектонічна економіка, соціальна відповідальність бізнесу,
моральна відповідальність менеджменту, стратегія нижчого і вищого рівнів, ролі сучасного менеджера.
Макогон Ю. В. Стратегія відродження економіки
Донецької області в пост-кризовий період в умовах глобалізації. — С. 53.
У статті розглядається стратегія відродження економіки Донецької області в пост-кризовий період.
Стаття дає коротку характеристику соціально-економічної ситуації в Донецькій області за останній період.
Наводиться аналіз промислово-господарської бази регіону на сучасному етапі. Дається опис структури і динаміки розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні. У статті наводиться SWOT аналіз області, на основі якого охарактеризовано сильні та слабкі сторони
економічного розвитку регіону. Аналізуються основні
загрози і можливості для реалізації економічного потенціалу області в умовах загострення політичної та
економічної ситуації в регіоні. У статті наведено основні напрями реалізації стратегії економічного розвитку
Донецької області. Вибудувано дерево стратегічних і
тактичних цілей і завдань, досягнення яких дозволить
вийти на стабільне економічне зростання в області.
Ключові слова: економічний розвиток, SWOT
аналіз, відродження економіки, стратегія розвитку,
Донецька область.
Мальчик М. В., Мартинюк О. В. Парадигма формування та розвитку «зеленого маркетингу» в сучасних
умовах. — С. 59.
У статті обґрунтовується можливість використання концепції «екологічного маркетингу» з теоретичної та практичної точок зору, розглядається привабливість ринку «зелених» товарів, проблеми його
розвитку і важливість для сучасного суспільства.
Ключові слова: екологічний маркетинг, «зелені»
товари, поведінка споживачів, сприйняття товару споживачем.
Мохненко А. С. Система прийняття управлінських
рішень на підприємстві в умовах економічної кризи. —
С. 62.
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На основі аналізу факторів ризику в сфері управління агроекономічними процесами пропонується
концептуальна схема формування прийняття управлінських рішень (ПУР) в агросфері з урахуванням ризику, що враховує специфіку і характер взаємодії підсистеми ПУР по ризиках з іншими (зовнішніми і
внутрішніми) підсистемами АПК.
Ключові слова: підприємство, сільське господарство, аграрна економіка, ризик, криза.
Осадча Н. В., Галясовська О. В. Методи наукових
досліджень при використанні інструментів антидемпінгових заходів в Україні. — С. 66.
У статті розглянуто механізми захисту країнами в
процесі міжнародної торгівлі на сучасному етапі національних інтересів, що дозволені Світовою організацією торгівлі. Розглянуто місце України у застосуванні
нетарифних інструментів у практиці країн-членів СОТ
та доведено проблемні аспекти антидемпінгових заходів в Україні як інструментів торговельного захисту.
Ключові слова: антидемпінгові заходи, антидемпінгові розслідування, експорт.
Падерин І. Д. Виробнича програма як основа динамічної системи планування діяльності промислового підприємства в сучасних умовах. — С. 71.
У статті досліджено наукові та практичні аспекти
розробки виробничої програми в складі динамічної
системи планування діяльності підприємства.
Важливою складовою системи є оптимізація виробничої програми з використанням сучасних економіко-математичних методів.
У роботі розкрито принципи планування системи, її перевага, структура і можливості коригування
планів.
Пропонована динамічна система планування підприємства включає: основний блок планів: стратегічний, тактичний і оперативний, а також коригувальний: прогнозування, бізнес-планування та основи бюджетування. Крім цього в систему входять блоки обліку економічного аналізу, контролю планів і коректування цілей керівництвом підприємства.
Ключові слова: виробнича програма, динамічна
система планування, основний блок планів, коригувальний блок планів, оптимізація планів.
Петренко Ю. О. Фінансово-бюджетне управління
розвитком місцевих соціально-економічних систем в Україні. — С. 75.
У статті висвітлено основні недоліки системи
місцевих фінансів в Україні за останні роки, проаналізовано внесені до бюджетного та податкового законодавства зміни основних правил фінансово-бюджетного управління, що покликані розширити компетенцію місцевих органів влади у сфері формування та
розподілу фінансових ресурсів.
Ключові слова: фінансово-бюджетне управління,
місцеві бюджети, місцеві податки і збори.
Покатаєва О. В., Дерев’янко О. В. Оцінка ефективності діяльності комерційного банку з використанням методу когнітивного моделювання. — С. 78.
У статті визначено напрями розвитку та взаємодію системи факторів, що впливають на ефективність
діяльності комерційного банку з використанням методу когнітивного моделювання.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЇ
Ключові слова: взаємодія, когнітивне моделювання, стратегія, система управління, фактор.
Рябоконь О.О. Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації та шляхи їх оптимізації. — С. 85.
Проаналізовано особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Визначено роль податків у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Досліджено структуру податкових надходжень в контексті змін бюджетного та
податкового законодавства в умовах бюджетної децентралізації. Розглянуто проблеми та обґрунтовано
основні шляхи оптимізації формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації.
Ключові слова: місцевий бюджет, фіскальна децентралізація, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, органи місцевого самоврядування.
Сєріков А. В. Оцінка й управління людським потенціалом особистості. — С. 88.
В роботі вперше запропоновано оцінювати людський потенціал особистості за рахунок використання
методу відновної вартості, що достатньо зрозуміло на
інтуїтивному рівні. Для управління змінами людського
потенціалу особистості з метою подальшої його капіталізації запропоновано використовувати пакет з таких відомих інструментів менеджменту як матричний
аналіз, стратегічні карти та збалансована система показників.
Ключові слова: особистість, людський потенціал,
оцінка, управління.
Сохнич А. Я., Кульбака В. М. Інфраструктурна
перебудова економіки України в умовах фінансової та соціально-політичної кризи. — С. 92.
У статті розглянуто питання надання Україні
міжнародних кредитів, у першу чергу, МВФ та Світового банку. Кошти, які залучаються від закордонних
кредиторів не передбачають їх використання у перспективних галузях з метою гарантування своєчасного
повернення кредитів та отримання прибутку для проведення розширеного виробництва.
Окреслено головну причину занепаду економіки — це некомпетентність головного законодавчого
органу держави, який продукує лобістські закони
повністю ігноруючи необхідність їх глибокого наукового обґрунтування.
Відзначено важливість радикальної зміни вектора
інвестиційної політики держави з пасивно-вичікувальної на динамічно активну, що дасть можливість отримати сучасні технології які вкрай необхідні сьогодні,
зважаючи на той жалюгідний стан науки в державі.
Звернуто увагу на загрозу втрати важелів централізованого управління економікою регіонів в процесі
задекларованого керівництвом держави плану децентралізації та передачі частини владних повноважень на
місця, що неодмінно призведе до неочікуваної федералізації, яка стане каталізатором фізичного розпаду
держави в умовах агресії Росії.
