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РОЛЬ ОСВІТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ 

ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У 
ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД 

 
Постановка проблеми. В час активних суспільних 

трансформацій викликаних конфліктною ситуацією 
на Сході, логічно було б чути зважену думку авторите-
тних учених про ефективність реформ у освітньо-нау-
ковій сфері, місце і роль у ній вищих навчальних за-
кладів, які, незважаючи на передислокацію окремих з 
них, галузеве перепідпорядкування, функціонують і 
розвиваються.  

Тим часом відсутність належного фінансування 
як з боку держави, так і з боку окремих галузей і під-
приємств, призвела до зменшення чисельності науко-
вих співробітників власне в природоохоронній царині, 
погіршення матеріально-технічної бази досліджень. 
Учені не мають можливості працювати над удоскона-
ленням дослідницького інструментарію, розв’язанням 
цих актуальних для національної економіки й суспіль-
ства проблем. Знизився престиж наукової праці, від-
бувається нехтування природоохоронними пробле-
мами сталого розвитку. 

Чи за таких обставин вони є провідниками і ру-
пором усього нового? Якими засобами вони здійсню-
ють підготовку новітніх бакалаврів, спеціалістів, магіс-
трів? Як вона співвідноситься з обміном прогресивним 
Європейським досвідом? Як і в яких умовах працює 
професорсько-викладацький склад такого закладу? Чи 
повною мірою реалізована їх роль в організації вико-
ристання Європейських підходів до забезпечення ста-
лого розвитку економіки?  

У всі часи, в усіх державах, особливо тих, що ви-
зволились з-під імперської опіки, наука була і залиша-
ється візиром, помічником і радником влади у пошуку 
ефективних шляхів сталого розвитку національної 
економіки. Такі заклади (кожен у своїй сфері), спра-
вді, повинні бути не лише реалізатором, а і проекто-
законодавцем, імпульсатором нових ідей, їх провідни-
ком від теоретичних розробок до практичного їх впро-
вадження. Науковець на виробництві повинен бути 
бажаним гостем, а не прохачем довідки про впрова-
дження результатів дослідження, як це інколи має  
місце у науковій практиці. Його повинні поважати як 
носія правдивих знань про процеси, явища і події у 

нашому суспільному житті. Власне ці та інші обста-
вини обумовлюють актуальність та своєчасність даної 
статті. 

Аналіз публікацій за темою дослідження. Основні 
питання теорії і практики використання Європейських 
підходів до забезпечення сталого розвитку економіки 
опосередковано висвітлено у працях зарубіжних нау-
ковців: Д. Бауерсокса, Д. Вордлоу, Г. Зоммерера, 
М. Крістофера, О. Моргенштерна, Р. Патори, 
Д. Уотерса П. Друкера, М. Калецькі, Г. Менша,  
Б. Санто, Р. Солоу, Б. Твісса, Р. Фатхудінова, Р. Хар-
рода, В. Хартмана, Й. Шумпетера та ін. 

Проблеми формування і використання інновацій-
них систем в управлінні науково-освітньою сферою в 
умовах трансформаційної економічної системи дослі-
джені у працях російських дослідників М. Залманової, 
С. Карнаухова, Л. Міротіна, В. Сергєєва, А. Смєхова, 
І. Тишбаєва. За останній період у цій сфері з’явились 
також роботи вітчизняних науковців, у яких досліджу-
ються сучасні проблеми в ланцюзі наука — освіта — ви-
робництво: О. Амоші, Ю. Бажала, С. Ілляшенка,  
О. Лапко, Л. Нейкової, Д. Черваньова, М. Григорак, 
К. Ковтуна, В. Куценко, Є. Крикавського, Р. Ларіної, 
В. Ніколайчука, О. Новікова, М. Окландера, Б. Плот-
кіна, М. Постана, Н. Чухрай та інших дослідників. Не-
обхідно зауважити, що дослідженню проблематики си-
стемності досліджень присвячено чимало наукових 
праць таких науковців та практиків як В. Андрущенко, 
Є. Бистрицький, О. Веретенникова, В. Войтов, В. Ге-
льман, Г. Касьянов, О. Кійко, О. Локшина, А. Ні- 
ценко, О. Овчарук, Т. Фінніков, М. Хвесик, Н. Яр-
кова. Тим часом роль галузевої ВУЗівської науки в зга-
даному контексті практично залишилась за полем зору 
згаданих науковців. 

Загальновідомо, що радикальні економічні рефо-
рми є одним із шляхів виходу нашої країни з чисель-
них криз. У цивілізованих державах їх провідником є 
наука, яка торує дорогу, ставить віхи на шляху розви-
тку національної економіки, галузей господарського 
комплексу, регіонів. У цьому процесі особливе місце 
займають галузеві ВНЗ, окремі з яких, незважаючи на 
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конфліктну ситуацію в державі, успішно розвива-
ються, відкривають нові спеціальності, реалізують на-
уково-дослідну тематику, ін. 

Активний поступ у європейський освітній про- 
стір інституту зобов’язує укладення та реалізацію угод 
про наукову, освітню, культурну співпрацю з зарубіж-
ними вищими школами.  

У найскладніші роки становлення української 
державності вдалось забезпечити збереження профе-
сійних кадрів та одночасно наростити науково-педаго-
гічний потенціал, вдосконалити матеріально-технічну 
базу та забезпечити якість практичної складової їх під-
готовки, в тому числі й в екологічній сфері. Їх репута-
ція засвідчена тисячами випускників, які успішно пра-
цюють у галузях економіки України, фундація та за-
безпечення наскрізної неперервної ступеневої підгото-
вки фахівців у системі «молодший спеціаліст — бака-
лавр — магістр», інноваційна форма надання освітніх 
послуг, що інтегрує фундаментальну науку, навчаль-
ний процес, виробництво та забезпечення сталого  
розвитку. 

Як відомо, підприємницька діяльність є одним із 
двигунів економічного зростання держави. В Україні 
підприємництво завжди пробивало собі дорогу всупе-
реч різним обставинам і режимам. При цьому визначу 
роль в екологічних процесах розвитку належить саме 
ВНЗ. 

Ці та інші обставини обумовили актуальність і 
своєчасність дослідження теми сталого розвитку еко-
номіки, а також обумовили необхідність глибше ви-
вчати процеси не лише розвитку, наприклад, підпри-
ємницької діяльності, а й її екологічної складової та 
передати досвід у цих неординарних, постконфліктних 
обставинах нашим студентам, прививати найкращі 
взірці відношення до природокористування в органі-
зації власного бізнесу.  

Виклад основного матеріалу. Справді, в сучасних 
умовах сталий розвиток національної економіки є од-
ним із найважливіших чинників вирішення не лише 
екологічних, а й соціально-економічних проблем зага-
лом.  

Як показало опитування та соціологічне ви-
вчення цієї проблематики ученими Академії економі-
чних наук України (АЕНУ), Академії соціального уп-
равління (АСУ), поряд з різними соціальними пробле-
мами, проявляються об’єктивні тенденційні природо-
охоронні проблеми. Їх вирішення знаходиться у пря-
мій залежності від ефективності функціонування 
суб’єктів господарювання та організації освітніх про-
цесів у цій сфері. 

На початку 2015 року, наприклад, в Тернопільсь-
кій області здійснювали діяльність понад 4,6 тис. 
суб’єктів малого підприємництва. Кількість підприєм-
ницьких структур на 10 тис. осіб наявного населення 
складає 42 одиниці і зросла за останній рік на 3 оди-
ниці, що створює відповідне екологічне навантаження 
на зовнішнє природне середовище. 

У цілому суб’єкти малого підприємництва забез-
печують близько четвертої частини бюджетних надхо-
джень. Від їх діяльності щорічно до зведеного бюджету 
надходить більше 200,0 млн грн, що дозволяє в регіо-
нальному плані вирішувати не лише загальноеконо- 
мічні, а й екологічні проблеми місцевого господарства 
[3]. 

Попереднє дослідження АЕНУ та АСУ ролі 
освіти та науки в організації використання Європей- 

ських підходів до забезпечення сталого розвитку еко-
номіки, використанні взаємозв’язків й взаємовідно-
сини у ланцюзі: держава — освіта — наука — виробни-
цтво — екологія у природоохоронному контексті пока-
зало, що в силу вищезгаданих обставин, не завжди є 
ефективною. Зруйновані зворотній зв'язок, відсутність 
контакту в інноваційному ланцюзі: держава — освіта — 
наука — виробництво — екологія, не передбачають 
умов для висхідного сталого розвитку національної 
економіки. 

Вчені Тернопільських ВНЗ, як кажуть, тримають 
руку на пульсі всіх підприємницьких процесів, вияв-
ляють їх вплив на екологію і багато роблять для про-
паганди природоохоронної діяльності. В засобах масо-
вої інформації викладачі ВУЗів систематично друку-
ють свої наукові роздуми, пропозиції щодо організації 
сталого розвитку регіональної економіки тощо.  

Результати опитування показали, що у підприєм-
ницькій діяльності є необхідність законодавчого і  
нормативного регламентування економічної та фінан-
сово-господарської діяльності. В свою чергу ці обста-
вини обумовлюють необхідність відповідних адапта-
ційно-трансформаційних розробок, над чим ефек- 
тивно нині працюють провідні учені України, в тому 
числі і Тернопільського національного технічного уні-
верситету імені Івана Пулюя (ТНТУ). Для цього вико-
ристовується відповідна матеріально-технічна база, 
навчально-методичне підґрунтя з організації навчаль-
ного процесу та ін. Заклади йдуть у фарватері успіш-
ного використання новітніх методів навчання, інфор-
маційних технологій, інтерактивного спілкування 
тощо. В Україні поки що ринок інновацій не сформо-
вано, про те тут вже працюють над цією проблемою, 
ввівши довільний навчальний курс та підготувавши 
навчальні посібники: «Прикладні аспекти ринку інно-
вацій в Україні», «Екологічний менеджмент: еколого-
економічні засади раціонального природокористу-
вання». Ця робота потрібна для професійного, грамо-
тного і цивілізованого входження у Європейське рин-
кове середовище, у якому надзвичайно важливою є 
природоохоронна компонента, яка суттєво піднімає у 
таких обставинах конкурентоспроможність господа-
рюючих суб’єктів. 

Як відомо, за кордоном дослідницькі універси-
тети у вирішенні природоохоронних проблем ефек- 
тивно використовують зв’язки з промисловістю. Так, 
наприклад, Массачусетський технологічний інститут 
має зв’язки майже з 300 корпораціями. Суттєвою  
особливістю формування професорсько-викладаць-
кого складу кращих американських університетів є ро-
тація кадрів, що охоплює сфери освіти, науки та біз-
несу. Дослідницькі університети стали рівноправними 
партнерами бізнесу в інтеграції науки, освіти, вироб-
ництва, екології. Інколи вони самі виконують роль 
провідного інтегратора у регіонах [9]. 

Очевидним є те, що в Україні основними пробле-
мами розвитку науки є відсутність цілісної природоо-
хоронної інфраструктури, мізерне фінансування нау-
ково-дослідної діяльності, практично відсутня винаго-
рода за цікаві, вдалі і конструктивні рішення, пропо-
зиції та винаходи у цій сфері. 

Сьогодні для України досить важливою є проб-
лема зацікавленості в активізації природоохоронної ді-
яльності, у виході вже наявних наукових розробок у 
цій сфері на ринок у реальний сектор економіки. Тому 
головне, що необхідно зробити сьогодні, це актуалізу- 
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вати потужний потенціал розвитку, який сконцентро-
ваний у науці, створити економічну систему, запро- 
грамовану на впровадження природоохоронних захо-
дів та впровадження новітніх технологій у виробни- 
цтво на найближчих 5-10 років. 

Безумовно важливим є застосування системи сти-
мулів наукової природоохоронної діяльності, яка ство-
рюватиме умови для різкого підвищення активності й 
ефективності діяльності вчених та інноваторів, адже 
обсяги таких непрямих методів підтримки прямо зале-
жать від результативності їх наукових та інноваційних 
досліджень у цій сфері, що є надзвичайно актуальним 
для нашої держави. Справді за даними міжнародних 
інституцій з вивчення рейтингів у сфері інноваційно-
підприємницької діяльності, Україна займає 176 місце 
за можливостями організації власної справи та бізнесу 
[6]. 

Покликання навчальних закладів активно спри-
яти не лише підготовці високоякісних кадрів, а й  
удосконаленню господарських механізмів, розробці 
законодавчої і нормативної бази у сфері природоохо-
ронної діяльності з тим, щоб в найкоротші терміни 
цей розрив довести до рівня цивілізованих Європей-
ських держав. Доцільність такого кроку виправдову-
ють швидкі темпи розвитку підприємництва і нестача 
власне сучасних проєвропейських спеціалістів у при-
родоохоронній сфері, які могли б ефективно керувати 
підприємствами, організовувати якісне виробництво в 
ринкових умовах, розвивати бізнес, ринкову інфра-
структуру, не наносячи шкоди навколишньому при- 
родному середовищу. 

Основне завдання освітян на даному етапі — під-
готовка фахівців для управління підприємствами й ор-
ганізаціями різних форм власності в ринковій еконо-
міці, надання допомоги в організації підприємницької 
діяльності тощо. Звичайно ж, що програми курсів для 
студентів необхідно формувати з найактуальніших  
дисциплін відповідно до вимог часу. Наприклад, у 
ТНТУ студентський контингент формується з абітурі-
єнтів з населених пунктів багатьох регіонів України. 
Заняття проводять високопрофесійні фахівці з науко-
вими ступенями доктора і кандидата наук та досвідом 
роботи в бізнесових структурах. Базою практики слу-
жать провідні підприємства області, інших регіонів 
України. Станом на початок 2015 року суб’єкти госпо-
дарювання за участі вчених ВНЗ дано тисячі консуль-
тацій з природоохоронної тематики, надано допомогу 
в оформленні документів дозвільного характеру тощо. 

Враховуючи виключні підприємницько-рекре- 
аційні можливості Тернопільського регіону (най- 
більше число пам’яток культури та мистецтва в Укра-
їні, наявність мінеральної води типу «Нафтуся» та 
«Морщинська», лікувальних грязей тощо), у співпраці 
з зацікавленими управліннями і службами облдержад-
міністрацій, органів місцевого самоврядування, турис- 
тичними формуваннями всеукраїнського значення 
підготовлено Міжнародну науково-практичну конфе-
ренцію з цієї проблематики та видано фундаментальну 
книгу: «Туризм України: організаційно-економічні ме-
ханізми становлення». 

Не другорядну роль у пропагандистських проце-
сах природоохоронної діяльності відіграє викорис-
тання у навчанні сучасних мультимедійних засобів. 
Про те, пропаганда можливостей та засвоєння матері-
алу відбувається ефективніше коли є ієрархічність в 

освоєнні знань. Власне з цих міркувань, у ТНТУ ство-
рено самодіяльний музей, який демонструє позитивні 
та негативні взірці організації цієї роботи на живих 
прикладах господарської діяльності. Потрібно сказати, 
що на минулому досвіді можна багато чого навчитись. 
Як відомо, музей — це не лише заклад, у якому по-
винна зберігатися пам’ять про минуле. Це засіб наоч-
ного його відтворення, це можливість побачити його 
позитивні і негативні прояви, моменти і сторони.  

Отже, в нинішніх умовах науково-технічного 
прогресу національна економіка не може розвиватися 
без комплексного використання належних еколого-
економічних знань, адже підприємництво і бізнес, 
ефективне використання механізмів їх функціону-
вання створюють сприятливий ґрунт для його не лише 
безпечного, а і природоохоронного розвитку.  

Висновок. Узагальнення результатів дослідження 
проблеми сталого розвитку з теоретичних та практич-
них позицій, визначенні ролі освіти та науки в органі-
зації використання Європейських підходів до реаліза-
ції природоохоронної компоненти дало можливість 
виробити наступні висновки і рекомендації: 

1. Теоретико-методологічні основи організації 
природоохоронної діяльності в умовах Європейської 
трансформації національної економіки свідчить про 
необхідність системного удосконалення підходів до 
організації ієрархічно сталого розвитку як загалом у 
державі, так і в галузях та регіонах зокрема. 

2. Реформування вітчизняної сфери природо- 
охоронної діяльності підтверджує правомірність та до-
цільність застосовування в Україні Європейського 
досвіду у цій сфері діяльності, що може бути досягнуто 
із найвищим економічним ефектом при умові викори-
стання в освітніх процесах інноваційного ланцюга: 
держава — освіта — наука — виробництво — екологія. 