Проведений економічний аналіз причин, які примушують міжнародні фінансово-кредитні організації
співпрацювати із країнами, що мають найнижчий кредитний рейтинг, до яких належить і Україна. Розглянуто основні макроекономічні помилки керівництва
держави в умовах ведення військових дій та пошуку
ефективних шляхів відродження виробництва та позитивних зрушень у сфері зайнятості населення.
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Ключові слова: економічна система, фінансування, кредити, інфляція, земельні ресурси, фінансово-кредитні організації.
Тараш Л. І., Петрова І. П. Узагальнення практики
використання форм державно-приватного партнерства. — С. 97.
У статті узагальнено практику використання
форм державно-приватного партнерства. Розглянуто
контрактні та інституціональні форми державно-приватного партнерства у країнах Заходу. Визначено завдання щодо подальшого застосування державно-приватного партнерства в Україні.
Ключові слова: державно-приватне партнерство,
форми, світова практика, контрактні форми, інституціональні форми.
Ткаченко В. А. Інституціональні підходи щодо організації складних саморегулюючих соціально-економічних систем. — С. 103.
Обґрунтовано концептуальні підходи щодо принципів організації складних саморегулюючих соціально-економічних систем. Доведено, що синхронізатором множини підходів у сучасності як і у найближчому майбутньому стає визначення функціонування
соціально-економічних систем на основі використання організаційно-виробничого потенціалу, а їх організаційні структури будуть орієнтовані більшою
своєю частиною на ринкові відносини. Квінтесенцією
такого підходу є високий рівень організаційно-технологічних виробничих процесів, здатних відповідним
чином виготовляти товарну продукцію широкого попиту, як підприємства виробника так і підприємствасубпідрядника.
Ключові слова: ефективність, організаційні структури, системи управління, ринкові відносини, товарна продукція, якість, виробничі відносини.
Федорова Ю. В. Глобалізація: економічний аспект. — С. 108.
У статті розглянуто питання виникнення та суть
процесу глобалізації в економічному аспекті. Виявлено протиріччя між заявленими та прихованими цілями англосаксонської моделі сучасної глобалізації.
Описано результати її розповсюдження та причини
кризи. Визначено фактори опору подальшому посиленню позицій "глобальної економіки". Зроблено
прогноз щодо подальшого розвитку світових інтеграційних процесів.
Ключові слова: глобалізація, англосаксонська модель економіки, інтеграція, культурні цінності.
Харазішвілі Ю. М. Стан та стратегічні орієнтири
інвестиційно-інноваційної безпеки України. — С. 113.
Проведено ідентифікацію сучасного стану рівня
інвестиційно-інноваційної безпеки України за допомогою сучасних підходів інтегрального оцінювання
рівня безпеки. За допомогою адаптивного методу регулювання визначено стратегічні орієнтири індикаторів інвестиційно-інноваційної безпеки, які є метою
стратегічного планування Стратегії інноваційного
розвитку України на середньострокову перспективу
(до 2020 р.).
Ключові слова: економічна безпека, інтегральний
індекс, інвестиції, інновації, індикатори, порогові значення, стратегічні орієнтири.
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АНОТАЦІЇ
Холод С. Б., Войт C. М. Критерії ефективності
управління у складних саморегулюючих соціально-економічних системах мезорівня. — С. 120.
Розглянуто концептуальні підходи щодо визначення критеріїв оцінки ефективності процесів управління у складних саморегулюючих соціально-економічних системах мезорівня.
Встановлено, що критерієм ефективності процесів управління трансформацією соціально-економічних систем на мезорівні є мінімізація економічних і
соціальних витрат.
Доведено, що реалізувати такий підхід можливо
за рахунок створення ефективного механізму управління розподілом факторів виробництва чи іншої діяльності, які є основними чинниками зниження
внутрішньогосподарських протиріч і необґрунтованостей соціально-економічної нестабільності регіону, чи
окремо взятого підприємства, фірми, незалежно від їх
приналежності.
Ключові слова: соціально-економічні системи,
процеси управління, механізм управління, ефективність, реалізація, мінімізація.
Чигарьов Д. В. Сутність ефективності діяльності
суб’єкта господарювання. — С. 128.
У статті обгрунтовно характерні особливості
формування ефективності діяльності промислового
підприємства на основі аналізу і логічного узагальнення з урахуванням положень теорії управління, теорії розвитку і теорії прийняття рішень, що сприяє
підвищенню рівня рентабельності функціонування у
поточному і перспективному періодах. Серед характерних особливостей виділено урахування зовнішніх
умов господарювання, узгодження вектору і цілей
розвитку із рівнем ефективності.
Ключові слова: ефективність, промислове підприємство, формування ефективності, розвиток.
Чорний Р. С. Особливості демографічного розвитку
Волинської та Рівненської областей у контексті глобальних демографічних тенденцій. — С. 132.
У статті окреслено доцільність подібного порівняльного демографічного аналізу, націленого на конструктивне вирішення наявних у регіоні проблем у
світлі світового досвіду. Демографічний розвиток Волинської та Рівненської областей демонструє відповідність глобальним трендам. Проте мають місце тенденції більш кориговані як національними чинниками
впливу (політичні події, економічні труднощі держави,
зокрема високий рівень інфляції), так і регіональними
факторами (усталені норми дітності населення, високі
рівні шлюбності, специфіка регіональних ринків
праці).
Ключові слова: демографічний розвиток регіону,
населення, демографічне старіння, народжуваність,
смертність, природний приріст, міграційна активність
населення, розміщення населення.
Шаховалова Є. О. Економічна сутність, форми,
методи і джерела фінансового забезпечення відтворення
основних засобів підприємств. — С. 138.
У статті розглянуто економічну сутність відтворення основних засобів та його фінансового забезпечення в аграрних підприємствах. Доповнено перелік
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можливих форм відтворення основних засобів підприємств. Виявлено недоліки запропонованої в економічній літературі класифікації джерел фінансового забезпечення відтворювальних процесів. Запропоновано
класифікацію методів і джерел фінансового забезпечення відтворення основних засобів.
Ключові слова: відтворення основних засобів, фінансове забезпечення відтворення основних засобів,
типи і форми відтворення, методи і джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів.
Шерстюк Р. П. Імплементування інформаційної
системи інноваційно-логістичного механізму управління
ефективною діяльністю промислового підприємства як
важіль стратегічного оновлення виробництва. — С. 142.
У період реформування економіки, затвердження
ринкових закономірностей та механізмів управління
значну роль відіграють нові, більш ефективні методи,
одним з яких по праву визнається стратегічна діяльність. У західній та східній теорії управління стратегічна діяльність визнана як окремий та перспективний
предмет дослідження. Але в сучасній літературі немає
однозначного визначення щодо розуміння стратегії та
сукупності елементів стратегічного управління. Тому
існує багато типів класифікації стратегій діяльності та
принципів щодо визначення і обґрунтування стратегій
підприємств.
В Україні теорія і практика стратегічної діяльності та управління нею ще не знайшли належного місця. Якщо науковці впевненні стосовно необхідності
імплементування в діяльність господарюючих суб’єктів стратегічних методів, то більшість керівників підприємств ще вагаються від ствердження про неможливість використання досвіду зарубіжних корпорацій на
українських підприємствах до дуже обережного погодження з тим, що окремі елементи стратегічного управління будуть корисними у найближчому майбутньому.
Ключові слова: імплементація, інновації, інноваційна логістика, семіотика, стабільність, стратегія,
ефективність, фінанси, господарська діяльність.
Кирич Н. Б., Мельник Л. М., Погайдак О. Б. Сталий розвиток суб’єктів господарювання: сутність та
фактори впливу (Європейські акценти). — С. 151.
У статті дано визначення поняття сталого розвитку підприємства на основі реалізації триєдиної
концепції, що об’єднує економічну, соціальну та екологічну складові. Виявлені фактори, що суттєво впливають на діяльність підприємства й гальмують його
сталий розвиток. У результаті застосування соціологічних методів дослідження виявлено хибну думку —
окремі управлінці вітчизняних підприємств вважають,
що лише наявність потужної виробничо-технологічної
бази та активна інноваційна діяльність є найважливішим підґрунтям для забезпечення сталого розвитку
машинобудівного підприємства, а питання екологічної
безпеки та відповідальності — завданням державної
політики. Запропоновано класифікацію факторів
впливу на сталий розвиток підприємства: макро-,
мезо- та мікросередовища та засоби впливу на них.
Ключові слова: Європейський вибір, екологія,
сталий розвиток, підприємство, фактори випливу, середовище.
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АННОТАЦИИ
Борейко В. И. Пути вывода заработной платы из
«тени». — С. 3.
В статье исследована проблема нелегальной выплаты заработной платы и мероприятия Украины,
направленные на ее решение; обосновано, что введение пропорциональной системы налогообложения доходов физических лиц не только не способствовало
«детенизации» национальной экономики, но и привело к уменьшению поступлений в государственный
бюджет, а изменения в законодательстве Украины,
направленные на уменьшение ставки единого социального взноса из-за недостаточности средств, не могут быть реализованы большинством предприятий. С
целью вывода заработной платы из «тени», предложено вернуть прогрессивную шкалу налогообложения
доходов физических лиц, установить дифференцированный минимальный размер единого социального
взноса для различных категорий работающих, снизить
без каких-либо дополнительных ограничений ставку
этого взноса и определять минимальный размер пенсии пропорционально количеству лет отработанного
пенсионерами обязательного трудового стажа.
Ключевые слова: национальная экономика, нелегальная выплата заработной платы, пенсия, налог на
доходы физических лиц, единый социальный взнос.
Бутенко А. И., Уманец Т. В., Сараева И. Н. Оценка уровня доступности финансовых ресурсов для малого
и среднего предпринимательства. — С. 6.
Целью статьи является оценка реальной ситуации
относительно доступности малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам и разработка мероприятий, направленных на нивелирование
негативных факторов в сфере их развития, которые
впоследствии должны улучшить положение дел относительно доступности к финансовым ресурсам.
Проблема доступности малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовым ресурсам приобрела особую актуальность в сложный и нестабильный период социально-экономических и политических отношений украинской экономики. Проведенные исследования показали, что для нивелирования
негативных факторов в сфере развития МСП необходима продуманная государственная антикризисная
политика, направленная на сбалансирование бюджетной, налоговой и кредитно-финансовой политики
поддержки отечественного бизнеса, которая, в первую
очередь, должна улучшить положение дел относительно доступности МСП к финансовым ресурсам. В
связи с этим предлагается разработать «Дорожную карту обеспечения доступа МСП к финансированию»,
стратегической целью которой должно быть формирование эффективной целостной государственной кредитно-финансовой политики, направленной на развитие и поддержку сектора МСП Украины.
Ключевые слова: предпринимательство, индекс
деловых ожиданий, кредиты, поддержка развития малого предпринимательства, финансовые ресурсы, дорожная карта.
Винограденко С. А. Повышение уровня концентрации как основа интенсификации использования земельных ресурсов сельхозпредприятий. — С. 9.
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Статья посвящена проблеме влияния концентрации на основные составляющие интенсификации использования земельных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях. В частности выявлено положительное влияние площади сельскохозяйственных угодий
на материально-вещественный и результативный составляющие интенсификации и на экономическую
эффективность интенсификации использования земельных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях. Выяснено, что большие по размеру угодий предприятия вкладывают в земельные ресурсы на треть
больше, чем малые.
Ключевые слова: концентрация, интенсификация, земельные ресурсы, сельскохозяйственные предприятия, сельскохозяйственные угодья.
Каткова Н. В., Матушевская Е. А., Бурлан С. А.
Оценка экономической устойчивости судостроительных
предприятий: критерии и показатели. — С. 14.
В статье предложена система показателей оценки
экономической устойчивости судостроительных предприятий с учетом специфики отрасли, влияния эндогенных и экзогенных факторов. Обосновано, что индикаторами обеспечения экономической устойчивости предприятий промышленности должны быть показатели финансовой, кадровой, производственнотехнической, рыночной и экологической устойчивости. Предложены целевые значения индикаторов экономической устойчивости для одного из судостроительных предприятий.
Ключевые слова: оценка, экономическая устойчивость, показатель, судостроительная промышленность.
Ковалев В. Н. Научные предпосылки формирования
социальной модели управления экономикой государства. — С. 19.
Статья является итоговой к циклу публикаций автора по проблемам влияния труда на формирование
общественных отношений и создание социальной модели управления экономикой государства. В статье научно обоснованы новые методологические подходы к
количественной оценке параметров социальной модели управления экономикой, построенной на принципах преимущества социальных цепей развития хозяйства в сравнении с экономическими целями.
Ключевые слова: модель, управление, экономика,
принципы, баланс интересов, бизнес, наемный труд,
человеческий капитал, трудовой потенциал, оплата
труда, законы развития.
Коваль А. Ф. Об отдельных новациях проекта Трудового кодекса Украины. — С. 33.
В статье проанализированы нормы проекта Трудового кодекса Украины относительно контроля за
выполнением работниками трудовых обязанностей,
регламентирования работы на условиях ненормированного рабочего времени и изменения основ общеобязательного государственного социального страхования. Сформулированы рекомендации, направленные на обеспечение защиты прав и интересов работников.

223

АННОТАЦИИ
Ключевые слова: технические средства контроля,
ненормированное рабочее время, сверхурочная работа, страховой стаж.
Кузьменко Л. М., Солдак М. А. Межрегиональное
сотрудничество как фактор обеспечения развития территории. — С. 36.