3. Рекомендувати регіональним органам держав-
ного управління повсякчас сприяти пріоритетному  
розвитку та впровадженню досягнень науки і техніки, 
НТП у рамках реалізації Програми сталого розвитку 
на період 2015-2020 рр. 

4. Впровадження економічних механізмів заці-
кавленості розвитку природоохоронної діяльності по-
винні вирішуватися комплексно, виходячи зі специ- 
фічних особливостей екологічного розвитку як галузі, 
так і регіону зокрема.   

5. Орієнтувати державну політику на сприяння 
розвитку природоохоронної діяльності у контексті 
вступу України до Європейського Союзу, що не лише 
збільшить інвестиційну привабливість інноваційних 
проектів, а й неминуче мультиплікативно збільшить 
ВВП та допоможе економіці країни у стислі терміни 
вийти із кризового стану та стати на дорогу сталого 
розвитку. 

6. Розвиток ринкових відносин в Україні на су-
часному етапі створює реальні передумови для набуття 
міжнародного досвіду природоохоронної діяльності 
формування оптимальної функціонально-організацій-
ної структури, яка враховувала б Європейські еколо- 
гічні вимоги.  

7. Установам, підприємствам та організаціям, 
що безпосередньо здійснюють управління природо- 
охоронною діяльністю, перейти від прямого адмініст-
рування до економічного впливу на цей процес. 

8. Подальша трансформація природоохоронних 
процесів у руках держави дозволить перевести їх уп- 
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равління на якісно нову основу — «електронну сис-
тему» — та здійснить на світових ринках ефективну 
промоцію регіональному продукту завдяки мережі Ін-
тернет. 

Втілення в життя усіх означених рекомендацій, 
стратегій та програм багато в чому залежить від ініці-
ативи, професіоналізму працівників державної служби 
та органів місцевого самоврядування, науковців та 
практиків. Запропоновані у дослідженні економічні 
ідеї, інструментарій та механізми становлення приро-
доохоронної діяльності в умовах суб’єктів господарю-
вання та шляхи удосконалення методології та органі-
зації освітнього процесу, створять необхідні переду-
мови для ефективного господарювання як на загаль-
нодержавному рівні, так і на рівні регіонів, і галузевих 
суб’єктів господарювання.  

Вважаємо, що така ініціатива підніме статус не 
лише природоохоронної діяльності загалом, але й  
дозволить визначити її як пріоритет та посилить роль 
у розвитку нашого молодого суспільства. 
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ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Бідність є соціально-еко-

номічним явищем, яке присутнє в будь-якому суспі-
льстві, однак масштаби та чинники бідності в різних 
країнах суттєво відрізняються. У світі проживає міль-
ярд найбідніших громадян, які проживають на доходи, 
менші від 1,25 доларів США на день — межа крайньої 

бідності за визначенням ООН. Світовий Банк викори-
стовує показник межі бідності, встановлений на рівні 
4 доларів США на людину в день для країн Централь-
ної та Східної Європи і колишнього СРСР, для про-
мислово розвинених країн використовується межа  
бідності 14 доларів в день на людину. Найбільше бід- 



АНТОНЮК В. П. 
 

 
 

        2016/№1 7 
 

них родин проживає в азіатських та африканських 
країнах, але навіть в найбагатших країнах, таких, як 
США, Норвегія, Данія тощо, питома вага бідних гро-
мадян, за критеріями розвинених країн, є чималою.  

Україна є однією з країн світу з середнім рівнем 
розвитку економіки та добробуту населення і проб-
лема крайньої бідності для неї не характерна. Однак, 
впродовж всього періоду незалежності вона стикається 
з проблемою поширення бідності. Особливо гострого 
характеру вона набула в 90-ті роки внаслідок складних 
процесів системної трансформації державного устрою, 
економіки та суспільства на шляху переходу від соці- 
алістичної системи, що функціонувала в межах Радян-
ського Союзу, до ринкової економіки незалежної дер-
жави. Тривале зниження життєвого рівня населення 
обумовило розробку державної Стратегії подолання  
бідності, яка була затверджена Указом Президента Ук-
раїни №637/2001 від 15.08.2001 р. [1]. На подолання 
бідності в Україні були спрямовані розроблені у 
2003 р. Цілі Розвитку Тисячоліття на період до 2015 р. 
[2]. З 2000 р. в Україні розпочався період економічного 
зростання, який сприяв зниженню масштабів бідності. 
Однак повільні темпи вирішення даної проблеми (так, 
частка бідного населення за національним критерієм 
бідності у 2013 р. складала 24,5% і зменшилася порів-
няно з 2000 р. лише на 1,9 в. п.) обумовили потребу 
розробки та затвердження Державної цільової соціаль-
ної програми подолання та запобігання бідності на пе-
ріод до 2015 р. [3].  

На сучасному етапі проблема бідності в Україні 
ще більше загострилася. У 2014-2015 рр. внаслідок 
економічної й політичної кризи, збройного конфлікту 
на Сході України відбулося суттєве падіння реальних 
доходів населення, зменшення державних соціальних 
трансфертів, що загострило проблему бідності. Соціо-
логічний моніторинг, який проводить Інститут соціо-
логії НАН України, показав, що у 2014 р. 38,7% опи-
таних вказали на неможливість терпіти тяжке матері- 
альне становище [4], а у 2015 р. ситуація ще більше 
загострилася. Це несе значні ризики для можливостей 
формування основного сучасного чинника економіч-
ного зростання — людського капіталу, та для перспек-
тив соціально-економічного розвитку України, відда-
ляє її від рівня розвитку цивілізованих країн. Окрім 
цього, навіть незначне зниження життєвого рівня на-
селення суттєво позначається на соціальних настроях 
суспільства та є предметом політичних спекуляцій, що 
підриває довіру до влади та активізує процеси соціа-
льної нестабільності. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема бідності в 
Україні та шляхи її вирішення досліджуються багатьма 
вітчизняними науковцями: Е. Лібановою, Л. Черень-
ко, Ю. Саєнко, С. Поляковою, А. Реут та ін. В науко-
вих публікаціях Л. Черенько аналізуються нові прояви 
бідності в Україні, в тому числі обумовлені збройним 
протистоянням на Сході [5]. Оцінці бідності насе-
лення України за показниками споживання присвя-
чена стаття  С. Полякової та Т. Новосільської, де ви-
явлено нові загрози збільшення масштабів бідності за 
рахунок розширення видачі дорогих споживчих кре-
дитів [6]. В аналітичних записках наукових установ, 
матеріалах Державної служби статистики дається  
оцінка бідності в Україні, аналізуються її причини та 
здійснюється пошук шляхів її подолання [7]. 

Однак на сучасному етапі виникли нові ризики 
бідності, поглибилися старі її причини, що призводять 

до загострення цієї проблеми та посилення її негатив-
ного впливу на можливості людського розвитку та в 
цілому на соціально-економічний розвиток України. 
Це обумовлює актуальність подальшого дослідження 
даної проблеми з метою пошуків найбільш ефектив-
них шляхів її вирішення. Особливо це має важливе 
значення в контексті євроінтеграційних процесів та 
формування умов для повноцінної інтеграції України 
в Європейський соціально-економічний простір. 

Слід відзначити, що євроінтеграційні процеси, 
які відбуваються в Україні, мають суперечливий вплив 
на вирішення проблеми бідності. З одного боку, зни-
ження рівня бідності є необхідною умовою, що ство-
рює можливості Європейської інтеграції. З іншого 
боку, необхідні процеси реформування економіки та 
державного управління не сприяють подоланню бід-
ності на даний момент. Адже успішність інтеграції в 
економічну зону ЕС залежить не тільки від бажання 
народу та влади, але і від її конкретних кроків і дій, 
які повинні передбачати жорстку реструктуризацію 
економіки під вимоги європейського розподілу праці, 
що може призвести до падіння промислового вироб-
ництва. Жорсткі соціальні та адміністративні ре- 
форми, у зв'язку з підписаними фінансовими зобов'я-
заннями з МВФ,  також  призведуть до падіння рівня 
життя через зростання тарифів і податків. Однак най-
більш вагомий внесок в загострення проблеми бідно-
сті робить збройне протистояння на Сході України. 
Тому на сучасному етапі актуальним завданням є ви-
явлення соціально-економічних ризиків бідності та 
визначення превентивних заходів щодо їх недопу-
щення, або зменшення гостроти соціальної небезпеки. 
Уряд України, незважаючи на вкрай тяжке економічне 
становище держави, намагається запобігати такій со-
ціальній небезпеці, однак потрібні більш системні дії. 

Метою дослідження є аналіз стану, причин та ри-
зиків бідності в Україні, їх наслідків і обґрунтування 
шляхів вирішення даної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Бідність є одним із 
станів рівня життя населення. Рівень життя характе-
ризує матеріальний добробут людини. Він визнача-
ється рівнем сформованих потреб людини та ступенем 
їх задоволення шляхом споживання певних товарів та 
послуг при даному рівні доходів, цін та стані спожив-
чого ринку. Домінуючими чинниками рівня життя є: 
рівень економічного розвитку країни та обсяги ви- 
робництва товарів і послуг; рівень національного до-
ходу та система його розподілу; можливості зайнятості 
та вартість робочої сили; стан споживчого ринку, рі-
вень та динаміка цін; рівень соціального забезпечення 
і підтримки соціально-уразливих верств населення. 
Залежно від можливого ступеня задоволення потреб 
виокремлюють різні якісні стани рівня життя: замож-
ність, середній достаток, малозабезпеченість, бідність. 
В останні десятиліття науковці та політики говорять 
про необхідність досягнення гідного рівня життя, який 
повинен ґрунтуватися не стільки на стійкому зрос-
танні матеріального добробуту, скільки на забезпе-
ченні розширених можливостей вибору для особис-
тості. Досягнення гідного рівня життя можливе при 
умові викорінення бідності як поширеного соціаль-
ного явища. 

Вітчизняні науковці аналізують форми її прояву,  
чинники та оцінюють масштаби бідності за допомо-
гою різних підходів. Найбільш поширеною є оцінка 
бідності на основі вартісних показників (прожитко- 
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вого мінімуму та національної межі відносної бідно-
сті — 75% медіанного рівня середньодушових доходів) 
та на основі сукупності показників депривації — тобто 
позбавлень тих чи інших необхідних благ. Проведені 
вітчизняними науковцями дослідження показують, що 
масштаби бідності у відносно стабільному  періоді  
розвитку України (2000-2013 рр.) скорочувалися дуже 
повільно. За національною межею відносної бідності у 
2013 р. до бідного населення відносилося 24,5% насе-
лення, а серед домогосподарств сільської місцевості — 
34,1%., серед домогосподарств з трьома та більше 
дітьми — 59,2%. Оцінка бідності за умовами життя на 
основі показників депривації показує, що у 2013 р. 
24% домогосподарств України слід було віднести до 

бідних, а у сільській місцевості — 45%, оскільки вони 
мали 6 та більше ознак деривації [8]. У 2014-2015 рр. 
поширеність бідності зросла, про що свідчить здійсне-
ний аналіз показників, які характеризують це явище 
(табл. 1). Дані таблиці свідчать, що частка бідного на-
селення (з середньодушовими еквівалентними загаль-
ними доходами  нижче 75% медіанного рівня загаль-
них доходів) зросла. Про зростання  бідності свідчать 
високі й зростаючі витрати на харчування у структурі 
сукупних витрат, у 2013 р. вони складали в середньому 
по всіх домогосподарствах 50,1%, а 2015 р. — 55,2%, 
що свідчить про зниження купівельної спроможності 
доходів. В домогосподарствах першої — п’ятої дециль-
них груп вони коливалися в межах 60-55% [10]. 

 
Таблиця 1 

Динаміка окремих показників за доходами та витратами, які характеризують бідність [9, 10] 
Показники 2010 2013 ІІ кв. 2015

Частка населення з середньодушовими екві-
валентними загальними доходами нижче 
прожиткового мінімуму,% 8,8 8,4 8,3 
Частка населення з середньодушовими екві-
валентними загальними доходами нижче 75% 
медіанного рівня загальних доходів,% 22,6 22,2 24,0 
Питома вага витрат на харчування та без-
алкогольні напої у структурі загальних витрат 
домогосподарств,% 51,6 50,1 55,2 

 
Поширення бідності обумовлено зниженням об-

сягів економічної діяльності. зростанням цін, стагна-
цією динаміки оплати праці в умовах стримування со-
ціальних стандартів, підвищенням рівня безробіття та 
зростанням неповної зайнятості, зростанням заборго-
ваності з оплати праці, що в сукупності призводить до 
зниження реальних доходів населення (табл. 2). 

Дані таблиці свідчать про суттєве зниження ос- 
новного джерела добробуту населення — валового  
внутрішнього продукту, особливо значним його па-
діння було у першій половині 2015 р. Це падіння су- 

проводжувалося інфляцією, зростання споживчих цін 
у 2014 р. склало 25% та майже 40% за 10 місяців 
2015 р., що негативно позначилося на динаміці реаль-
ної заробітної плати, яка у 2014 р. знизилася на 6,5%, 
а за 10 місяців 2015 р. ще на 21,8%. При цьому зрос-
тала заборгованість із виплати заробітної плати. Це 
обумовило більш суттєве падіння реального наявного 
доходу. Реальний наявний дохід населення, визначе-
ний з урахуванням цінового фактора, порівняно з від-
повідним періодом 2014 р. зменшився у І кв. 2015 р. 
на 23,5%, у ІІ кв. — на 34%, у Ш кв. — на 26,6%. 

 
Таблиця 2 

Динаміка окремих показників економічного розвитку та доходів [11, 12] 
Показники 2013 2014 2015 

Приріст ВВП у постійних цінах 2010 р.,% 0,0 -6,8 І кв. — 17,2, 
ІІ кв. — 14,6 

Динаміка споживчих цін, грудень до грудня,% 100,5 124,9 148,7 
Реальний наявний дохід у% до відповідного періоду попе-
ред. року 

106,1 91,6 І кв. — 76,5, 
ІІ кв. — 66,0 
ІІІ кв. — 73,4

Реальна заробітна плата у% до попереднього періоду 108,2 93,5 79,8 

Заборгованість із заробітної плати на кінець року, млн грн 753 2376 
1971  

(на 1.11.2015)
 

На суттєве зниження життєвого рівня населення 
України  вказує динаміка кінцевих споживчих витрат 
населення у незмінних цінах. Якщо у 2013 р. вони  
зростали, то у 2014 р знизилися на 9,6% та знижува-
лися щоквартально у 2015 р. більш ніж на 20% 
(табл. 3). Дані таблиці показують, що найбільше ско-
рочення кінцевих споживчих витрат у 2014 р. відбу-
лося за товарами і послугами найпершої необхідно-
сті — продуктами харчування і витратами на транспорт 
(відповідно на 14,2 та 17,9%). У 2015 р. скорочення 
витрат на харчування також є одним із найсуттєвіших 
(на 20-30% щоквартально), в той же час значно зни-
зилися витрати на предмети домашнього вжитку, по-

бутову техніку та поточне утримання житла, відпочи-
нок і культуру, що вказує на погіршення якості життя 
населення. 

Самооцінка населенням рівня своїх доходів свід-
чить про значну поширеність бідності, яка в останній 
період зросла. У 2013 р. постійно відмовляли собі у 
найнеобхіднішому, крім харчування, 35,8% домогос-
подарств та ще 3,3% не могли забезпечити навіть до-
статнє харчування. До категорії бідних віднесло себе 
67,6% домогосподарств. Обстеження показало, що 
67% не відчували змін у своєму матеріальному стано-
вищі, а у 25% домогосподарств воно погіршилося, по-
кращилося лише у 8% [14]. Обстеження домогоспо-
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дарств у січні 2015 р. показало суттєве погіршення ма-
теріального становища (табл. 4). Частка тих домогос-
подарств, яким доходів було достатньо, зменшилася з 
61,6 до 54,9%.  На 5,5 в.п. зросла частка тих домогос-
подарств, які постійно відмовляли собі у найнеобхід-
нішому, крім харчування. При чому в містах ситуація 
була гіршою, тут на 1 в.п. зросла частка тих, які не 
мали змоги забезпечити навіть достатнє харчування 

(всього таких було 3,9% у 2014 р. проти 2,9% у 2013 р.). 
Обстеження доходів у січні 2015 р. зафіксувало 1,4 тис. 
домогосподарств, в яких були випадки, що їх члени не 
мали змоги харчуватися протягом 1-2-3 діб [15]. Об-
стеження показало, що частка тих домогосподарств, 
які віднесли себе до бідних, зросла з 68% у 2013 р. до 
70,7% у 2014 р., при чому в міській місцевості таких 
було 68,4%, а в сільській — 75,5%. 

 
Таблиця 3 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за 2013, 2014 та три квартали 2015 р. (без урахування 
тимчасово окупованої території АР Крим та частини зони проведення антитерористичної операції) [13] 

  У постійних цінах 2010 р., 
відсотків до відповідного періоду попереднього року 

2013 2014 І кв. 2015 ІІ кв. 2015 Ш кв. 2015

Кінцеві споживчі витрати 
домашніх господарств 

6,9 -9,6 -20,7 -27,6 -17,8

Продукти харчування та 
безалкогольні напої 

7,6 -14,2 -27,3 -31,5 -21,1

Алкогольні напої, тютюнові 
вироби  

-2,2 -5,5 -23,0 -37,1 -19,8

Одяг і взуття 5,8 0,1 -22,4 -18,3 -1,0

Житло, вода, електроенер-
гія, газ та інші види палива

6,7 -9,7 -14,0 -30,5 -26,9

Предмети домашнього  
вжитку, побутова техніка, 
утримання житла 

11,6 -4,9 -22,8 -30,2 -21,4

Охорона здоров’я 9,1 -3,9 -7,6 -23,3 -12,4

Транспорт 2,7 -17,9 -20,7 -26,9 -9,5

Зв’язок 24,8 -5,1 2,6 0,1 -2,2

Відпочинок і культура 10,5 0,2 -23,3 -29,8 -30,7

Освіта 0,1 -0,1 -2,2 -19,6 -4,0

Ресторани та готелі 12,8 -3,8 -10,1 -6,3 -1,2

Різні товари та послуги 9,1 3,4 -20,8 -18,3 -14,3

 
 

Таблиця 4 
Розподіл домогосподарств за самооцінкою рівня їх доходів [14, 15] 

Розподіл домогосподарств за са-
мооцінкою рівня їх доходів про-
тягом останнього року (%): 

Всі 
домогосподарства 

У тому числі  проживають 

у міських поселеннях у сільських поселеннях

2013 2014 2013 2014 2013 2014

було достатньо і робили заоща-
дження  

10,7 8,0 10,5 7,7 11,0 8,5

було достатньо, але заощаджень 
не робили  

50,9 46,9 52,0 46,9 48,7 46,8

постійно відмовляли у найнеоб-
хіднішому, крім харчування 

34,9 41,4 34,6 41,5 35,5 41,3

не вдавалося забезпечити навіть 
достатнє харчування  

3,5 3,7 2,9 3,9 4,8 3,4

 
Викладене вище свідчить, що в Україні проблема 

бідності впродовж останнього десятиліття вирішува-
лася надто повільно, а в 2014-2015 рр. вона суттєво 
загострилася, що обумовлено хронічним невирішен-
ням старих причин бідності та появою нових її чин-
ників. Державна політика щодо подолання бідності 
має враховувати всі її причини та бути достатньо ціле-
спрямованою у вирішенні даної проблеми.  

Бідність є наслідком сукупності різноманітних 
причин. Окрема людина може попасти в скрутне ма-
теріальне становище, яке призводить до бідності, вна-
слідок втрати роботи, хвороби, недостатньої кваліфі-
кації тощо. Наявність значної кількості бідних в дер-

жаві свідчить про формування макроекономічних пе-
редумов бідності. До основних соціально-економічних 
причин бідності макроекономічного характеру слід  
віднести такі: 

технологічна відсталість та неефективна струк-
тура економіки, в якій переробна промисловість, що 
створює нові продукти та є найбільш інноваційно 
сприятливою й формує в сучасних умовах основне ба-
гатство країни, займає досить скромне місце. Так, у 
структурі валової добавленої вартості, яка майже на 
90% формує ВВП, у 2013 р. лідером є оптова та роз- 
дрібна торгівля (14,6% ВДВ), частка переробної про-
мисловості складала лише 11,2%. При цьому в струк-
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турі реалізованої промислової продукції частка висо-
котехнологічних галузей  є дуже низькою: у 2014 р. ча-
стка машинобудування склала 7,2%, що було нижче 
рівня 2010 р. (9,3%); продукція фармацевтичної галузі 
склала всього 1%, хімічної — 3,5%, текстильної та ви-
готовлення одягу — 0,8% [16]. Досліджуючи  проблеми 
багатства та бідності країн світу, відомий норвезький 
економіст Ерік Райнерт наголошував на необхідності 
розвитку оброблювальної промисловості та запрова-
дження інновацій для подолання бідності. Він відзна-
чав, що основою європейської економічної політики 
була впевненість, що розвиток оброблювальної про-
мисловості  вирішує всі економічні проблеми: створює 
необхідні робочі місця, прибуток, високі заробітні 
плати, базу для оподаткування та кращий грошовий 
обіг [17, с. 49];  

низький рівень ефективності національної еконо-
міки та значний обсяг її тіньової складової. За результа-
тами 9 місяців 2015 р. в Україні 39,8% підприємств 
(без бюджетних організацій) були збитковими. За ре-
зультатами економічної діяльності загальна сума при-
бутку становила 233243 млн грн, а збитку — 417137,5 
млн грн, тому загальний фінансовий результат був 
від’ємний і складав -183894 млн грн [18]. Ситуація, 
коли значна кількість підприємств із року в рік має 
збитки, не є економічно достовірною, вона вказує на 
наявність прихованих обсягів діяльності. Тіньова скла-
дова (за оцінками різноманітних експертів) складає 
40-50% загального обсягу економіки. Це є суттєвою 
перешкодою на шляху зростання ВВП, надходжень до 
бюджету, реалізації соціальних програм та зростання 
доходів населення; 

існуюча політика у сфері оплати праці, яка базу-
ється на концепції низької вартості робочої сили, як од-
нієї з конкурентних переваг національної економіки. 
Тривала дискусія по цьому питанню та безліч реко- 
мендацій щодо необхідності найскорішого суттєвого 
підвищення заробітної плати поки що не знайшли ре-
ального втілення в соціальній політиці держави. По- 
рівняно з усіма європейськими країнами в Україні 
склалися найнижчі витрати підприємців на робочу 
силу, в структурі яких заробітна плата складає 70%. У 
2014 р. витрати за одну відпрацьовану годину (зайня-
того повний робочий день) за даними Євростату та 
Держкомстату були такими: у Німеччині — 31,4 євро, 
у Іспанії — 21, 3 євро, в Польщі — 8,4, в Чеській Рес-
публіці — 9,4, у Румунії — 4,6, в Україні — 2,2 євро. В 
багатьох європейських країнах вони перевищували 30 
євро за годину, в Росії складали 6,8 євро [18]. Низька 
оплата праці не мотивує роботодавців до технологічної 
модернізації виробництва, а працівників — до підви-
щення продуктивності праці;  

суттєва тривала макроекономічна незбалансова-
ність національного ринку праці, сфери економічної дія-
льності та системи підготовки кадрів. Впродовж 
останнього десятиліття дослідники соціально-трудової 
сфери постійно звертають увагу на те, що рівень ком-
петенції та напрями професійної підготовки робочої 
сили в Україні недостатньо відповідають потребам  
вітчизняної економіки та національного ринку праці. 
Незважаючи на наявність потужної системи профе-
сійно-технічної та вищої освіти, багато сфер еконо-
міки не отримують кадрів необхідної кваліфікації. При 
цьому щорічно на ринок праці виходить значна кіль-
кість дипломованих випускників, які не можуть пра-
цевлаштуватися. Невідповідний та недостатній рівень 

кваліфікації й трудової та професійної мобільності пе-
реважної частини вітчизняних працівників не забезпе-
чує їм високих трудових доходів; 

значна поширеність наявного та прихованого безро-
біття. Хоч за статистичними показниками рівень без-
робіття в Україні є  нижчим порівняно з країнами ЄС, 
однак фактична проблема безробіття є більш гострою. 
Чисельність безробітних за методологією МОП за сі-
чень-вересень 2015 р. складала 1637,6 млн чол., або 9% 
до населення віком 15-70 років. Однак значна частка 
працездатного населення в сільській місцевості та в 
малих міста тривалий час не має змоги працевлашту-
ватися, більшість із них не реєструються як безробітні 
і не враховуються у складі економічно активного на-
селення. Кількість зареєстрованих безробітних на кі-
нець листопада 2015 р. становила 433,5 тис. осіб, до-
помогу по безробіттю отримували 77,0% осіб, які мали 
статус безробітного [19].  

Бідність виникає не лише внаслідок економічних 
причин. Важливу роль відіграють демографічні та со-
ціально-психологічні причини, серед яких слід відзна-
чити: 1) демографічний склад домогосподарства, на- 
явність в родині дітей, інших утриманців, наявність 
працюючих, безробітних, непрацюючих пенсіонерів. 
Всі без винятку обстеження показують, що наявність 
в родині уже двох дітей різко підвищує ризик бідності, 
більшість родин з трьома і більшою кількістю дітей є 
бідними та малозабезпеченими; 2) хвороба, інвалід-
ність. В сучасних умовах невпинного зростання варто-
сті лікарських засобів, хронічного недофінансування 
медичних установ будь яка хвороба лягає важким тя-
гарем на бюджет родини. Важкі захворювання, які по-
требують хірургічного втручання або тривалого ліку-
вання, потребують мобілізації усіх фінансових ресур-
сів, а то й залучення кредитних джерел, що знижує 
життєвий рівень; 3) соціально-психологічна інертність 
та безвідповідальність за власний добробут значної  
частки населення, небажання прикладати зусилля для 
покращення життєвого рівня, пошуку більш оплачува-
ної або додаткової роботи, небажання змінити профе-
сію або підвищити кваліфікацію, надія на державну 
допомогу. 

На сучасному етапі Україна має  надзвичайно ва-
гомі ризики бідності, які  пов’язані з політичною, еко-
номічною кризами, структурними зрушеннями та во-
єнними діями на Сході країни. Вони проявляються у 
низці негативних тенденцій. 

По-перше, у суттєвому погіршенні економічної 
ситуації внаслідок кризи, що негативно  позначилося 
на зайнятості та доходах населення. За інформацією 
Державної служби статистики, у 2015 р. обсяг про- 
мислового виробництва відносно 2014 р. становив 
86,6%, будівництва — 85,1%, за 11 місяців експорт ско-
ротився на 30,9%. Це обумовило зниження рівня зай-
нятості та зростання безробіття. Кількість зареєстро-
ваних безробітних на кінець 2015 р. становила  
490,8 тис. осіб, допомогу по безробіттю отримували 
77,0% осіб, які мали статус безробітного. Номінальна 
заробітна плата хоч і зростала певним чином, однак 
галопуюча інфляція її випереджала. Індекс споживчих 
цін у 2015 р. становив 148,8%. Це призвело до зни-
ження купівельної спроможності оплати праці. Незва-
жаючи на зростання номінальної заробітної плати на 
20%, індекс реальної заробітної плати у 2015 р. порів-
няно з 2014 р. становив 79,8%. Окрім цього, упродовж 
даного періоду 2015 р. зростала загальна сума заборго- 
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ваності з виплати заробітної плати, яка досягла на  
1 грудня 2010,9 млн грн, а на кінець року — 1880,8 млн 
грн. Це обумовило зниження обсягів споживання на-
селення. Обсяг роздрібного товарообороту підпри-
ємств роздрібної торгівлі, за січень-листопад 2015 р. 
становив 1018,9 млрд грн, що складає 79,3% рівня  
2014 р.[12]. 

Суттєве зниження соціально-економічних показ-
ників розвитку країни триває вже другий рік. У прог-
нозах на 2016 р. передбачається незначне економічне 
зростання, за різними версіями 1-2%, однак воно не 
зможе компенсувати попередні втрати доходів. Це  сві-
дчить, що падіння життєвого рівня може продовжува-
тися, отже поширеність бідності зростатиме. 

По-друге, у значних втратах державного бюджету 
внаслідок зниження обсягів виробництва, втрати те-
риторій і підприємств внаслідок воєнної агресії, знач-
них витратах на ведення війни. Більшість з них 
пов’язані з формуванням  та витратами державного 
бюджету. За оцінками, зробленими в квітні 2015 р., 
економічні збитки від конфлікту на Сході можуть до-
сягати 20 млрд доларів [21]. Глава Національного бан-
ку України у листопаді 2015 р. назвала розмір еконо-
мічних втрат, які понесла Україна в ході триваючої на 
території Донбасу війни. За розрахунками НБУ, Укра-
їна втратила через війну 20% ВВП і 30% валютної ви-
ручки [22]. Це обумовило заморожування соціальних 
стандартів та гарантій. До вересня 2015 р. вони зали-
шаються на рівні 2013 р.: прожитковий мінімум для 
працездатних осіб та мінімальна заробітна плата ста-
новили 1 218 грн, мінімальна пенсія — 949 грн, їх не-
високе підвищення здійснено у вересні 2015 р. Однак, 
за розрахунками фахівців, вже в цінах квітня 2015 р. 
фактичний розмір прожиткового мінімуму для праце-
здатних осіб становив 2 317 грн (з урахуванням суми 
податку на доходи фізичних осіб — 2561 грн) [23]. Най-
болючіше заморожування соціальних видатків дер-
жави позначилося на добробуті найбідніших верств 
населення, які є основними споживачами соціальних 
трансфертів. В умовах суттєвого зростання цін, в тому 
числі і на товари першої необхідності (за 2015 р. ціни 
на продукти харчування підвищилися на 41,5% (гру-
день 2015 р. до грудня 2014 р.), у тому числі на хліб і 
хлібопродукти — на 45%, молоко, сир, яйця — на 34%, 
рибу та продукти з риби — на 42%, фрукти — на 49%, 
овочі — 67% [24], та замороження соціальних платежів, 
відбувається зубожіння значної частки населення, ро-
зширення та поглиблення бідності й злиденності, що 
також може мати довготривалий характер. 

По-третє, суттєве зростання житлово-комуналь-
них тарифів, що є для населення надзвичайно болю-
чим та суперечливим процесом. З одного боку — над-
звичайно занедбаний стан інфраструктури житлово-
комунальної сфери обумовлює значні втрати води, те-
пла, електроенергії в процесі їх виробництва і транс-
портування до населення, що обумовлювало високі 
норми їх споживання, та низьку якість комунальних 
послуг. З іншого боку, тарифи на послуги ЖКГ в Ук-
раїні утримувалися традиційно на низькому рівні, що 
в умовах невисокого життєвого рівня переважної біль-
шості населення сприймалося як цілком зрозуміле 
явище і не стимулювало до ощадливого використання 
ресурсів. Це обумовлювало збитковість галузі та стри-
мувало її модернізацію. Тому підвищення тарифів 
стало об’єктивною необхідністю, однак воно вкрай не-
гативно позначається на життєвому рівні населення. У 

той же час в ЖКГ діють природні монополії, які мо-
жуть зловживати своїм становищем при встановлені 
тарифів в умовах відсутності прозорості процесу їх  
формування. 

В 2014-2015 рр. відбулося значне підвищення та-
рифів: на газ — у 4,5-9 разів, з 01.04.2015 р. вартість 
тепла для населення підвищено на 73%, вартість гаря-
чого водопостачання — на 55-57% [23]. Різке підви-
щення тарифів на послуги ЖКГ призведе до зростання 
на ці потреби частки витрат домогосподарств, та  
зменшення на інші потреби. Програма житлових суб-
сидій переважно спрямована на компенсацію зрос-
тання витрат малозабезпеченим верствам населення, 
отже основний тягар зростання вартості послуг ЖКГ 
ляже на більш заможні родини, що значно погіршить 
їх становище та створить загрозу для формування се-
реднього класу. 