В статье рассмотрено межрегиональное сотрудничество как элемент решения многих вопросов территории, укрепления ее развития и поиска новых путей в реализации поставленных задач.
Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, валовый региональный продукт, структура
промышленности регионов, кластеры, миграция населения.
Кукурудза И. И. Европейская экономическая интеграция Украины: необходимость и возможные последствия. — С. 43.
Исследована и аргументирована целесообразность участия Украины в региональных интеграционных объединениях, в том числе и в ЕС. Обращено
внимание на риски и угрозы, которые могут возникнуть в ходе реализации Соглашения об Ассоциации и
Зоне свободной торговли с ЕС. Предложены меры,
осуществление которых позволит избежать негативных последствий и получить от евроинтеграции
высокий социально-экономический эффект.
Ключевые слова: европейская экономическая интеграция Украины, необходимость экономической интеграции, риски и угрозы, зона свободной торговли,
ассоциация.
Литовченко Б. В. Глобализация и развитие ответственности национального менеджмента. — С. 47.
Статья посвящена проблемам сложных взаимоотношений эволюции ответственности бизнеса и менеджмента в контексте глобализации. Анализируются
современные аспекты экономической глобализации с
точки зрения международного менеджмента. На основе определения стратегии и стратегического менеджмента в аспекте моральной ответственности делается предположение о двухуровневом развитии стратегий современных национальных организаций.
Ключевые слова: экономическая глобализация,
тектоническая экономика, социальная ответственность бизнеса, моральная ответственность менеджмента, стратегия низшего и высшего уровней, роли
современного менеджера.
Макогон Ю. В. Стратегия возрождения экономики
Донецкой области в пост-кризисный период в условиях
глобализации. — С. 53.
В статье рассматривается стратегия возрождения
экономики Донецкой области в пост-кризисный период. Статья дает краткую характеристику социальноэкономической ситуации в Донецкой области за последний период. Приводится анализ промышленно-хозяйственной базы региона на современном этапе. Дается описания структуры и динамики развития малого
и среднего бизнеса в регионе. В статье приводится
SWOT анализ области, на основе которого дается характеристика сильных и слабых сторон экономического развития региона. Анализируются основные
угрозы и возможности для реализации экономического потенциала области в условия обострения политической и экономической ситуации в регионе. В
статье приводится основные направления реализации
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стратегии экономического развития Донецкой области. Выстроено дерево стратегических и тактических
целей и задач, достижение которых позволит выйти на
стабильный экономический рост в области.
Ключевые слова: экономическое развитие, SWOT
анализ, возрождение экономики, стратегия развития,
Донецкая область.
Мальчик М. В., Мартинюк О. В. Парадигма формирования и развития «зеленого маркетинга» в современных условиях. — С. 59.
В статье обосновывается возможность использования концепции «экологического маркетинга» с теоретической и практической точек зрения, рассматривается привлекательность рынка «зеленых» товаров,
проблемы его развития и важность для современного
общества.
Ключевые слова: экологический маркетинг, «зеленые» товары, поведение потребителей, восприятие
товара потребителем.
Мохненко А.С. Система принятия управленческих
решений на предприятии в условиях экономического кризиса. — С. 62.
На основе анализа факторов риска в сфере управления агроэкономическими процессами предлагается
концептуальная схема формирования принятия управленческих решений (ПУР) в агросфере с учетом риска,
который учитывает специфику и характер взаимодействия подсистемы ПУР по рискам с другими (внешними и внутренними) подсистемами АПК.
Ключевые слова: предприятие, сельское хозяйство, аграрная экономика, риск.
Осадчая Н. В., Галясовская О. В. Методы научных
исследований при использовании инструментов антидемпинговых мероприятий в Украине. — С. 66.
В статье рассмотрены механизмы защиты странами в процессе международной торговли на современном этапе национальных интересов, которые разрешенны
Всемирной
организацией
торговли.
Рассмотрено место Украины в применении нетарифных инструментов в практике стран-членов ВОТ и доказаны проблемные аспекты антидемпинговых мероприятий в Украине как инструментов торговой защиты.
Ключевые слова: антидемпинговые мероприятия,
антидемпинговые расследования, экспорт.
Падерин И. Д. Производсвенная программа как основа динамичной системы планирования деятельности
промышленного предприятия в современных условиях. —
С. 71.
В статье исследованы научные и практические
аспекты разработки производственной программы в
составе динамичной системы планирования деятельности предприятия.
Важной составляющей системы является оптимизация производственной программы с использованием современных экономико-математических методов.
В работе раскрыты принципы планирования системы, ее преимущество, структура и возможности
корректировки планов.
Предлагаемая динамическая система планирования предприятия включает: основной блок планов:
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стратегический, тактический и оперативный, а также
корректирующий: прогнозирование, бизнес-планирование и основы бюджетирования. Кроме этого в систему входят блоки учета экономического анализа,
контроля планов и корректировки целей руководством предприятия.
Ключевые слова: производственная программа,
динамичная система планирования, основной блок
планов, корректирующий блок планов, оптимизация
планов.
Петренко Ю. А. Финансово-бюджетное управление
развитием местных социально-экономических систем в
Украине. — С. 75.
В статье освещены основные недостатки системы
местных финансов в Украине за последние годы, проанализированы внесенные в бюджетное и налоговое
законодательство изменения основных правил финансово-бюджетного управления, призванные расширить
компетенцию местных органов власти в сфере формирования и распределения финансовых ресурсов.
Ключевые слова: финансово-бюджетное управление, местные бюджеты, местные налоги и сборы.
Покатаева О. В., Деревянко А. В. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка с использованием метода когнитивного моделирования. — С. 78.
В статье определены направления развития и взаимодействие системы факторов, влияющих на эффективность деятельности коммерческого банка с использованием метода когнитивного моделирования.
Ключевые слова: взаимодействие, когнитивное
моделирование, стратегия, система управления, фактор.
Рябоконь О.А. Формирование налоговых поступлений местных бюджетов в условиях фискальной децентрализации и пути их оптимизации. — С. 85.
Проанализированы особенности формирования
доходной части местных бюджетов в условиях децентрализации. Определена роль налогов в формировании
доходной части местных бюджетов. Исследована
структура налоговых поступлений в контексте изменений бюджетного и налогового законодательства в
условиях бюджетной децентрализации. Рассмотрены
проблемы и обоснованы основные пути оптимизации
формирования доходов местных бюджетов в условиях
децентрализации.
Ключевые слова: местный бюджет, фискальная
децентрализация, доходы местных бюджетов, местные
налоги и сборы, органы местного самоуправления.
Сериков А. В. Оценка и управление человеческим
потенциалом личности. — С. 88.
В работе впервые предложено оценивать человеческий потенциал личности за счет использования метода восстановительной стоимости, что достаточно
понятно на интуитивном уровне. Для управления
изменениями человеческого потенциала личности с
целью дальнейшей его капитализации предложено использовать пакет из таких известных инструментов
менеджмента как матричный анализ, стратегические
карты и сбалансированная система показателей.