По-четверте, категорія  бідних верств населення 
поповнилася людьми, більшість із яких за своїм мате-
ріальним становищем раніше не були бідними. Це — 
вимушені переселенці із захоплених територій та із 
зони бойових дій. Згідно з оперативною інформацією,  
станом на 12.01.2016 р. з тимчасово окупованої тери-
торії та районів проведення антитерористичної опера-
ції до інших регіонів переселено 1 млн 14 тис. 583 
особи, у тому числі з Донецької і Луганської областей  
992 тис. 871 особа, з Автономної Республіки Крим і 
міста Севастополь 21 тис. 712 осіб, з яких 166 тис. 418 
дітей та 499 тис. 631 інвалід і особи похилого віку [25]. 
Більшість ВПО втратила житло та майно, яке  або було 
знищене чи пошкоджене внаслідок бойових дій, або 
залишене на окупованій території. Багато з них не ма-
ють роботи, вимушені орендувати житло та жити за 
попередні заощадження, які вичерпуються. Більшість 
вимушених переселенців раптово перемістилась із ка-
тегорії цілком забезпечених, а то й заможних, грома-
дян в бідну категорію. Далеко не всі можуть адаптува-
тися в нових умовах життєдіяльності. Запроваджена з 
жовтня 2014 р. щомісячна допомога держави для пок-
риття витрат на проживання певним чином підтримує 
переселенців, однак вона не компенсує всіх тих ви-
трат, які вони змушені нести внаслідок вимушеного 
переміщення. Дослідники відзначають, що впродовж 
найближчих років в їх середовищі слід прогнозувати 
посилення соціального розшарування — даватимуться 
взнаки наявність/відсутність родинних/ дружніх зв’яз-
ків, вік, професія тощо. Тому слід очікувати, що в май-
бутньому певна частина працездатних переселенців 
стануть професійними споживачами соціальних тран-
сфертів внаслідок нездатності адаптуватися до нового 
ментального середовища, маргіналізації, зневіри у  
власних силах тощо. Суспільна дезадаптація цієї кате-
горії осіб створюватиме поживне середовище суспіль-
ного незадоволення і тому вже сьогодні потребує  
особливої уваги та зусиль щодо захисту їх прав та люд-
ської гідності, соціального залучення, сприяння еко-
номічній та соціальній активності [23, с. 336].  

По-п’яте, внаслідок інфляції та різкого падіння 
курсу гривні відносно іноземних валют, а також неста-
більності банківської системи відбулося значне скоро-
чення та знецінення заощаджень населення. На кінець 
2013 р. депозити домашніх господарств України скла-
дали 257829 млн грн у національній валюті та 184122 
млн грн в іноземній валюті (або 23035 млн дол.) [26]. 
У 2014-2015 рр. відбулося їх суттєве скорочення, що в 
основному обумовлено вилученням коштів населення 
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з банківської системи внаслідок необхідності збіль-
шення витрат на споживання в умовах падіння доходів 
та зростання рівня цін, а також внаслідок зниження 
довіри до банківської системи. Станом на листопад 
2015 р. обсяг депозитів населення складав у націона-
льній валюті 169,6 млрд грн (64% до рівня 2013 р.), у 
іноземній валюті — 9,2 млрд доларів (39% до рівня 
2013 р.) [27]. Слід відзначити, що валютні заоща-
дження має в основному заможна частка населення, в 
умовах знецінення гривні вартість їхніх фінансових 
активів зросла. Однак більшість населення мала за- 
ощадження в національній грошовій одиниці, купіве-
льна спроможність яких знизилася майже в три рази. 
Внаслідок цього поглиблюється майнове розшару-
вання населення та зростає частка бідних і малозабез-
печених громадян. 

Бідність як явище соціально-економічного ха- 
рактеру негативно впливає на розвиток країни в коро-
ткостроковій та в довгостроковій  перспективі, безпо-
середньо впливає на динаміку економічного розвитку 
України, стан суспільства. Зростання бідності в Україні 
несе суттєві загрози для соціально-економічного розвит-
ку держави, підриваючи чинники економічного зростання 
та соціальної стабільності. Основні загрози криються 
у такому.  

Погіршуються економічні умови відтворення 
людського потенціалу: знижуються можливості повно-
цінного харчування населення, погіршується його як-
ість, що негативно позначається на здоров’ї мешкан-
ців України; стають менш доступними необхідні то-
вари  тривалого користування, які підвищують комфо-
ртність життя та полегшують домашню працю (праль-
ні машини, персональні комп’ютери тощо); знижу-
ється рівень доступу до якісних послуг медицини, 
освіти, культури; суттєво звужуються можливості для 
повноцінного відпочинку та відновлення здоров’я, 
ефективного використання вільного часу. У першому 
кварталі 2015 р. кінцеві споживчі витрати домогоспо-
дарств на харчування знизилися на 27,3% відносно ві-
дповідного періоду попереднього року, на відпочинок 
і культуру — на 23,3%, на побутову техніку — на 22,8% 
[28]. Для підвищення добробуту населення змушене 
шукати додаткові заробітки та джерела доходів, що не-
рідко виснажує життєві сили людини.   

Зниження життєвого рівня в країні стимулює емі-
грацію населення в інші країни з більш високим рів-
нем життя та більшими можливостями його досяг-
нення. Фахівці з проблем міграції відзначають, що її 
зростання в Україні спричинено саме зниженням жит-
тєвого рівня населення. Скрутна економічна ситуація 
в країні обумовила «замороження» майже на два роки 
мінімальної заробітної плати та мінімальних пенсій, а 
разом і всіх соціальних виплат, які залежать  від цих 
соціальних гарантій. Це позначилося на низькому  
рівні заробітної плати, яка і до того була невисокою та 
значно поступалася іншим країнам. На початку 2015 р. 
середня зарплата в Україні ледь перевищує 100 євро, 
майже у 20 разів була меншою, ніж в Італії, в 6 разів 
меншою, ніж у Польщі, майже в 4 рази — ніж в Росії. 
Це стимулює інтенсифікацію трудової міграції за кор-
дон, яка уже проявилася і буде ще виразнішою у най-
ближчому майбутньому. Враховуючи різке падіння до-
бробуту населення, яке торкнулося не лише менш за-
безпечених верств, а й представників середнього 
класу, дрібних підприємців, кваліфікованих працівни-

ків, можливим є зростання еміграції фахівців. Тим бі-
льше, що країни призначення виробили і здійснюють 
чітку політику залучення висококваліфікованих ім- 
мігрантів [29]. При цьому, як правило, схильна до емі-
грації найбільш кваліфікована, молода, талановита та 
підприємлива частина населення. Різноманітні соціо-
логічні опитування відзначають тенденцію  зростання 
намірів молоді, випускників ВНЗ працювати за кордо-
ном. Внаслідок цього Україна втрачає людський капі-
тал, який є найвагомішим чинником інноваційного 
розвитку економіки. 

Однією із найвагоміших перешкод на шляху еко-
номічного зростання є обмеженість внутрішнього по-
питу. Зростання бідності знижує купівельну спромож-
ність населення, що призводить до звуження внутріш-
нього ринку. Це стає перешкодою на шляху розвитку  
вітчизняної промисловості та інших сфер економічної 
діяльності. Вище ми наводили дані про зниження об-
сягу кінцевих споживчих  витрат домашніх госпо-
дарств. Внаслідок цього знизився оборот роздрібної 
торгівлі, що стримує обсяги реалізації продукції віт- 
чизняних товаровиробників. Вітчизняні фахівці у  
прогнозах економічного розвитку на 2016 рік відзна-
чають, що не слід очікувати суттєвого зростання спо-
живчого попиту, оскільки соціальні стандарти перед-
бачається збільшити на 12,8%, а прогноз Мінеконом-
розвитком інфляції складає 16,5%. Отже, реальні до-
ходи та купівельна спроможність населення будуть 
знижуватися, ще може стати перешкодою на шляху 
економічного зростання.  

Внаслідок поширення бідності зменшуються  
можливості населення щодо заощадження певної час-
тини коштів, які є джерелом інвестицій в економіку, 
що також є гальмом на шляху економічного зрос-
тання. У 2012 р. приріст  фінансових активів домогос-
подарств (без урахування тимчасово окупованої тери-
торії) становив 153433 млн грн, у 2014 р він знизився 
до 81587 млн грн, тобто майже у два рази [23]. У 
2015 р. в умовах падіння реальних доходів населення 
відбулося  їх подальше суттєве зниження, про що  
свідчить зменшення обсягів депозитних вкладів. В 
умовах суттєвого зменшення інших інвестиційних 
джерел це призводить до подальшої стагнації еконо-
міки. 

Поширення бідності веде до соціального невдово-
лення населення, зростання протестних настроїв, що 
може вилитися у страйки, масові акції соціального 
протесту, закликів до зміни влади, що дестабілізує су-
спільство. На сучасному етапі невдоволення знижен-
ням добробуту у більшості населення нівелюється ро-
зумінням складної економічної ситуації в державі та 
патріотичними настроями, однак воно поволі накопи-
чується. Тому тривале невирішення проблеми бідності 
та підвищення життєвого рівня може довести до кри-
тичної точки потенціал невдоволення та вилитися у 
масштабні акції протесту. 

Перехід бідності  у застійну форму обумовлює соці-
альну деградацію частини суспільства, згасання еконо-
мічної активності, трудової мотивації, поширення де-
кваліфікації, люмпенізації та утриманських настроїв. 
В умовах тривалої бідності формується таке суспільне 
середовище, в якому бідність та малозабезпеченість 
сприймається як нормальний стан, тому блокується 
мотивація до підвищення трудової й підприємницької 
активності, професійного рівня, пошуку різноманіт- 
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них шляхів зростання добробуту. Формується психо-
логія бідності, при якій людина не прагне до підви-
щення рівня життя, мінімізує зусилля щодо поліп-
шення власного добробуту, а відповідальність за своє 
становище перекладає на державу. Бідність є однією із 
основних причин соціального відторгнення. Концеп-
ція соціального відторгнення (соціальної ізольовано-
сті), яку Європейський Союз визначає як процес, за 
якого окремі групи населення або окремі люди не ма-
ють можливості повною мірою брати участь у суспіль-
ному житті, протягом останніх десятиліть здобула по-
ширення  разом з ідеями забезпечення соціальних 
прав і добробуту людини. Подолання соціальної ізо-
льованості потребує насамперед вирішення проблеми 
бідності. 

В сучасних умовах розвитку України поширення 
бідності має низку причин, тому вирішення цієї  
проблеми потребує комплексного підходу, який має 
включати такі напрямки: активне проведення еконо-
мічних реформ; відновлення виробництва та забезпе-
чення економічного зростання та на цій основі — під-
вищення рівня  ефективної зайнятості; підвищення 
соціальних стандартів і гарантій; забезпечення вирів-
нювання доходів та зменшення масштабів майнового 
розшарування населення; нагромадження людського 
капіталу та підвищення конкурентоспроможності віт-
чизняної робочої сили. 

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зро-
бити висновок, що проблема бідності була актуальною 
для України і в попередній  період (до 2013 р.), однак 
вона суттєво загострилася внаслідок поглиблення ста-
рих та виникнення  нових чинників. Визначено, що 
на сучасному етапі найбільш вагомими макроеконо- 
мічними чинниками бідності є: технологічна відста-
лість та неефективна структура економіки України; 
зниження обсягів виробництва,  обумовлених вимуше-
ними воєнними діями на Сході та глибокою фінан-
сово-економічною кризою; низький рівень ефектив-
ності та високий рівень тінізації національної еконо-
міки; значні втрати надходжень до державного бю-
джету внаслідок поширення тіньової економіки та 
збройного конфлікту; неефективна політика у сфері 
оплати праці, орієнтована на низьку вартість націона-
льної робочої сили; макроекономічна незбалансова-
ність ринку праці та системи підготовки кадрів, що 
посилює безробіття; знецінення національної валюти 
та високий рівень інфляції; зростання житлово-кому-
нальних тарифів та податкового навантаження на до-
ходи населення; втрати особистого майна внаслідок 
збройного конфлікту значною часткою вимушених пе-
реселенців. 

Уряд України, спрямовуючи всі зусилля для  
зміцнення обороноспроможності держави, стриму-
вання збройної агресії, недопущення дефолту, не при-
діляє достатньої уваги проблемі зниження життєвого 
рівня населення та поширення бідності. Якщо в коро-
ткостроковому періоді це може викликати певне соці-
альне невдоволення населення з огляду на розуміння 
більшістю складності економічної ситуації, то у довго-
строковому періоді буде мати значно гірші негативні 
соціально-економічні наслідки, пов’язані з втратою 
вагомих чинників економічного зростання внаслідок 
зменшення споживчого попиту, який формує ємкість 
внутрішнього ринку  та обсягів внутрішніх інвестицій-
них ресурсів, джерелом яких є заощадження насе-

лення, а також з погіршенням умов відтворення люд-
ського потенціалу України. Це може спричинити сут-
тєве зниження підтримки та довіри до діючої влади, 
що посилить політичну дестабілізацію українського 
суспільства.  

Це вимагає негайного включення до пріоритетів  
державної політики проблеми подолання бідності та 
формування в Україні потужного середнього класу. З 
цією метою доцільно розробити нову державну про-
граму подолання бідності та забезпечення гідного рів-
ня життя з урахуванням нових ризиків і можливостей 
України в сучасних умовах та  в ході євроінтеграційних 
процесів. Подальша пасивність держави у цьому на-
прямку посилить загрози національній безпеці у соці-
альній сфері, які негативно вплинуть на реалізацію на-
ціональних інтересів та стануть перешкодою на шляху 
євроінтеграції. 
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ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 
РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 
Низька якість життя більшості населення України 

не відповідає наявним можливостям економіки, рівню 
освіти та кваліфікації трудових ресурсів та природним 
багатствам, що свідчить про вади в організації управ-
ління національним господарством. Визначена невід-
повідність зберігається протягом останніх десятирічь 
та вказує на стратегічний характер проблем. Врахову-
ючи поглиблення системної кризи (падіння ВВП, зро-
стання рівня безробіття, споживчих цін тощо) та нега-
тивні наслідки військового конфлікту (втрата люд- 
ського потенціалу, територій, фінансових, виробни-
чих, природних ресурсів, зростання непродуктивних 
видатків тощо) потреби в удосконаленні стратегічного 
управління набувають критичної значущості для збе-
реження та розвитку країни у майбутньому. Низька 

якість стратегічного управління на державному та ре-
гіональному рівні призводить до втрати економічної 
суб’єктності країни та обумовлює реактивну, а не про-
активну діяльність влади та суспільства у соціально-
економічній сфері та в питаннях національної без-
пеки. Чинний  уряд країни акцентує увагу на тактич-
них заходах, а не стратегічних перспективах розвитку 
країни. Як наслідок, відсутність дієвого стратегічного 
управління обумовлює залежність соціально-еконо- 
мічного розвитку країни від коливання цін на глоба-
льних ринках сировини (чорні метали, хімія, зерно 
тощо) [1], що поширює загрози для національної еко-
номіки під час спадних трендів у глобальній економіці 
та зменшує можливості для використання соціальних 
ресурсів і капіталізації людського потенціалу.  
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Таким чином постійно підвищується актуальність 
запровадження повноцінного стратегічного управ-
ління розвитком країни та її регіонів, яке має узгоджу-
ватися з процесами децентралізації. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних засад 
стратегічного управління, оцінка чинного стану стра-
тегічного управління соціально-економічним розвит-
ком України та формування пропозицій щодо його 
удосконалення з рахуванням чинної політики з де- 
централізації. 

 

Теоретичні основи узгодження стратегічного управління 
від місцевого до державного рівня 

Науково обґрунтовані підходи до стратегічного 
управління, включаючи планування, були закладені в 
другій половині ХХ століття [2, с.239]. Цю тематику 
активно досліджували всесвітньо визнані вчені, серед 
яких Р. Акофф, І. Ансофф, Р. Мінцберг, М. Портер, 
П. Кругман. Накопиченні результати досліджень до-
зволили провести систематизацію і визначити відпо- 
відні школи, з їх специфічними відмінностями та осо-
бливостями [3]. Попит на стратегічне управління та 
його широке практичне використання в останні деся-
тиліття зростає, що обумовило процеси його стандар-
тизації. Так, в міжнародному стандарті ISO 9001, згід-
но з яким (станом на початок 2015 року) сертифіко-
вано понад 1,1 млн компаній та організації з усього 
світу [4], вказується на необхідність забезпечення по-
становки цілей організації з боку вищого керівництва 
(п. 5.4.1. ІСО 9001:2008). Внаслідок цих процесів су-
часна структура стратегії, майже канонізувалась і 
включає такі елементи: місію, бачення (візію), цінно-
сті, стратегічні цілі, плани заходів, ризики реалізації 
стратегії.  

Аналіз стратегічного управління та ключових еле-
ментів стратегії в загально філософському контексті 
дозволяє визначити його онтолого-гносеологічні1, 
просторово-часові та етичні основи.  

Онтологічним елементом стратегії є місія, яка  
відповідає на питання «навіщо і чому існує організа-
ція?»2. 

Просторово-часова складова стратегії уособлю-
ється в баченні і цілях, які відповідають на питання 
«куди прямує організація і де планує виявитися в май-
бутньому?». Невід’ємними «супутниками» цілей є ри-
зики, які характеризують ступень невизначеності май-
бутнього.  

Етична складова стратегії відображається у цін-
ностях. Вони відповідають на питання «які морально-
етичні умови відповідають місії організації і наклада-
ють обмеження на її діяльність в рамках досягнення 
поставлених цілей?». Не припустимо досягнення цілей 
засобами, які суперечать цінностям.  

Гносеологічна складова проявляється на етапі 
формування стратегії (стратегічному плануванні) і ха-
рактеризує взаємодію розробників стратегії і навко- 
лишнього середовища. 

                                                
1 Онтологія — розділ філософії, у якому досліджу-

ються фундаментальні проблеми існування. Гносеоло-
гія — розділ філософії, який досліджує теорію пізнання.  

2 В якості «організації» може розумітися держава, ре-
гіон, місцева громада. 

3 Як свідчить аналіз місій, зазначених в Регіональних 
стратегіях розвитку регіонів України, на регіональному 
рівні таких проблем не виникає.  

В системі державного управління на відміну від 
корпоративного виникає низка особливостей, пов’яза-
них із відсутністю чіткої ієрархії та необхідності до- 
держання демократичних принципів від місцевого до 
національного рівня при взаємодії органів влади, гро-
мадянського суспільства та бізнесу.  

Розгляд структури стратегії та процесу її ство-
рення у онтолого-гносеологічному та просторово-ча-
совому контексті дозволяє визначити низку проблем 
та можливостей їх вирішення щодо децентралізації та 
гармонізації стратегічного управління (включаючи 
планування) між державним, регіональним та місце-
вим рівнями.  

Враховуючи онтологічну сутність місії вона має 
бути тотожною на всіх рівнях стратегування. Наяв-
ність в різних регіонах країни місій, які не узгоджу-
ються між собою, характеризує або фундаментальну 
різницю між цими регіонами, або певні методологічні 
недоліки їх визначення3. 

Аналогічна ситуація спостерігається щодо ба-
чення. Якщо різні регіони мають діаметрально проти-
лежні вектори розвитку, то гармонізувати їх бачення 
майбутнього на державному рівні не можливо. 

Вже із цього випливає, що стратегування мож-
ливе лише зверху вниз: з державного до місцевого  
рівня. В іншому випадку узгодження місій місцевих 
стратегій на регіональному рівні, та регіональних на 
державному виявляється нездоланною перешкодою.  

Окремим питанням є узгодження цінностей у 
стратегіях різного рівня. Різниця у цінностях за регіо-
нами та на рівні місцевих громад обумовлює суттєву 
відмінність у підходах до реалізації цілей державної 
стратегії на регіональному та місцевому рівні.  

Співвідношення цінностей за різними рівнями 
управління може бути побудовано двома шляхами: 
(1) незалежно один від одного (рис. 1.А) або (2) ієра-
рхічно узгоджено (рис. 1.Б). При цьому підхід (1) може 
призвести до ситуації, коли цінності на державному, 
регіональному та місцевому рівні не мають нічого  
спільного.  

Тому цінності мають бути узгоджені за схемою 
«державні цінності» є складовою частиною «регіональ-
них цінностей», які в свою чергу містяться у «місцевих 
цінностях» (рис. 1.Б)4. Повний збіг цінностей немож-
ливий через об’єктивно існуючи регіональні та місцеві 
відмінності.  

Стосовно ризиків реалізації різнорівневих страте-
гій то вони, як і цінності мають відмінності залежно 
від географічного розташування регіонів та особливо-
стей місцевих громад, а також вертикальних відмінно-
стей на державному та регіональному рівні. Напри-
клад, управління ризиками, пов’язаними з національ-
ною безпекою є прерогативою держави.   

Підсумовуючи цей розділ, можливо зробити вис-
новок, що узгодження місії, бачення, цілей та ціннос-
тей є теоретично можливим та практично необхідним 
інструментом забезпечення стратегічного управління  
 

4 Зворотній порядок, коли «місцеві цінності» входять 
в «регіональні», які в свою чергу «входять» у «державні» 
неможливий тому існують цінності специфічні для певної 
місцевості, які не можливо прийняти на загально націо-
нальному рівні.  
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Рис. 1.А Рис. 1.Б 
 

Рис. 1. Варіанти моделі узгодження цінностей на різних рівнях стратегування 
 

національним розвитком з урахуванням процесів 
централізації та децентралізації. 

 
Стан стратегічного управління в Україні 

Питання стратегічного управління на державному 
та регіональному рівні в Україні досліджують установи 
(наприклад Національний інститут стратегічних дослі-
джень1), громадські об’єднання (наприклад «Нова кра-
їна»2) та окремі науковці. Але наявні дослідження 
вкрай обмежено охоплюють всі функції управління 
одночасно, при їх аналізі у стратегічному масштабі, та 
не приділяють значну увагу аналізу високорівневих 
елементів стратегії у вигляді місії та бачення.   

Проведений аналіз показав, що чинна система 
стратегічного управління в Україні є недосконалою. 
Жодна з класичних функцій управління3, до яких на-
лежать: (1) стратегічне планування; (2) реалізація стра-
тегії; (3) мотивація до реалізації стратегії; (4) контроль 
за реалізацією стратегії, не здійснюються в цій сис-
темі. 

(1) Стратегічне планування. 
До основних правових документів, які визнача-

ють зміст процесу стратегічного планування розвитку 
країни, належать Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна — 2020» (далі — ССРУ 2020) [5], Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 2020 року (далі — 
ДСРР-2020) [6], Стратегія національної безпеки Укра-
їни (далі — СНБУ) [7]. Безпосередньо зміст та реаліза-
ція ДСРР-2020 визначається Порядком розроблення 
Державної стратегії регіонального розвитку України і 
плану заходів з її реалізації, а також проведенням мо-
ніторингу та оцінкою результативності реалізації за-
значених позицій у стратегії і плану заходів [8] та По-
рядок підготовки, укладення та виконання угоди щодо 
регіонального розвитку і відповідної типової угоди [9]. 
Декілька років знаходиться на розгляді у Верховній 
Раді України Проект Закону України «Про державне 
стратегічне планування» [10], який не приймається 
парламентом.  

                                                
1 http://www.niss.gov.ua/.  
2 http://novakraina.org/.  
3 Перелік функцій визначено згідно класичних по-

ложень школи управління А. Файоля. 
4 Принцип співробітництва — узгодження цілей, 

пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місце-
вих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автоном-

Враховуючи, що СНБУ спрямована на реалізацію 
реформ, передбачених ССРУ-2020, то в подальшому 
увага буде приділятися саме ССРУ-2020. 

Невідповідність змісту ССРУ-2020 та СНБУ щодо 
ДСРР-2020 порушує принципи «співробітництва»4 та 
«координації»5 державної регіональної політики, ви-
значені в законі України «Про засади державної регі-
ональної політики» [11]. Одночасно, згідно Порядку 
розроблення Державної стратегії регіонального роз- 
витку України і Плану заходів з її реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації зазначеної Стратегії і плану заходів немає 
жодних посилань на Стратегію сталого розвитку Ук-
раїни до 2020 року. Таким чином національні стратегії 
не узгоджуються з просторовим (регіональним) роз- 
витком, і простежується відсутність збалансованості 
культури стратегічного управління в країні, що знач-
ною мірою обумовлено нетривалою історією його іс-
нування.  

ССРУ-2020, яка була затверджена на початку 
2015 р. — це перша загальнонаціональна стратегія, 
прийнята на державному рівні. Натомість Державна 
стратегія регіонального розвитку з’явилася значно ра-
ніше — у 2006 р. з терміном дії до 2015 року (далі 
ДСРР-2015). Тобто, не лише протягом перших 15 ро-
ків незалежності не було навіть спроб започаткувати 
систему стратегічного управління, а навіть перші стра-
тегічні документи на державному рівні формувались в 
регіональному контексті без урахування загальнона- 
ціональних інтересів, що у підсумку мало негативні 
наслідки у сфері безпеки і оборони країни.  

З методологічної позиції ССРУ-2020 та ДСРР-
2020 мають схожі недоліки щодо якості змісту, який 
містить перелік бажаних показників без урахування 
наявних та необхідних ресурсів, відповідальних за ви-
конання, глобальних трендів економічного розвитку.  

Окремо треба зауважити, що в ССРУ-2020 закла-
дено занадто оптимістичні цільові показники, що ро-
бить їх недосяжними у встановлені терміни.  

Так серед «Стратегічних індикаторів реалізації 
Стратегії» передбачається, що «валовий внутрішній 

ної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автоно-
мної Республіки Крим, органів місцевого самовряду-
вання, забезпечення співробітництва між ними під час 
формування та реалізації державної регіональної полі-
тики. 

5 Принцип координації — взаємозв’язку та узгодже-
ності довгострокових стратегій, планів і програм розвитку 
на державному, регіональному та місцевому рівнях. 
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продукт (за паритетом купівельної спроможності) у 
розрахунку на одну особу, який розраховує Світовий 
банк, підвищиться до 16 000 доларів США». 

Але, станом на 2014 р. він становив лише 8 665,5 
долл. США1, а за результатами 2015 р. очікується па-
діння на 12%2. У 2016 р. прогнозується зростання від 
1 до 2,9%3 за найоптимістичнішим із сценаріїв. Таким 

чином, досить оптимістичний варіант це збільшення 
ВВП України на 2% у 2016 р. В цьому разі, починаючи 
з 2017 р. згідно ССРУ-2020, очікується зростання ВВП 
країни близько 20% щороку до 2020 р. (табл. 1). Однак, 
жодних зовнішніх та внутрішніх передумов, для такого 
прискореного економічного розвитку на разі не має. 

 
Таблиця 1 

Фактичні та перспективні значення ВВП України у 2014-2020 рр. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Динамика ВВП,% -6,8 -12 2 19,76 19,76 19,76 19,76

ВВП, долл. США за ПКС 8 666 7 626 7 778 9 315 11 156 13 360 16 000

 
Відповідно, вже зараз зрозуміло, що необхідним 

є актуалізація цієї стратегії та адаптація її до сучасних 
умов. Натомість стратегія продовжує діяти без змін. 

Окремого розгляду потребує визначення місії та 
бачення в державних та регіональних стратегіях. На 
державному рівні визначення «місії» та «бачення» про-
ігноровано: ані ССРУ-2020, ані ДСРР-2020 не розгля-
дають цього питання. Натомість на регіональному  
рівні за відсутності визначеності на державному, має 
місце різноманіття підходив до визначення цих клю-
чових елементів стратегії.  

Проведений аналіз стратегій регіонального роз-
витку демонструє, що переважна більшість регіонів 
визначилася з власною місією (18 із 25) та баченням 
(23 із 25).  

Місії регіонів, як правило зосереджують увагу на 
«якості життя населення» (Вінницька, Дніпропетров-
ська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Мико-
лаївська, Сумська, Тернопільська, Черкаська, Черні-
вецька). Таким чином виникає питання: «Чим один 
регіон відрізняється від інших?», Якщо унікальність 
місії відсутня, то ставиться під сумнів адекватність 
(природність) чинного територіального розподілу на 
регіони.  

Місії деяких регіонів носять здебільше соціокуль-
турний та емі характер. Так згідно стратегії розвитку 
Черкаської області на період до 2020 року «Чернігів-
щина — це північні ворота України. Чернігівщина — 
це історична і культурна перлина країни. Чернігів-
щина — це невичерпні можливості для розвитку»,  
а в стратегії Київської області проголошується, що  
«Київщина — це колиска українського народу. Київ-
щина — це серце сучасної України. Київщина — це 
мати, що єднає своїх синів зі Сходу та Заходу, з Пів-
ночі та Півдня». 

Зміст стратегічних бачень дозволяє визначити 
спрямованість більшої частини регіонів на інновацій-
ний розвиток, з урахуванням місцевих особливостей.  

Таким чином можна зробити висновок, що ви-
значення стратегічного бачення на регіональному  
рівні виявляється більш зрозумілим для розробників 
стратегій завданням, ніж формування місій. Між тим 
нездоланних протиріч між місіями та баченнями роз-
витку регіонів України не існує.  

 

                                                
1 GDP per capita, PPP (current international $). Data. 

2014 [Electronic resource] / The World Bank. — Mode of ac- 
cess: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. PCAP. 
PP.CD. 

2 Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП Ук-
раїни в 2015 році: Падіння ВВП до 12%. — Режим доступу: 

(2) Реалізація стратегії 
Впровадженню розглянутих стратегічних доку- 

ментів заважає не лише їх неузгодженість між собою 
та зовнішньоекономічними умовами, а також відсут-
ність зв’язку із бюджетами на державному та регіона-
льному рівні. Так, Державний бюджет на 2016 рік не 
ґрунтується на положеннях головних стратегічних до-
кументів країни (ССРУ-2020, ДСРР-2020). Натомість 
на зміст Державного бюджету України значний вплив 
зробила експертна думка представників МВФ, — го- 
ловного зовнішнього кредитора країни. 

Опосередкований зв’язок ДСРР-2020 з Держав-
ним бюджетом на 2016 рік можна встановити лише в 
частині видатків у вигляді Державного фонду регіона-
льного розвитку у розмірі 3 млрд грн. 

Громадські організації, місцеві громади та бізнес 
не проводять або вкрай обмежено проводять власну 
діяльність виходячи з загальнодержавних стратегічних 
документів. Це знецінює зміст самих стратегій та ро-
бить їх безкорисними.  

(3) Мотивація на реалізацію стратегії 
Відсутність образу майбутнього, який схвалений 

переважною більшістю населення, зменшує стимули 
для розвитку країни, підвищує невизначеність, розпо-
рошує ресурси та в окремих аспектах призводить до 
соціально-економічної деградації. Одночасно норма-
тивна-правова невизначеність процесу стратегічного 
управління не мотивує державних службовців до ви-
конання положень стратегічних документів. Напри-
клад, діюча система оцінки регіонального розвитку 
[12] не має посилань на ДСРР-2020 та ССРУ-2020.  

Таким чином, ані представники державних орга-
нів влади, ані місцевих органів самоврядування, ані 
громадянського суспільства та бізнесу не мотивовані 
на реалізацію цих стратегій.   

(4) Контроль за реалізацією стратегії 
Контроль за реалізацією стратегій має відбува-

тися в першу чергу з боку громадянського суспільства 
та частини політикуму, який знаходиться в опозиції до 
влади. Але фактична відсутність реалізації стратегії  
позбавляє сенсу будь-які форми контролю.  

Узагальнюючи проведений аналіз всіх чотирьох 
функцій стратегічного управління, можна констату-
вати, що жодна з них не реалізується. 

http://economics.unian.ua/finance/1130565-svitoviy-bank-
pogirshiv-prognoz-padinnya-vvp-ukrajini-v-2015-rotsi.html. 

3 МЕРТ: Експерти погіршили оцінку зростання ВВП 
України в 2016 р. — 10.01.2016. — Режим доступу: 
http://news.finance.ua/ua/news/-/366875/mert-eksperty-po-
girshyly-otsinku-zrostannya-vvp-ukrayiny-v-2016-r. 
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Наявні проблеми у стратегічному управлінні кра-
їною спонукають до активних дій з боку представників 
громадянського суспільства та Верховної Ради Укра-
їни. Про це свідчить діяльність Тимчасової спеціаль-
ної комісії Верховної Ради України з питань майбут-
нього, Громадянської Платформи «Нова Країна», Іні-
ціатива «21 листопада», Фонду «Освітні Ініціативи» 
тощо, які спільно організували цикл науково-прак- 
тичних конференцій протягом вересня-грудня 2015 р. 

Вказаними організаціями було проведено значну 
роботу у вигляді циклу конференцій, спрямованих на 
осмислення стратегічного образу майбутнього Укра-
їни. Якщо систематизувати ці заходи щодо ключових 
елементів стратегії (табл. 2), то стане зрозуміло, що ак-
цент було зроблено на «цінностях», «цілях», «ризиках» 
та обмежено «баченні», в той час як «місія» фактично 
залишилась поза увагою. Це можна пояснити надзви-
чайною складністю її формулювання в національному 
масштабі. Фактично «місія» для держави ототожню-
ється із «національної ідеєю».   