Ключевые слова: личность, человеческий потенциал, оценка, управление.
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Сохнич А. Я., Кульбака В. М. Инфраструктурная
перестройка экономики Украины в условиях финансового
и социально-политического кризиса. — С. 92.
В статье рассмотрен вопрос предоставления
Украине международных кредитов, в первую очередь,
МВФ и Всемирного банка. Средства, привлекаемые от
зарубежных кредиторов не предусматривают их использования в перспективных отраслях в целях обеспечения своевременного возврата кредитов и получения
прибыли для проведения расширенного производства.
Определена главная причина упадка экономики — это некомпетентность главного законодательного
органа страны, продуцирующего лоббистские законы,
полностью игнорируя необходимость их глубокого научного обоснования.
Отмечена важность радикального изменения вектора инвестиционной политики государства с пассивно-выжидательной на динамично активную, что
позволит получить современные технологии, крайне
необходимые сегодня, несмотря на плачевное состояние науки в государстве.
Обращено внимание на угрозу потери рычагов
централизованного управления экономикой регионов
в процессе задекларированного руководством государства плана децентрализации и передачи части властных полномочий на места, что непременно приведет
к неожиданной федерализации, которая станет катализатором физического распада государства в условиях агрессии России.
Проведен экономический анализ причин, которые заставляют международные финансово-кредитные организации сотрудничать со странами, имеющими низкий кредитный рейтинг, к которым относится и Украина. Рассмотрены основные макроэкономические ошибки руководства государства в условиях
ведения военных действий и поиска эффективных путей возрождения производства и положительных сдвигов в сфере занятости населения.
Ключевые слова: экономическая система, финансирование, кредиты, инфляция, земельные ресурсы,
финансово-кредитные организации.
Тараш Л. И., Петрова И. П. Обобщение практики
использования форм государственно-частного партнерства. — С. 97.
В статье обобщена практика использования форм
государственно-частного партнерства. Рассмотрены
контрактные и институциональные формы государственно-частного партнерства в странах Запада. Определено задание относительно дальнейшего применения
государственно-частного партнерства в Украине.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, формы, мировая практика, контрактные
формы, институциональные формы.
Ткаченко В. А. Институциональные подходы к организации сложных самоуправляемых социально-экономических систем. — С. 103.
Обосновано концептуальные подходы к принципам организации сложных самоуправляемых социально-экономических систем. Доказано, что синхронизатором множества подходов на современном уровне, как и в ближайшем будущем, становится определение эффективности функционирования социальноэкономических систем на основе использования совокупного организационно-производственного потенциала, а их организационные структуры будут ориен-
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тированы большей своей частью на рыночные отношения. Квинтэссенцией такого подхода является
высокий уровень организационно-технологического
потенциала производственных процессов таких систем, способных выпускать товарную продукцию широкого спроса, как предприятия-изготовителя, так и
предприятия-субпоставщика.
Ключевые
слова:
эффективность,
организационные структуры, системы управления, рыночные
отношения, товарная продукция, качество, производственные отношения.
Федорова Ю. В. Глобализация: экономический аспект. — С. 108.
В статье рассмотрены вопросы возникновение и
суть процесса глобализации в экономическом аспекте.
Выявлены противоречия между заявленными и
скрытыми целями англосаксонской модели современной глобализации. Описаны результаты ее распространения и причины кризиса. Определены факторы
сопротивления дальнейшему усилению позиций "глобальной экономики". Сделан прогноз в отношении дальнейшего развития мировых интеграционных процессов.
Ключевые слова: глобализация, англосаксонская
модель экономики, интеграция, культурные ценности.
Харазишвили Ю. М. Состояние и стратегические
ориентиры инвестиционно-инновационной безопасности
Украины. — С. 113.
Проведена идентификация современного состояния уровня инвестиционно-инновационной безопасности Украины с помощью современных подходов интегральной оценки уровня безопасности. С помощью
адаптивного метода регулирования определены стратегические ориентиры индикаторов инвестиционноинновационной безопасности, которые являются целью стратегического планирования Стратегии инновационного развития Украины на среднесрочную перспективу (до 2020 г.).
Ключевые слова: экономическая безопасность,
интегральный индекс, инвестиции, инновации, индикаторы, пороговые значения, стратегические ориентиры.
Холод С. Б., Войт С. Н. Критерии эффективности
управления в сложных саморегулируемых социально-экономических системах мезоуровня. — С. 120.
Рассмотрены концептуальные подходы определения критериев оценки эффективности процессов
управления в сложных саморегулируемых социальноэкономических системах мезоуровня.
Установлено, что критериями эффективности
процессов управления трансформацией сложных социально-экономических систем мезоуровня является
минимизация экономических и социальных вложений.
Доказано, что реализация такого подхода возможна посредством создания эффективного механизма управления распределением факторов производства или другой деятельности, которые являются
основными при снижении внутрихозяйственных противоречий и необоснованности социально-экономической нестабильности региона в целом, или отдельно
взятого предприятия (фирмы), независимо от их принадлежности.
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Ключевые слова: социально-экономические системы, процессы управления, механизм управления,
эффективность, реализация, минимизация.
Чигарёв Д. В. Сущность эффективности деятельности субъекта хозяйствования. — С. 128.
В статье обоснованы характерные особенности
формирования эффективности деятельности промышленного предприятия на основе анализа и логического обобщения с учетом положений теории управления, теории развития и теории принятия решений,
что способствует повышению уровня рентабельности
функционирования в текущем и перспективном периодах. Среди характерных особенностей выделены учет
внешних условий хозяйствования, согласование вектора и целей развития с уровнем эффективности.
Ключевые слова: эффективность, промышленное
предприятие, формирование эффективности, развитие.
Черный Р. С. Особенности демографического развития Волынской и Ровенской областей в контексте
глобальных демографических тенденций. — С. 132.
В статье обозначена целесообразность подобного
сравнительного демографического анализа, нацеленного на конструктивное решение имеющихся в регионе проблем в свете мирового опыта. Демографическое развитие Волынской и Ровенской областей демонстрирует соответствие глобальным трендам. Однако имеют место тенденции более корректируемые
как национальными факторами воздействия (политические события, экономические трудности государства, в частности высокий уровень инфляции), так и
региональными факторами (устоявшиеся нормы детности населения, высокие уровни брачности, специфика региональных рынков труда).
Ключевые слова: демографическое развитие региона, население, демографическое старение, рождаемость, смертность, естественный прирост, миграционная активность населения, размещения населения.
Шаховалова Е. О. Экономическая сущность,
формы, методы и источники финансового обеспечения
воспроизводства основных средств предприятий. —
С. 138.