 

Таблиця 2 
Зміст практичних заходів з формування майбутнього 
України в контексті універсальної структури стратегії 

Назва науково-практичної 
конференції із серії «Україна май-

бутнього» 

Елемент  
стратегії 

«Цінності та модернізація»  
(17 вересня 2015 р.) 

Цінності

«Економіка України: шлях від 
занепаду до процвітання»  
(4 листопада 2015 р.) 
«Людський капітал» (24 листо-
пада 2015 р.)  

Цілі / Бачення 
(частково) 

«Україна в системі світової без-
пеки» — 9 грудня 2015 р. 

Ризики

 
Під час обговорення майбутнього України у пе-

реважній більшості доповідей акцентувалася увага на 
історіях успіху інших країн, та робилися виключно 
статистичні оцінки економічного потенціалу зрос-
тання України. Одночасно були розглянуті нетриві- 
альні підходи до формування майбутнього. Так, під 
час конференції «Людський капітал» С. Дацюком [13] 
було зазначено, що формування образу майбутнього 
України у 2030 році? спираючись на прогнози ВВП? 
не має сенсу, а перш за все необхідно дати відповідь 
на низку запитань, серед яких: «Чи буде взагалі Укра-
їна?», «Чи буде мир у світі?», «Чи будуть в міжнародній 
політиці існувати держави?», «Чи буде існувати чин-
ний правовий порядом (ООН, НАТО, СОТ тощо)?», 
«Чи буде існувати долар як світова валюта?», «Чи буде 
існувати об’єднана Європа?». 

Припущення, що без однозначної відповіді на ці 
питання неможливо формувати стратегію розвитку 
України, є хибним. З точки зору логіки стратегування 
не має перешкод для формування образу майбутнього. 
Наявність цих питань лише вказує, що неможливо у 
стратегічному управлінні спиратися на існуючу реаль-
ність, а необхідно базувати стратегію на науково об-
ґрунтованих трендах розвитку людства, які мають міс- 

                                                
1 http://www.trendhunter.com/; trendguide.com; trend 

watching.com. 
2 До програми Всесвітнього економічного форму 

(20-23.01.2016 р.) входить тема під назвою «Культура та 

це зараз та потенційно виникнуть у найближчому май-
бутньому.  

Таким чином виходячи із гіпотези, що Україна 
буде існувати в незалежності, від «існування» Росії, 
ЄС, долара США, як провідної світової валюти, мож-
ливо сформувати бачення ядра образу майбутнього, 
виходячи із економічних законів та наявних тенденцій 
для побудови конкурентоспроможної та відповідної 
вимогам часу структури економіки. Це потребує ви-
значення цих трендів. 

 
Технологічні тренди як основа стратегічного бачення 

В економічно розвинутих країнах досить активно 
розвивається сфера діяльності під загальною назвою 
«трендхантінг», тобто полювання за тенденціями і вже 
зараз активно працюють декілька майданчиків1. Нато-
мість в Україні приділяється незначна увага сучасним 
трендам, що підтверджує аналіз державних та регіона-
льних стратегій. Моделювання образів майбутнього 
проводиться виходячи із минулих тенденцій та наяв-
них технологій, які застаріли в переважній більшості 
галузей декілька десятирічь тому, про що свідчить по-
рівняння структури економіки України з іншими кра-
їнами (табл. 3). Це унеможливлює організаційно-еко-
номічне супроводження інноваційних процесів в Ук-
раїні та призводить до падіння наукоємності ВВП [14, 
с.155], що в свою чергу обумовлює стагнаційні та де-
пресивні явища в економіці та зниження її стійкості. 

 

Таблиця 3 
Частка технологічного укладу в економіці країни,% 

Країна 
Устрій,% в економіці країни 

III IV V VI

Україна 55-60 30-35 5-7 0,1 

США 10 20 60-65 5-7

Китай 30-35 40-45 30-35 3

Росія 25-30 55-60 15-20 1,5 

* Таблицю розроблено д.е.н., проф. В.І. Ляшенко 
[15, с.26]. 

 
Відповідно до технологічних укладів відбуваються 

промислові революції, які обумовлюють змінення 
структури соціальних ресурсів, формування людського 
потенціалу та використання людського капіталу через 
сферу праці. Виходячи із існуючих класифікацій видів 
праці вони, виокремлюються у два різновиди: (1) фі-
зична та (2) розумова діяльність. В свою чергу розу-
мова діяльність розподіляється на безпосередньо 
управлінську (менеджерську) та творчу з формування 
нових ідей, образів, парадигм тощо. Історія техноло- 
гічного розвитку дозволяє визначити тренди викорис-
тання людської праці.  

Протягом перших двох індустріальних революцій 
спостерігається інтенсифікація заміщення фізичної 
праці на механізовану машину (табл. 4). Третя індуст-
ріальна революція обумовила подальше витіснення фі-
зичної праці автоматизованою машиною, а також по-
чаток заміщення управлінської праці в сфері конт-
ролю. 

Логіка так званої «Індустрії 4.0», тобто четвертої 
промислової революції, яка є предметом обговорення 
бізнес-еліти світу2, передбачає значну автоматизацію 

четверта індустріальна революція» (Culture and the Fourth 
Industrial Revolution). — Режим доступу:  http://www.wefo 
rum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016 
/sessions/culture-and-the-fourth-industrial-revolution. 
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менеджерських функцій в процесі виробництва. Та-
ким чином діяльність людини в процесі виробництва 
все більше концентрується на створення  дизайну про-
цесів та речей у найширшому сенсі цього слова, в той 
час як функція управління виробництвом, обміном та 
розподілом товарів та послуг автоматизується. Відпо-
відно відбувається зміщення центру доданої вартості з 
виробництва товарів та послуг в проектування.  

В архітектурі  «Індустрії 4.0» роботизовані ма-
шини будуть здатні комунікувати між собою за Інтер-
нет-протоколом. Таким чином прогнозується все бі-
льше виключення людини із ланцюга створення дода-
ної вартості і фактично залишається за нею дві ролі: 
(1) розробника ідей того, що та як треба виробляти та 
(2) кінцевого споживача.  

 
Таблиця 4 

Основні тенденції використання праці у створенні доданої вартості в контексті промислових революцій* 

Промислова  
революція 

Термін Основні особливості 
Тренди використання праці 
у створенні доданої вартості 

№ 1 
1784 (XVIII ст. —  
перша половина XIX 
ст.). 

Пар, паровий двигун, 
вода, механічне виробни-
цтво обладнання 

Заміщення фізичної праці механізо-
ваною машиною  

№ 2 
1870 (друга половина 
XIX ст. — початок  
XX ст.) 

Електрика, масове вироб-
ництво, залізниця 

Подальше заміщення фізичної праці 
механізованою машиною  

№ 3 

1969 (друга частина 
ХХ ст. — теперішній 
час) 

Електроніка, мережація, 
ІТ, автоматичне виробни-
цтво 

Заміщення фізичної та розумової 
праці  автоматизованою машиною. 
Початок заміщення управлінської 
праці в сфері контролю 

№ 4 

Не визначено  Кібер-фізичні системи 
(Інтернет речей; 3D-
прінтінг; автономні ро-
боти тощо) 

Подальше заміщення фізичної та 
розумової праці інтелектуалізованою 
машиною. Початок заміщення 
управлінської праці в розподілі та 
використанні ресурсі 

 
* Таблицю складено з використанням зовнішніх джерел [16] та власних розробок автора. 

 
Відповідно попит на висококваліфіковані кадри 

буде зростати, а на працівників з низьким рівнем 
освіти зменшуватися. При цьому будуть знижуватися 
можливості для підтримки та формування середнього 
класу [16]. 

Таким чином вже зараз спостерігається змінення 
фундаментальних основ використання соціальних ре-
сурсів, що має враховуватися у стратегічних докумен-
тах на національному та регіональному рівні, але на 
цей час залишаються поза увагою системи стратегіч-
ного управління.  

 
Напрями удосконалення стратегічного планування  

як основа проведення децентралізації 
Удосконалення процесів стратегічного управлін-

ня розвитком країни сприятиме проведенню децент-
ралізації, через гармонізацію інтересів центру та регі-
онів. Комплексна система стратегічного управління 
має одночасно поєднувати в собі рух у двох напрямах: 
від населення до влади та від державного до місцевого 
рівня. Рух від населення до влади передбачає первинне 
формування високорівневих елементів1 стратегії роз-
витку (загальну стратегію) країни на громадському  
рівні з подальшим їх погодженням більшістю насе-
лення. Така процедура перетворює загальну стратегію 
у імператив для органів влади. Рух з державного рівня 
до місцевого реалізується під час переходу на проект-
ний рівень, коли формалізуються національні, регіо-
нальні та місцеві цілі за методологією SMART та  
формується ієрархія стратегій та відповідних їм бю-
джетів від державного до місцевого рівня.  

                                                
1 Місії та бачення. 

Формування системи стратегічного планування 
доцільно розпочинати із розробки загальної стратегії 
України. Текст цієї стратегії має стати результатом ро-
боти експертної спільноти із кола провідних підприє-
мців, науковців, державних службовців, діячів мисте-
цтва та громадських діячів. Строк такої стратегії має 
становити від 20 до 30 років, тобто дорівнювати три-
валості одного покоління. Такий проміжок часу зна-
чно перевищує політичний цикл, обумовлений вибо-
рами Президента України, Верховної Ради України та 
органів місцевого самоврядування. Текст загальної 
стратегії (у вигляді місії, бачення та цінностей) вино-
ситься на суспільне обговорення, після врахування 
громадської думки доопрацьовується. У подальшому 
необхідно звернути увагу на міжнародний досвід 
прийняття стратегічних рішень, який передбачає про-
ведення національного референдуму. Актуалізація (пе-
регляд) стратегії необхідно проводити не рідше ніж ко-
жні 10 років, а також у випадку значного змінення зо-
внішнього чи внутрішнього соціально-економічного 
чи воєнно-політичного становища2.  

Такий підхід дозволяє залучити до розробки стра-
тегії всю прогресивну та активну частину суспільства, 
і при цьому виключити політичну складову циклічних 
коливать обумовлену виборами всіх рівнів. Затвер-
дження стратегії на національному референдумі забез-
печує співпричетність кожного громадянина до цього 
документу, що є мотивуючим фактором для її реаліза-
ції. 

Аналогічно розробляються та приймаються зага-
льні регіональні та місцеві стратегії. 

2 Ініціювати перегляд загальної стратегії може насе-
лення через відповідну електронну петицію. 
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В межах прийнятих загальних стратегій політичні 
партії конкурують щодо методів їх досягнення. Відпо-
відно за результатами чергових виборів до Верховної 
Ради України, правляча коаліція формує Кабінет Мі-
ністрів України, який в свою чергу розробляє Страте-
гію розвитку України та її регіонів на п’ять років1. Вер-
ховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів 
України схвалює стратегію.  

Аналогічна процедура пропонується на регіона-
льному та місцевому рівні. 

Розглянуті стратегії утворюють систему стратегіч-
ного планування (табл. 5), яка є базисом для комп- 
лексної системи стратегічного управління.  

Безпосередня реалізація стратегій на всіх рівнях 
неможлива без їх відображення в відповідних бюдже-
тах. Тому кожного року державний і регіональні бю-
джети мають бути спрямовані на реалізацію стратегіч-
них цілей відповідної стратегії та бути погоджені між 
собою (рис. 2). 

Таблиця 5 
Перелік основних стратегічних документів 

№ Назва документу 
Строк / горизонт 

дії 
Розробник 

Інструмент затвердження / 
схвалення 

Частота актуалізації

1. Загальна стратегія Ук-
раїни (місія, цінності, 
бачення) 

20-30 років Національна експе-
ртна спільнота 

Всеукраїнський референ-
дум 

Щонайменш 1 раз на 
10 років / За необхід-
ності 

2. Загальна стратегія роз-
витку регіону (місія, 
цінності, бачення) 

20-30 років Регіональна
експертна спіль-
нота 

Регіональний референдум Щонайменш 1 раз на 
10 років / За необхід-
ності 

3. Загальна стратегія роз-
витку місцевої громади 
(місія, цінності, ба-
чення) 

20-30 років Місцева експертна 
спільнота 

Місцевий референдум Щонайменш 1 раз на 
10 років / За необхід-
ності 

4. Стратегія розвитку Ук-
раїни та її регіонів (цілі, 
плани, ризики) 

5 років Кабінет Міністрів 
України 

Верховна Рада України / 
Президент України 

Щороку 

5. Стратегія розвитку регі-
ону (цілі, плани, ри-
зики) 

5 років Регіональна експе-
ртна спільнота 

Обласна рада Щороку 

6. Стратегія розвитку міс-
цевої громади (цілі, 
плани, ризики) 

5 років Місцева експертна 
спільнота 

Міська / районна рада Щороку 

 
 

 
 

Рис. 2. Загальна схема узгодження стратегічних документів та бюджетів відповідного рівня 
 

                                                
1 Термін діяльності парламенту. 
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Державна стратегія має прийматися або проходи 
актуалізацію не пізніше вересня поточного року для 
забезпечення можливості врахування суттєвих змін (за 
їх наявності) в регіональних та місцевих стратегіях та 
подальшого відображення фінансового забезпечення 
реалізації планів з реалізації стратегічних цілей у бю-
джетах на наступний рік. 

Запропонована модель стратегічного управління 
дозволяє забезпечити основні принципи та елементи 
децентралізації: субсидіарність, переміщення відпові-
дальності за розвиток регіонів та країни найближче до 
людей, узгодження цілей місцевого, регіонального та 
державного розвитку.  

Нажаль, проект закону «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентралізації влади)» 
[17] жодним чином не торкається питань стратегічного 
розвитку регіонів та місцевих громад, тому його доці-
льно доопрацювати в контексті внесення відповідних 
змін до Конституції України.  

 
Висновки 

1. Якісно створена стратегія характеризує фунда-
ментальні основи розвитку суспільства. Це дозволяє 
консолідувати населення країни та посилити його мо-
тивацію до досягнення стратегічних цілей, і одночасно 
мінімізувати транзакційні видатки щодо «сумнівів» 
стосовно вибору альтернатив майбутнього при пере-
ході до реалізації конкретних стратегічних планів.  

2. Розробка науково обґрунтованої довгостроко-
вої загальнонаціональної стратегії, яка дає відповіді на 
онтологічні питання та формує загальний образ май-
бутнього, дає можливість невілювати вплив політич-
них циклів у вигляді виборів Президента України, 
Верховної Ради України та представників місцевих ор-
ганів влади, підпорядкувавши боротьбу політичних 
партій в межах загально національних інтересів.   

3. Чинна система стратегічного управління не  
відповідає вимогам часу. Первинна функція стратегіч-
ного управління — стратегічне планування не діє. На 
державному рівні існує декілька стратегій (Державна 
стратегія регіонального розвитку до 2020, затверджена 
Кабінетом Міністрів України, Державна стратегія ста-
лого розвитку «України 2020» та Стратегія національ-
ної безпеки України, затверджені Президентом Укра-
їни), які не узгоджуються між собою та не пов’язані з 
формуванням та виконанням бюджету країни. Таким 
чином, наявні стратегії не дозволяють перейти до 
стратегічного управління розвитком країни по цілям, 
що перешкоджає соціально-економічному розвитку, 
формуванню та використанню соціальних ресурсів, а 
також капіталізації людського потенціалу.  

4. Запровадження якісного стратегічного плану-
вання потребує розширення горизонту планування до 
20-30 років та залучення до цього процесу як екс- 
пертної спільноти при формуванні місії та бачення ро-
звитку країни, так й всіх громадян для обговорення та 
схвалення загальної стратегії розвитку країни. В перс-
пективі доцільно залучити міжнародний досвід та 
приймати її на всеукраїнському референдумі.  

5. Коректно встановлені стратегічні цілі, їх об-
ґрунтоване ресурсозабезпечення та постійна актуаліза-
ція створюють передумови якісного управління май-
бутнім держави.  

6. Наявність стратегічного управління спри- 
ятиме збереженню, залученню та використанню соці-
альних ресурсів. Визначення «ядра» стратегічного руху 

дозволяє сконцентрувати соціальні ресурси в вигляді 
людського потенціалу ринковими та позаринковими 
механізмами для досягнення стратегічних цілей. Сус-
пільно схвалена стратегія буде відігравати роль моти-
ваційного чинника, який сприятиме зменшенню тру-
дової міграції та залученню професійних кадрів для її 
реалізації з інших країн світу. 

7. Чинні глобальні тенденції передбачають під-
вищення продуктивності використання людського ка-
піталу, як головного ресурсу зростання будь-якої еко-
номічної системи, що має враховуватися при форму-
ванні стратегічних орієнтирів розвитку країни.  

8. Децентралізація управління має враховувати 
стратегічний аспект та гармонійно вбудовуватися у 
стратегічне управління національним розвитком. 
Впровадження комплексної системи стратегічного уп-
равління дозволяє об’єднати громадян не лише за ге-
ографічним принципом, а також в межах єдиних цілей 
та цінностей, що є фактором концентрації соціальних 
ресурсів на перетворення людського потенціалу в люд-
ський капітал.  
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АКТИВІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ЧЕРЕЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді.  
Проблема ролі і масштабів державного регулю-

вання економічних процесів на регіональному рівні 
являється спірною і визиває дискусію у середовищі 
вчених різних наукових шкіл і напрямків. Аналіз на- 
укових робіт щодо поставленої проблеми показує, що 
деякі методологічні і теоретичні аспекти регіонального 
розвитку залишаються недостатньо розробленими, а 
деякі положення потребують уточнення щодо кон- 
кретних соціально-економічних умов і віддзеркалення 
їх трансформації. На наш погляд найбільш слабким 
ланцюгом у економічних дослідженнях являється не-
достатність уваги науковців до проблеми проекту-
вання цільової функції економічної політики, до фак-
торів, що впливають на її формування, відповідності 
результатів проведення економічної політики постав-
леним цілям. 

Важливою особливістю сучасних економічних за-
кономірностей, на наш погляд, являється інтелекту- 
алізація соціально-економічних процесів. І, як наслі-
док, у сьогоденні постало ряд проблем, які раніш не 
виникали перед економічною наукою. Перш за все, це 
процеси, що обумовлюють створення і розвиток нових 
інститутів. При цьому змінюється пріоритетність: уні-
верситети, академії, інститути, дослідницькі організа-
ції, що проводять пошук, виконують аналіз і система-
тизацію теоретичних знань, стають новими суб’єктами 

складних саморегулюючих соціально-економічних  
систем макро- і мезорівнів. Більш того, відбувається 
модифікація і, свого роду, трансформація устоїв сус-
пільних сил, що мотивує якісні зміни економічної  
системи в цілому. 

Так, якщо в індустріальній економіці цей розклад 
визначається власністю на матеріальні і фінансові  
фактори виробництва, то новий ступінь розвитку у 
сьогоденні вимагає включити у відомий перелік капі-
талів у різних його проявах ще й принципово новий 
вид — «інтелектуальний капітал» у різних його про-
явах, який і являється джерелом «додаткового про- 
дукту» і віднині становиться основним фактором еко-
номічного зростання. 

Отже, наслідком наведеної тенденції являється 
актуальність сьогодення — проблематика визначення 
економічної сутності інтелектуального капіталу; дослі-
дження механізму його формування, оцінки і ефек- 
тивності використання, а також дослідження його 
практичної значимості і місця у складі трудового по-
тенціалу, його накопичення і управління використан-
ням. 

Методологічною основою досліджень економіч-
ного аспекту інтелектуального капіталу являється тео-
ретично-концептуальні засади Л. Едвінсона, М. Ме-
лоуна [13], окремі проблеми розкриті В. Іноземцевим 
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[15] та вітчизняними вченими В. Ткаченко, А. Чухно 
[7, 8, 11]. 

На наш погляд визначення економічної сутності 
змісту категорії «інтелектуальний капітал», його спе-
цифіки і особливостей слід розпочинати з загальної 
економічної теорії щодо капіталу, яка дозволяє глибше 
усвідомити соціально-економічну сутність інтелектуа-
льного капіталу та механізм його функціонування. 

Капітал на кожному етапі розвитку розглядається 
в якості основного фактору суспільного стану і являє 
собою фундаментальну категорію економічної теорії. 
У широкому розумінні під капіталом (від лат. capita-
lis — головний) розуміють «все те, що здатне прино-
сити доход, або ресурси, що створені людьми для ви-
робництва товарів і послуг» [5]. Сучасні дослідження 
визначають «капітал як любий ресурс, створений у ці-
лях більшої кількості економічних достатків». В еко-
номічній енциклопедії капіталом називається «те, що 
здатне приносити дохід і ресурси, створені для вироб-
ництва і послуг…» [1]. 

По відношенню до загального визначення по-
няття «капітал» інтелектуальний капітал розглядається 
як «накопичення наукових, теоретичних і практичних 
знань людей, суспільства у відповідних проблемах, 
процесах, діяльності. Це категоріальна структура мис-
лення, яка формується на базі удосконалення і пошуку 
нового на основі універсальних форм мислення і  
пізнання невідомого [12]. В. Ткаченко розвиває цю  
думку, наділяючи її біоенергетичною складовою. Він 
говорить, що кожна людина при народженні отримує 
свій програмний комплекс, який їй дозволяє чи не  
дозволяє пізнавати невідоме, усвідомлювати необхідне 
і науково обґрунтовувати усвідомлене, тим самим 
створює нові знання і підвищує свій рівень інтелекту-
ального капіталу [10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Термін «інтелектуальний капітал» запропонував у 

1990 році Стейер. І незважаючи на те, що термін ви-
ник не так давно, тим не менш, як відзначають багато 
вчених, теорія інтелектуального капіталу вже давно іс-
нує у формі «здорового глузду» — тобто, очевидною 
для любого управлінця істиною, — але теоретично об-
ґрунтовуватися розпочався тільки в останнє десяти-
річчя ХХ століття. Саме цим економічна теорія має 
завбачати Л. Едвінсону і М. Мелоуну, завдяки яким 
поняття «інтелектуальний капітал» приймає науково-
теоретичний статус [13].  

Як і будь-який інший нематеріальний об’єкт до-
сліджень, інтелектуальний капітал неоднозначно під-
дається визначенню, що і призводить до різного його 
трактування. І як наслідок, у науковій літературі не 
сформовано чітке однозначне визначення категорії ін-
телектуального капіталу, що і обумовлює різні підходи 
щодо його аналізу. Обґрунтовується це тим, що деякі 
науковці підходять до нього з тим, що дозволяє аналі-
зувати сукупність інтелектуальних складових на рівні 
компанії, інші на мезорівні (регіоні), а ще інші базу-
ють свій підхід на загальнодержавному рівні — макро-
рівні, коли використовується інтелектуальний потен-
ціал нації. 

Але, як економічну категорію інтелектуальний 
капітал можливо розглядати з підстав інтелектуальної 
власності, яка в процесі використання приносить при-
буток за рахунок додаткової вартості [3]. 

Що стосується філософії, то інтелектуальний ка-
пітал, як категорія, розглядається як здібність людини 

щодо здатності мислити, пізнавати невідоме, усвідом-
лювати його і обґрунтовувати усвідомлене, особливо 
на високому теоретичному рівні, як наслідку власного 
інтелекту [10]. 

Таким чином, виходячи із економічної і філософ-
ської субстанції поняття природи інтелектуального ка-
піталу, його можна досліджувати як рівень знань,  
творчих здібностей, що формуються на системному 
характері природного мислення в цілях вибіркового 
підходу суб’єкта у діалектиці взаємопов’язаних проти-
річ, що віддзеркалюються один в одному, узагальню-
ються, стверджуються і локалізуються в нових знаннях 
(визначення авторів). 

Л. Едвінсон і М. Мелоун дають більш широке ро-
зуміння інтелектуального капіталу, як природного не-
однорідного явища. За їх думкою одна частина інтеле-
ктуального капіталу включає в себе знання, як не-
від’ємної частини суб’єкта, інша частина цього капі-
талу «відтворює свого роду об’єктивні умови викорис-
тання цих знань для підвищення ефективності і кон-
курентоздатності фірми». Але ж це не інституціона-
льна теорія, хоч такий підхід найбільш повно відобра-
жає соціально-економічну його сутність [13]. 

В деяких випадках під інтелектуальним капіталом 
розуміється, специфічна по своїй формі і природі  
участь у виробничому процесі, субстанція знань у по-
єднанні з інформацією щодо стану. І. Комаров так ви-
значає: «Інтелектуальний капітал — це знання, які є в 
наявності у організації і можуть використовуватися, 
щоб отримати різного роду переваги перед конкурен-
тами» [6]. Тобто, з цієї точки зору до інтелектуального 
капіталу відносяться продукт розумової діяльності і 
творчі зусилля індивідуумів. 

В. Іноземцев відзначає, що «інтелектуальний ка-
пітал являє собою дещо від «колективного мозку», 
який акумулює наукові і загальні знання працюючих, 
інтелектуальну їх власність і накопичений досвід, ви-
робничі відносини і організаційну структуру та інфор-
маційну мережу» [5]. 

На початку ХХІ століття у нашій країні відбулися 
намагання розкрити економічну сутність поняття «ін-
телектуального капіталу». А. Чухно звертає увагу на те, 
що «виникнення поняття інтелектуального капіталу — 
це закономірний результат розвитку науки і техніки, 
глибокого проникнення їх в процес виробництва, під-
вищення ролі і значення науки, людського розуму, ін-
формації і знань в розвитку економіки і суспільства в 
цілому» [11]. 

В. Ткаченком створено науково-концептуальний 
альманах у 7 томах «Технологічний імператив розвитку 
інтелектуального потенціалу України», у якому він об-
ґрунтовує найважливішу подію початку ХХІ століття у 
розвитку суспільства землян — «світова цивілізація пе-
рейшла до третього історичного циклу розвитку, хара-
ктерною ознакою якого є процеси перевтілення фун-
даментальної науки і інноваційних технологій інте- 
лектуального потенціалу у вирішальний фактор ево-
люції» [7]. 

То ж, за його думкою, інтелектуальний капітал — 
«це той логічний початок, логос життя, що відтворю-
ється з того конкретного і неподільного цілого, яке ми 
називаємо «знання», в якому сам початок є логічно 
непроникнене, чуже, трансцендентне думці, алогічне 
неподільне і незмиване з початком логічним — те, що 
породжує процес мислення, думку, думає і має свою 
самосвідомість, рефлектує та розвиває само себе, має 
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свої рямця, з яких воно не може виходити, але в цих 
межах, воно нероздільно панує» [8]. 

Професор В. Ткаченко обґрунтовує, що «Інтелект 
— це програма життєдіяльності кожної людини, його 
душа, що приходить в лоно матері разом з ембріоном 
життя. Він піддається впливу середовища, але він не 
залежить від цього впливу, отже і середовища, в якому 
розвивається. Синергетичний погляд на історичний 
хід його розвитку означає, що майбутнє багатовимі-
рне, але не зумовлюване. Незаперечного фатуму або 
нагальної необхідності однозначного еволюційного 
вектору не існує, а вибір вектору нашої долі, тобто, 
оптимального варіанту розвитку, залежить від нас са-
мих, від нашого розуму — від накопиченого знання, 
досвіду, від нашого відчуття відповідальності перед 
майбутнім, від нашого духовного стану, віри і волі — 
усіх тих складових, які акумулює в собі наша інтелек-
туальна програма (інтелект і його потенціал, що і скла-
дають інтелектуальний капітал)» [9]. 

Саме такий підхід дозволяє нам обумовити нову 
наукову парадигму технологічного способу розвитку. 
Саме він обумовлює динамічну систему технологічних 
відносин. І саме це, в свою чергу, визначає характер 
технологічного розвитку великих соціально-економіч-
них систем як суспільних формацій, що самоорганізу-
ються, які ідуть шляхом послідовних змін технологіч-
ного способу виробництва, в результаті чого одна си-
стема технологічних відносин діалектично переходить 
в іншу, більш високого рівня розвитку. 

Міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, спе-
ціалізовані інститути ООН, Загальносвітова організа-
ція інтелектуальної власності, підводять до висновку, 
що «матеріальною сутністю інтелектуального капіталу 
виступає не уречевлене, але реальне творче досяг-
нення окремої людини, колективу, як суб’єкта вироб-
ництва, і всієї суспільної формації». 

Мета роботи. Дати чітке і універсальне визна-
чення поняттю «інтелектуальний капітал» надзви-
чайно складно, оскільки зміст цього поняття зміню-
ється по мірі розвитку суспільної формації, законодав-
ства, її обустрою та міжособових і виробничих відно-
син. То ж, мабуть, більш правильно слід говорити про 
інтелектуальний капітал не як про суспільно-визна-
чене поняття, а як складний саморегулюючий інсти-
тут, що динамічно розвивається. Тобто, як про пос-
тійно регулюєму складну соціально-економічну сис-
тему норм і правил взаємовідносин. При цьому слід 
пам’ятати, що кожна спроба дати загальне і вичерпне 
його визначення являється лишень епізодом у розви-
тку цього інституту. 

Викладання основного матеріалу. 
Початок ХХІ століття характеризується соці- 

ально-культурними трансформаціями, які визначають 
параметри глобального суспільного порядку сучасного 
світу. Вони обумовлені новітніми технологічними зсу-
вами, які з’являються з кожним новим кільцем на- 
уково-технічної революції і які настійно потребують їх 
усвідомлення, понятійного визначення і наукового об-
ґрунтування. Технологічні відносини на цьому етапі 
розвитку любого суспільства мають розглядатися не 
тільки як деяка взаємодія процесів в суспільстві і при-
родному довкіллі, але і як міжособистісні взаємодії се-
ред людей, індивідів. З їх інтелектуальним потенціа-
лом і механізмами (технологіями) його використання. 

До речі, зацікавленість технологічними новаці-
ями, науковими розробками і результатами досліджень 

виникла десь близько в 400 році до нашої ери, коли 
старогрецький філософ Демокріт запропонував ввести 
поняття «атом» як неподілену частку корпускулярно-
молекулярної матерії. З тих пір особливу увагу дослід-
ників привертали проблеми технології, технологічного 
прориву, науково-технічного прогресу. 

Але повернемося до більш помітного для нас 
часу. 

Якщо, десь близько середини ХХ століття проб-
леми науково-технічного прогресу розглядалися го- 
ловним чином на макрорівні, як заходи, що сприяли 
загальному розвитку, то вже в останній чверті його 
проблеми технологічного розвитку стали незапереч-
ним атрибутом програмного планування на всіх рівнях 
розвитку. Здивувань це не визиває. Бо науково-тех- 
нічний прогрес стає одною з найбільш впливових  
функцій розвитку суспільства. Технології, їх розвиток 
стають головним підґрунтям стабілізації суспільної 
формації. Такий підхід не тільки суттєво важливий, він 
природно необхідний, оскільки одне без одного про-
сто не можливі, як не може функціонувати організм 
людини без мозку, хіба що коли він знаходиться «в 
комі». Але і тоді мозок залишається живим. Суспільс-
тво без належної технологічної бази —не суспільство, 
у повному його сенсі. 

Безумовно, звичайна людина тільки віртуально 
може бути зацікавлена в успішному розвитку науки та 
на її основі технологічного базису свого існування. Бо 
кожен із нас бажає жити як можна довше, бажає жити 
краще, комфортно і безпечно, але без загальних ви-
трат. Кожен із нас бажає технологій корекції нашого 
життя, але без нашої участі, чистого повітря, чистої 
джерельної води, екологічно чистої їжі, але щоб без 
будь-яких енергетичних потрясінь. 

Сьогодні у кожного: від учнів старших класів до 
провідних спеціалістів різних галузей і вчених, і на 
устах і в думках, в різних варіантах розглядається нова 
концепція технологічної парадигми на основі нано- 
технологій, наноматеріалів, нанотехніки. Вчені про-
відних країн пов’язують розвиток науково-технічного 
прогресу у всіх високотехнологічних сферах діяльності 
людини з нанотехнологіями. Але, на наш погляд, люд-
ство знову і знову заблукало в хащах технологічного 
розвитку. Справа в тому, що ще з часів усвідомлення 
так званої «дамаської сталі» людство розвивалося і  
розвивається на основі нанотехнологій. Просто ми це 
не усвідомлювали. А десь за декілька років у світову 
свідомість блискавкою увірвалося коротке, але з вели-
ким потенціалом, слово «нано-». Воно збуджує уяв-
лення про великі зрушення у всіх напрямках науки і 
техніки, з великими надіями для економіки, з надіями 
на краще життя. Багато людей вбачають в нанотехно-
логіях «панацею від усіх бід», багато вірять в новий 
стан протистоянь різних країн, не залежно від їх су-
часного рівня розвитку, дехто вбачає створення нового 
типу біоенергоінформаційних систем. 