В статье рассмотрено экономическую сущность
воспроизводства основных средств и его финансового
обеспечения в аграрных предприятиях. Дополнен перечень возможных форм воспроизводства основных
средств предприятий. Выявлены недостатки предложенной в экономической литературе классификации
источников финансового обеспечения воспроизводственных процессов. Предложена классификация методов и источников финансового обеспечения воспроизводства основных средств.
Ключевые слова: воспроизводство основных
средств, финансовое обеспечение воспроизводства основных средств, типы и формы воспроизводства, методы и источники финансового обеспечения воспроизводства основных средств.
Шерстюк Р. П. Имплементация информационной
системы инновационно-логистического механизма управления эффективной деятельностью промышленного
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предприятия как рычаг стратегического обновления производства. — С. 142.
В период реформирования экономики, утверждения рыночных закономерностей и механизмов управления значительную роль играют новые, более эффективные методы, одним из которых по праву признается стратегическая деятельность. В западной и
восточной теории управления стратегическая деятельность признана как отдельный и перспективный предмет исследования. Но в современной литературе нет
однозначного определения относительно понимания
стратегии и совокупности элементов стратегического
управления. Поэтому существуют многие типы классификации стратегий деятельности и принципов относительно определения и обоснования стратегий
предприятий.
В Украине теория и практика стратегической деятельности и управление ею еще не нашли надлежащего места. Если ученые убеждает относительно необходимости имплементации в деятельность хозяйствующих субъектов стратегических методов, то большинство руководителей предприятий еще колеблются от
утверждения о невозможности использования опыта
зарубежных корпораций на украинских предприятиях
к очень осторожному согласованию с тем, что отдельные элементы стратегического управления будут полезными в ближайшем будущем.
Ключевые слова: Имплементация, инновации,
инновационная логистика, семиотика, стабильность,
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стратегия, эффективность, финансы, хозяйственная
деятельность.
Кирич Н. Б., Мельник Л. М., Погайдак О. Б.
Устойчивое развитие субъектов хозяйства: сущность и
факторы влияния (Европейские акценты). — С. 151.
В статье дано определение понятия устойчивого
развития предприятия на основе реализации триединой концепции, объединяющей экономическую, социальную и экологическую составляющие. Выявлены
факторы, которые существенно влияют на деятельность предприятия и тормозят его устойчивое развитие. В результате применения социологических методов исследования обнаружено заблуждение — отдельные управленцы отечественных предприятий считают,
что только наличие мощной производственно-технологической базы и активная инновационная деятельность является важнейшим основанием для обеспечения устойчивого развития машиностроительного
предприятия, а вопрос экологической безопасности и
ответственности — задачей государственной политики.
Предложена классификация факторов влияния на
устойчивое развитие предприятия: макро-, мезо- и
микросреды и средства воздействия на них.
Ключевые слова: Европейский выбор, экология,
устойчивое развитие, предприятие, факторы влияния,
среда.
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ABSTRACTS

ABSTRACTS
Boreico V. Ways of removing wage from the «shadow». — Р. 3.
In the article of the problem of illegal payment of
wages and the measures of Ukraine, aimed at its decision,
are investigated; proved, that the introduction of a proportional system of personal income tax not only do not promoted «legalization» of the national economy, but also led
to a reduction in government revenue, and changes in legislation of Ukraine aimed at reducing a bet of the single
social contribution, due to lack of funds, can not be realized by most companies. For the purpose of removing wage
from the «shadow», prompted to restore progressive income taxation of individuals, to establish differentiated
minimum size single social contribution for different categories of workers, to lower without any additional restrictions a bet of this contribution and to determine the
minimum pension in proportion to the number of years of
compulsory seniority of spent pensioners.
Keywords: national economy, illegal payment of salaries, pension, income tax, single social contribution.
Butenko A. I., Umanets T. V., Saraeva I. N. Assessing
the level of access to financial resources for small and medium-sized businesses. — Р. 6.
The aim of the article is to assess the real situation
regarding the availability of small and medium enterprises
to financial resources and the development of activities
aimed at leveling the negative factors in their development,
which subsequently have to improve the situation regarding
the availability of financial resources.
The problem of the availability of small and medium
enterprises (SMEs) to finance has become particularly relevant in the difficult and unstable period of socio-economic and political relations of the Ukrainian economy.
Studies have shown that for the leveling of negative factors
in the development of SMEs, consider the state anti-crisis
policy aimed at balancing the budget, tax and fiscal policies
to support domestic business, which is, first and foremost,
is to improve the situation regarding the availability of
SMEs to finance . In this regard, it is proposed to develop
a "road map to ensure SMEs' access to finance", whose
strategic goal should be to build an effective integrated public credit and financial policies for the development and
support of the SME sector in Ukraine.
Keywords: business, business expectations index,
loans, support for small business development, financial resources, roadmap.
Vynohradenko S. O. Increasing of the level of concentration as a basis for intensification use of land resources of
agricultural enterprises. — Р. 9.
Article devoted to the problem influence level concentration on the main components of intensification of
use of land resources in the agricultural enterprises. In particular detected a positive impact area of agricultural land
on material and resultant components intensification and
on economic efficiency intensification of use land resources in the agriculture enterprises. It is found that larger
enterprises have invested in land resources a third more
money than small.
Keywords: concentration, intensification, land resources, agricultural enterprises, agricultural land.
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Katkovа N. V, Matushevska O. A., Burlan S. A.
Estimation of economic stability shipyard: criteria and indicators. — Р. 14.
In the article the system of indicators to measure the
economic stability of shipyards, the influence of industryspecific, the impact of endogenous and exogenous factors.
Grounded that provide indicators of economic stability of
industrial enterprises to be indicators of financial, personnel, technological, market and environmental sustainability. The proposed target values of indicators of economic
stability for one of the shipyards.
Keywords: еstimation, economic stability, index,
shipbuilding industry.
Kovalyov V. М. Scientific Prerequisites for the Formation of the Social Model of Management of Economy of
the State. — Р. 19.
This article is the outcome of a cycle of publications
of the author on the problems of the influence of labour
on the formation of social relations and the creation of a
social model of management of economy of the state. In
the article new methodological approaches to the quantitative estimation of parameters of the social model of economic management have been scientifically grounded
which are based on the principles of the benefits of social
chains of the economic development in comparison with
the economic objectives.
Keywords: model, management, economy, principles,
balance of interests, business, wage labour, human capital,
labour potential, remuneration of labour, laws of development.
Koval A. Ph. On certain innovations the draft Labour
Code of Ukraine. — Р. 33.
The paper analyzes the rules of the draft Labour Code
of Ukraine on monitoring the implementation of the employees job duties, work for the regulation of the conditions
of irregular working time and changes in the foundations
of compulsory state social insurance. Recommendations
aimed at protecting the rights and interests of workers.
Keywords: engineering controls, irregular working
hours, overtime, insurance experience.
Kyzmenko L. M., Soldak M. O. Interregional cooperation us a factor of development of the territory. — Р. 36.
In the article considered interregional cooperation as
element of decision many difficult subject of territory,
strengthen its development and search new ways to implement the tasks.
Keywords: interregional cooperation, gross regional
product, regional industry structure, clusters, migration of
population.
Kukurudza I. I. European economic integration of
Ukraine: necessity and possible consequences. — Р. 43.
In the article expediency of Ukraine’s participation in
the regional integration associations, including EU, was examined and argued. Special attention was paid to possible
risks and threats that may occur due to realization of
Association and Free Trade Area with EU Agreement. Certain measures that can help to avoid negative consequences
and get the highest socioeconomic effect from Eurointegration were proposed.
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Keywords: European economic integration of
Ukraine, necessity of economic integration, risks and
threats, free trade area, association.
Litovchenko B. V. The Globalization and Development
of the National Management Responsibility. — Р. 47.
On the base of the strategy and strategic management
determination, including the moral responsibility, the
preposition about.
The article is devoted to the complicated evolution
problems of interrelationships among business and management responsibilities in the context of the globalization.
The contemporary aspects of the economic globalization
from the point of international management view are analyzed. On the base of a strategy and strategy management
determination in the aspect of the moral responsibility a
preposition about development of two-level strategies in
the modern national organizations is made.
Keywords: economic globalization, tectonic economy, social responsibility of business, moral responsibility
of management, low and high level strategies, modern
manager’s roles.
Makogon Y. The strategy of reviving the economy of
Donetsk region in the post-crisis period in the context of
globalization. — Р. 53.
The article discusses the strategy of reviving the economy of Donetsk region in the post-crisis period. Article
gives a brief description of the socio-economic situation in
the Donetsk region in the last period. The analysis of industrial and economic base of the region, at the present
stage. The description of the structure and dynamics of development of small and medium-sized businesses in the region. The article provides a SWOT analysis of the area on
which describes the strengths and weaknesses of the region's economic development. Analyzes the main threats
and opportunities for the realization of the economic potential of the region, in terms of worsening political and
economic situation in the region. The article presents the
main directions of economic development strategy of the
Donetsk region. Building the tree of strategic and tactical
goals and objectives, the achievement of which will allow
to enter the stable economic growth in the region.
Keywords: economic development, SWOT analysis,
the revival of the economy, development strategy, Donetsk
region.
Malchik M. V., Martyniuk O. V. Paradigm of
formation and development of "green marketing" in modern
conditions. — Р. 59.
In the article we point out the possibility of using the
concept of "ecological marketing" with a theoretical and
practical point of view; the attractiveness of "green" products market is considered, problems of its development and
importance to modern society are revealed.
Keywords: ecological marketing, "green" products,
consumer behavior, consumer perception of the product.
Mohnenko A. S. System management decisions for the
enterprise in the economic crisis. — Р. 62.
Based on the analysis of risk factors in the management of processes agroekonomіchnimi proposed conceptual scheme of forming managerial decision making (PUR)
in agrosferі of risk that takes into account the specificity
and nature of interaction between subsystems PUR on the
risks to other (external and internal) subsystems APC.
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Keywords: enterprise, company, agriculture, agricultural economics, risk.
Osadcha N., Galyasovska O. Methods of research using
the tools of anti-dumping measures in Ukraine. — Р. 66.
This articleconsiders allowed by the World Trade Organizationthe protective mechanisms of national interests
by the countries in theprocess of international trade on the
modern stage. It is viewed the place of Ukraine in the application of non-tariff instruments in the practice of WTO
members and it is also proved some problematic aspects of
the anti-dumping measures in Ukraine as the tools of the
trade defense.
Keywords: antidumping measures, anti-dumping
investigation, exports.
Paderin I.D. Production program as a basis for dynamic
planning of an industrial enterprise in modern conditions. —
Р. 71.
In the article the scientific and practical aspects of the
development of the production program as part of a dynamic planning of the company.
An important component of the system is to optimize the production program using modern economic and mathematical methods.
In the disclosed principles of planning system, its structure
and the advantage of the possibility of adjusting plans.
The proposed dynamic enterprise planning system includes
the main unit plans: strategic and tactical operational and correction: forecasting and business planning basics of budgeting. In addition, the system includes accounting units of economic analysis.
Control plans and objectives of management of the company adjustments.
Keywords: production program, a dynamic scheduling system, the main unit plans, correcting unit plans, optimization plan.
Petrenko Yu. O. Financial and budget management of
local social and economic systems development in Ukraine. —
Р. 75.
The article highlights the main shortcomings of the
system of local finance in Ukraine in recent years, and
analyzes changes in the basic rules of financial and budget
management, presented by the amendments to the budget
and tax legislation designed to extend the competence of
local authorities in the field of formation and distribution
of financial resources.
Keywords: financial and budget management, local
budgets, local taxes and fees.
Pokataevа O. V., Derevyanko O. V. Evaluation of
commercial bank of using the method cognitive modeling. —
Р. 78.
In the article the directions of development and
interaction of factors that influence the effectiveness of the
commercial bank using the method of cognitive modeling.
Keywords: interaction, cognitive modeling, strategy,
management system, factor.
Ryabokon O. Formation of a profitable part of local
budgets in the context of decentralization. — Р. 85.
There are analyzed the features of formation of a profitable part of local budgets in the context of decentralization. The role of taxes in the formation of a profitable part
of local budgets is determined. Both the structure of tax
revenues in the context of changes in the budget and the
tax legislation in the context of fiscal decentralization are
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studied. Problems of formation of incomes of local budgets
in the conditions of decentralization are considered and the
basic ways of optimization are argumented.
Keywords: local budget, fiscal decentralization, local
budget finance, local taxes and fees, local government.
Serikov A. V. Estimation and management of human
capital of personality. — Р. 88.
For the first time this work is devoted to estimate human capital of personality by using the method of restorative worth what is enough clear at the intuitive level. Author proposes to use such well known management instruments as matrix analysis, strategic maps and balanced system of indexes for managing the changes of human capital
of personality for the purpose of its further capitalization.
Keywords: personality, human potential, estimation,
management.
Sokhnych A. Y., Kul’baka V. M. Ukraine infrastructure
economic restructuring in the condition of financial, social
and political crisis. — Р. 92.
The article deals with the issue of international loans
to Ukraine, first of all, the IMF and World Bank loans.
The money attracted from foreign lenders don’t provide their using in the promising sectors in order to ensure
loans refund on time and to get profit for extended production.
This work describes the main reason of the economy
decline. It is incompetence of the main legislative part of
the state, which produces lobbying laws completely ignoring the need for their profound scientific foundation.
The importance of radical change of state investment
policy vector from passive expectant to dynamically active
one, which will give an opportunity to get the modern technologies which are really essential today, due to the miserable condition of science in the state, has been noted.
This work pays attention to the threat of losing centralized management arms of the region's economy
during the declared state leadership plan for decentralization and transfer of a part of full powers to local authorities
will certainly lead to unexpected federalization, which will
be a catalyst for the physical collapse of the state in terms
of Russian aggression.
The economic analysis of the reasons which force
international financial organizations to cooperate with the
countries that have the lowest credit rating, including
Ukraine, has been conducted in this article. The article
considers the main macroeconomic errors of country
leaders during the war and search of effective ways of
revival of production and improvements in employment of
population.
Keywords: economic system, financing, loans,
inflation, land resources, financial and credit organizations.
Tarash L. I., Petrova I. P. Generalization of practice
of the use of forms of public-private partnership. — Р. 97.
Practice of the use of forms of public-private partnership is generalized in the article. The contract and institutional forms of public-private partnership are considered in
the countries of the West. The task of relatively further application of public-private partnership is certain in
Ukraine.
Keywords: state-private partnership, forms, world
practice, contract forms, institutional forms.
Tkachenko V. Institutional approaches to the organization of complex self-governing social and economic systems. —
Р. 103.

230

The conceptual approaches to the principles of selforganization of complex socio-economic systems were substantiated. It was proved that determining the functioning
efficiency of the socio-economic systems based on the use
of a collective organizational and production potential becomes the synchronizer of many approaches both at present and in the near future. Organizational structures of
these systems will be guided mostly by the market relations.
Quintessence of this approach is a high level of organizational-technological potential of such systems’ manufacturing processes capable to produce marketable products of
high demand; both the manufacturer and enterprise-subcontractor possessing this high potential.
Keywords: efficiency, organizational structure, management, market relations, commodity products, quality,
industrial relations.
Fedorova Yu. V. Globalization: economic issues. —
Р. 108.
The questions of the origin and essence of the process
of globalization in the economic aspect. Revealed contradictions between the stated and hidden objectives of the
Anglo-Saxon model of modern globalization. The results
of its distribution and causes of the crisis. The factors of
resistance to further strengthen the position of the "global
economy." The forecast for the further development of
world integration processes.
Keywords: globalization, the anglo-saxon model of
economy, integration, cultural values.
Kharazishvili Y. Status and strategic guidelines of investment and innovation security of Ukraine. — Р. 113.
Identification of the current state of the level of investment and innovative safety of Ukraine using modern
approaches of integrated assessment of the level of security.
With the adaptive control method defined strategic guidelines indicators of investment and innovation security,
which are the target of the Strategic Planning Strategy of
innovative development of Ukraine in the medium term
(until 2020).
Keywords: economic security, integral index, investment, innovation, indicators, thresholds, strategic guidelines.
Kholod S. B., Voit S. M. Management efficiency criteria of complex self-regulating social and economic systems
at mesolevel. — Р. 120.
Conceptual approaches to the definition of criteria for
evaluating the effectiveness of management processes in
complex self-regulating social and economic systems at
mesolevel are considered.
It was established that the efficiency criteria of processes charged with management of transformation of complex social and economic systems is minimization of economic and social expenditures at mesolevel.
It is proved that the implementation of such an approach is possible through the creation of an effective
mechanism for controlling the distribution of the production factors or other activities that are essential in reducing
intraeconomic contradictions and unsubstantiated socioeconomic instability in the region as a whole, or as individual enterprise (company), regardless of their affiliation.
Keywords: socio-economic systems, management
processes, management mechanism, efficiency, implementation, minimization.
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Chigarev D. B. Economic content of industrial enterprises efficiency. — Р. 128.
The work presents characteristic features of the industrial enterprise formation efficiency on the basis of analysis
and compilation, management theory, development theory
and theory of decision-making thereby increasing the profitability level of functioning in the current and prospective
periods. Among the characteristic features highlighted account of external economic conditions, the coordination of
the vector and development goals with the efficiency level.
Keywords: efficiency, industrial enterprise, formation
of efficiency, development.
Chornyi R. S. Demographic features of Volyn and Rivne
regions in the context of global demographic trends. — Р. 132.
The article outlines the feasibility of such a
comparative demographic analysis aimed at constructive
solutions available regional problems in the light of
international experience. Demographic development Volyn
and Rivne regions demonstrates compliance with global
trends. However, there are more trends corrected by
national factors influence (political events, economic
difficulties of the state, including high inflation) and
regional factors (fertility norms established population,
high levels of marriage, specific regional labor markets).
Keywords: demographic development of the region,
population, demographic aging, fertility, mortality, natural
growth, migration activity of the population, population
distribution.
Shakhovalova I. O. Economic essence, forms, methods
and sources of financing the reproduction of fixed assets of
enterprises. — Р. 138.
The article reveals the economic essence of the reproduction of fixed assets and its financing in agricultural enterprises. We supplemented the list of possible forms of reproduction of fixed assets in enterprises. We revealed the
weaknesses of the proposed classification of financial
sources used for the reproduction processes in the economic literature. Was proposed the classification of methods and sources of financing reproduction of fixed assets.
Keywords: reproduction of fixed assets, financing reproduction of fixed assets, types and forms of reproduction,
methods and sources of finance to ensure the reproduction
of fixed assets.
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Sherstiuk R. Р. Implementing information system
innovation and effective logistics management mechanism of
activity of industrial enterprise as a strategic lever update
production. — Р. 142.
During economic reforms, approving laws and scientific management mechanisms play a significant role new
and more effective methods, one of which is rightly recognized as a strategic activity. In the western and eastern
management theory strategic activities is recognized as a
separate subject and promising research. But in modern literature there is no unambiguous definition on understanding the strategy and set of elements of strategic management. Because there are many types of classification policies and guidelines to identify and study strategies of enterprises.
In Ukraine, the theory and practice of strategic management and have not found a proper place. If scientists
are convinced of the need in implementing the activities of
business entities of strategic methods, most managers still
vary from assertion of inability to use the experience of
foreign corporations in the Ukrainian business very cautious approval to the fact that some elements of strategic
management will be useful in the future.
Keywords: Implementation, Innovation, Innovative
Logistics, semiotics, stability, strategy, efficiency, finance,
economic activity.
Kyrych N., Melnyk L., Pohaidak O. Sustainable development of economic agents: essence and impact factors
(European focus). — Р. 151.
The article defines the concept of sustainable development on the basis of implementing the Triple Bottom
Line that integrates economic, social and environmental
components. The factors that significantly affect the activities of the company and hamper its sustainable development were defined. In the result of sociological research
methods was revealed a misconception — some Ukrainian
enterprises managers believe that only the presence of a
strong industrial and technological base and active innovation is an essential basis for sustainable development of machine-building enterprises, but the issue of safety and environmental responsibility — the task of government policy.
The classification of factors that influence the sustainable
development of the company on macro-, mesic- and micro-environment was defined.
Keywords: European choice, ecology, sustainable development, enterprise, impact factors, environment.
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