Таке звеличення та піднесення до рангу пріори-
тетних національних напрямків нанотехнологій, зі 
сподіваннями, що вони забезпечать у майбутньому 
якісний приріст технологічних характеристик соціа-
льно-економічних систем, що надасть їм якісно інших 
властивостей, надає важливого значення у всіх висо-
корозвинених у технологічному і соціокультурному ві-
дношеннях країнах. Всі вони мають у дії Національні 
програми критичних технологій до 2020, а той 2025 
років. В кожній із цих країн визначені і законодавчо 
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стверджені Національні проблеми розвитку і регулю-
вання державної політики в напрямку технологічного 
забезпечення всіх галузей соціального розвитку. Ви-
значене бюджетне фінансування. 

Виходячи зі сказаного, можна зробити висновок, 
що інтелектуальний капітал, на відміну від інших видів 
капіталу, має як загальні риси усіх видів капіталу, так 
і відображає характерні лиш йому особливості. 

При цьому багато дослідників цієї проблеми вва-
жають, що саме інтелектуальний капітал в сучасних 
умовах являється ключовим фактором економічного 
зростання і головною цінністю суспільства. Вони обу-
мовлюють це наступними факторами: 

по-перше, саме основною частиною інтелекту- 
ального капіталу є інтелектуальний потенціал суспіль-
ства, який відтворює трудовий ресурс — «людський ка-
пітал», його рівень і ефективність, що «відтворює ма-
теріальний (речовий) капітал, зберігає і відтворює  
вартість використовуємого фізичного капіталу в то-
варі, створює нову вартість, яка визначає вартість ро-
бочої сили і приносить прибуток у загальному плані» 
[12]; 

по-друге, на відміну у часі, коли превалював «фі-
зичний труд» робітників, у сьогоденні ключову роль 
відіграє середовище «розумової праці» — інтелектуаль-
ний потенціал суспільства [7]; 

по-третє, саме інтелектуальному капіталу, як су-
купному інтелектуальному потенціалу суспільства, 
притаманна здатність створювати нову вартість, ви-
значену у нових знаннях і втілену в матеріальних еле-
ментах капіталу [9]; 

по-четверте, перевтілення інтелектуального фак-
тора у «провідну виробничу силу» по відношенню до 
уречевлених факторів у сьогоденні відбувається ще й 
тому, що зменшився часовий термін оновлення техно-
логій [10]; 

по-п’яте, деякі дослідники вважають, що, так як 
інвестиції щодо інтелектуального капіталу — його 
складової «людський капітал» переважають інвестиції 
в уречевлений капітал, то як джерело прибутку інте- 
лектуальний потенціал, як основа інтелектуального 
капіталу, виходить на перший план [12]. 

Таким чином, на наш погляд, виникнення інте-
лектуального капіталу — це закономірний результат 
підвищення ролі і значення «людського фактору», що 
являє собою у сукупності інтелектуальний потенціал 
суспільства, регіону, фірми чи підприємства, як суку-
пний творчий фактор здібностей, інтелекту у розвитку 
економіки на макро-, мезо- і макрорівнях. 

Що стосується узагальнення економічної сутності 
інтелектуального капіталу, як основи динамічного  
розвитку, то він (його сутність) притаманний усім за-
гальним термінам інституціональної економічної тео-
рії. А це визначає, що слід більш цілеспрямовано до-
тримуватися її структурних елементів. Більш того, 
оскільки інтелектуальний капітал не має своєї одно- 
рідної структури, то більшість науковців щодо цієї ка-
тегорії приходять до висновку, що він є складовою 
трьох факторних формацій: «людський фактор»,  
«структурний потенціал» і «споживчого фактору». На 
наш погляд такий підхід не дозволяє розкрити при- 
родну сутність поняття «інтелектуальний капітал». 
Тобто, як і при визначенні самого поняття «інтелекту-
ального капіталу» не має єдиного підходу, так і при 
розкритті суті його існують різні точки зору. 

Ряд дослідників цього питання, наприклад Л. Ед-
вінсон, вважають, що споживчі фактори являються 
складовою «структурного капіталу». А.Г. Стюарт роз- 
глядає споживчі фактори автономно від структурного 
капіталу. В той же час А. Чухно вважає, що основну 
складову інтелектуального капіталу більш вірно від- 
ображає назва «технологічний капітал», оскільки саме 
технологія відіграє вирішальну роль визначення кри-
терію цивілізаційного прогресу. В. Ткаченко взагалі 
вважає, що у визначенні поняття «інтелектуальний ка-
пітал» не другорядну роль визначає взагалі «організа-
ційно-технологічний потенціал», де під словом «орга-
нізація» він має на увазі економічний механізм. Так як 
знання і інформація, як головні ресурси інтелектуаль-
ного капіталу, втілюються в людині та проявляються в 
нових технологіях, що отримує відображення у зрос-
танні технологічного потенціалу. 

Зрозуміло, поняття «людський фактор», як капі-
тал, використовується інституціональною теорією еко-
номіки і у практиці для оцінки інтелектуального капі-
талу як здібностей (інтелекту) працюючих. При цьому 
на сучасному етапі розвитку саме людський фактор 
стає «найпершим і основним джерелом конкуренто- 
здатності, оскільки його конкурентні складові не скла-
дають основної трудності для ефективного менедж- 
менту. За даними Всесвітнього банку розвитку у сьо-
годенні близько 64% світового багатства втілено саме 
у людському факторі, більшу частку якого складають 
знання, інтелект і творчий професіоналізм [11]. 

Таким чином, виходячи з вищевикладеного і зро-
бивши узагальнення, ми подаємо своє бачення приро-
дного змісту поняття «інтелектуальний капітал», що 
представлено на рис. 1. 

Як видно із рис. 1, інтелектуальний капітал зале-
жить від інтелектуального потенціалу і організаційно-
технологічних інституцій, широко охоплює різні сто-
рони суспільного буття, що надає нам право стверджу-
вати: саме він узагальнено визначає специфіку розви-
тку суспільної формації, окремих суб’єктів економіч-
ної діяльності на макро-, мезо- та макрорівнях, віддзе-
ркалює загальні тенденції розвитку та стабілізації 
життя. 

Ми вже відзначили, що в країнах технологічного 
сектору світової економіки, помітно відмічається по-
ниження ролі таких, здавалось би основоположних ін-
ститутів, як приватний власник, основні фонди і, на-
віть, витрати виробництва. Вони відсуваються на пе-
риферію економіки, а продуктивною силою стає на-
ука, володіння науковими знаннями, творчість. У різ-
них країнах розвиваються процеси перевтілення вина-
ходів і результатів наукових досліджень в успішний те-
хнологічний бізнес. За деякими оцінками, річний 
об’єм наукоємної продукції на світовому ринку сього-
дні досяг 2,7 трлн долл. Об’єм експортної наукоємної 
продукції США забезпечує понад 700 млрд долл. на рік 
і надає понад 15 млн робочих місць. 

На відміну від розвинених країн, які до 85-90% 
приросту ВВП забезпечують завдяки організації ви- 
робництва наукоємної продукції, Україна, яка займає 
за численністю наукових співробітників одне із пер-
ших місць у світі, поки що зубожіє без суттєвого ви-
користання результатів науки, без наукового обґрун-
тування. Українська наукоємна продукція на світо-
вому ринку складає десь близько 0,1%. 
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На нашу думку, для того, щоб загальний процес 
економічного розвитку регіонів України рухався у на-
прямку використання інтелектуального потенціалу, 
який би перевтілювався в інтелектуальний капітал 
прискорено, необхідно досягти чіткого розуміння його 
практичної цінності і постійно зростаючої ролі. 

Враховуючи веління часу, на нашу думку, полі-
тика влади, якщо вона націлена на структурні інсти-

туціональні економічні реформування, повинна базу-
ватися на формуванні наукового потенціалу і розвитку 
інтелектуального капіталу, створюючи інституціона-
льні переваги для його ефективного функціонування. 
При цьому рішення поставленої задачі доречно втілю-
вати на онові інтегрованого підходу щодо науки і ви-
робництва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу 
 

В цілях принципових змін науки в суспільстві 
слід було б мотивувати внутрішню платоспроможність 
щодо наукових розробок, знаходити можливості вико-
ристання знань, перевтілюючи їх в ефективний попит 
на ринку в товарах та послугах, забезпечити тісний 
зв’язок поміж науковими центрами і виробничою сфе-
рою. 

Формування інтелектуального потенціалу в умо-
вах трансформації економіки перед усім передбачає 
створення на всіх рівнях: макро-, мезо-, мікрокоорди-
наційного механізму, здібного адекватно віддзеркалю-
вати процеси трансформації складних саморегулю- 

ючих соціально-економічних систем конкретного рів-
ня. 

Таким чином, проблема інтелектуального капі-
талу в умовах невизначеності трансформаційної еко-
номіки — це проблема розвитку не тільки інтелекту- 
ального чи виробничого потенціалу, це перш за все 
створення нових форм організації економічної сис-
теми, як підґрунтя розвитку соціальної формації. 

Як бачимо, огляд наукових підходів щодо визна-
ченої теми показує, що деякі методологічні і теорети-
чні питання інституціональної економіки залиша-
ються недостатньо розкритими, більшість із них пот-
ребує доопрацювання з урахуванням сучасних кон- 
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кретно-історичних і духовно-ментальних умов. Необ-
хідність цього в Україні, перш за все, обумовлена:  

по-перше, розширенням за останні роки функцій 
державного регулювання, посиленням його впливу як 
на макро-, так і на мезорівнях; 

по-друге, проблемами невизначеності процесів 
трансформації економічних систем різних рівнів. 

За думкою українських вчених Д. Богині і Г. Во-
линського, в умовах невизначеності і нестабільності 
економічних процесів державне втручання в їх дина-
міку допустиме лиш з деякими рамцями: якщо ж воно 
вийде за них, то може відбутися загальна зміна усієї 
економічної моделі [1]. 

Також історичний досвід інших країн показує, що 
держава може виконувати як позитивну керуючу  
функцію, так і негативну [2], тому, що і на роль дер-
жави в процесі керування можуть впливати множин-
ність різних факторів: як позитивних, так і негатив-
них. І саме ці фактори впливають більш за все і саме 
вони визначають державну економічну політику. До- 
слідження дозволяють виокремити основні фактори, 
що відіграють найважливішу роль впливу [10]: 

- ментальність населення, яка визначається спа-
дковістю культури чи релігії; 

- рівень економічного розвитку держави в цілому, 
що залежно від рівня розвитку ринкових відносин і 
приватного сектору визначає потреби у більшому чи 
меншому втручанні держави; 

- ступінь відкритості державної економічної сис-
теми; 

- рівень технологічного розвитку, який визначає 
наявність чи відсутність класичних монополій, а також 
необхідність у регулюванні деяких нових видів діяль-
ності; 

- якість державного апарату управління та ефек-
тивність втручання його в економічні процеси; 

- загальний інтелектуальний потенціал на мак- 
ро-, мезо- та макрорівнях; 

- рівень використання наукових досягнень, що 
зменшує епістемологічний скептицизм економічної 
політики на усіх рівнях. 

Поширення функцій державного управління за 
роки трансформації економічної системи у напрямку 
створення ринкових відносин дещо привів до деяких 
позитивних зрушень. Але у процесі розширення  
функцій державного управління є і недостатньо ефек-
тивні сфери діяльності — державне регулювання у  
сьогоденні досить часто не справляється з потребами 
суспільства і самої економічної системи [9]: 

- нечіткість і неадекватність, а часом і помилко-
вість цільових визначень економічної політики; 

- неоперативність і неадекватність інституціона-
льного управління економічними реаліями; 

- недостатність функціонального управління і 
його обмеженість на регіональному рівні; 

- недовіра основної маси населення як щодо про-
водимих реформ, так і до інститутів управління; 

- безпідставна обмеженість наукового управління. 
Дослідження доводять, що досвід країн з транзи-

тивною економікою показує, що ігнорування вказаних 
позицій призводить до того, що державні інститути в 
якості цілей регулювання вибирають пріоритети, не 
сумісні з загальною інституційною системою. Воно 
проявляється у тому, що: 

- визначені цілі являються неконкурентними,  
розмитими і необґрунтованими; 

- цільові установки являються взаємно невигід-
ними або неефективними; 

- поставлені цілі природно не можуть бути реалі-
зованими в силу відсутності достатнього інструмента-
рію проведення економічної політики; 

- недостатній інституціональний менеджмент; 
- невідповідність системи управління. 
На наш погляд, дослідження доказує, що визна-

чення цілеспрямованої економічної політики слід ро-
бити за допомогою наступних кроків при формуванні 
цільової функції (рис. 2): 

 
 

 
 
Рис. 2. Цільовий підхід щодо визначення цільової  

функції 
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- проектування технології реалізації цільової  
функції; 

- концептуальний погляд на цільову функцію. 
Практика показує, що проектування цільової  

функції достатньо важливий постулат еволюції інсти-
туціональної теорії управління. Мається на увазі си- 
нергетичний ефект, який означає, що в силу дії ви- 
падковостей те чи інше явище може розпочати свій 
розвиток не за оптимальним варіантом, причому, чим 
довше такий розвиток, тим складніше його уникнути. 

Важливе значення щодо реалізації цільової  
функції розвитку має ефективність механізму управ-
ління. Дослідження показують, що механізми регулю-
вання у більшості випадків, у тому числі і в Україні, 
перевтілюються у надзвичайно громіздкі і залежні від 
окремих осіб з не завжди зрозумілими цілями і низь-
кою ефективністю функціонування. Головними при-
чинами такого є: 

- бюрократизація процедур регулювання; 
- схильність регулюючих інститутів різним напря-

мам зовнішнього впливу; 
- необґрунтований перерозподіл повноважень від 

традиційних інститутів влади до знову створених регу-
люючих структур; 

- зростання витрат щодо створення і підтримки 
існуючих інститутів регулювання; 

- неадекватність економічної політики щодо під-
готовки необхідного апарату регулювання; 

- корумпованість апарату структур регулювання; 
- низький інтелектуальний потенціал інституціо-

нального менеджменту. 
Актуальність цієї проблеми для України усклад-

нюється ще й: 
- наявністю необґрунтованого зростаючого апа-

рату державного управління; 
- обмеженістю функцій регіонального управ-

ління; 
- низьким професійним рівнем апарату управ-

ління на макро-, мезо- і мікрорівнях; 
- неуправляємістю чисельно зростаючого персо-

налу інститутів економічного управління; 
- низьким рівнем інтелектуального потенціалу 

управлінців; 
- неефективністю формальних і неформальних 

норм; 
- неадекватністю механізмів функціонування; 
- загальною недієздатністю інституціонального 

підґрунтя щодо культури і ідеології. 
Отже, в період трансформації соціально-економі-

чної системи суспільства пріоритетне значення набу-
вають загальні економічні закономірності інституціо-
нальної теорії. Держава (регіон) за короткий термін 
повинна створити мережу ринкової економіки з бага-
точисельними інститутами управління, які не існували 
до цього часу. 

До цих інститутів на макро-, мезо- і мікрорівнях 
відносяться структури, що спроможні забезпечити: ві-
льний вхід на ринок і вільний вихід з ринку; правову 
регламентацію функціонування; умови для здорової 
конкурентної спроможності; регулювання економіч-
них процесів і забезпечення стійкого розвитку; соціа-
льну стабільність і реалізацію принципів соціальної 
справедливості. 

Слід відзначити, що у наукових колах у сього-
денні відмічається рідкісне явище: майже всі науковці 

приходять до адекватної думки щодо проблеми визна-
чення пріоритетного вектору суспільних реформувань 
у трансформаційних економіках. У сконцентрованому 
вигляді цей підхід висловив корифей сучасного інсти-
туціоналізму Д. Норт: «Тільки тепер у соціалістичних 
країнах стали розуміти, що саме базова інституціона-
льна система цих країн являється перешкодою незадо-
вільного функціонування економіки, і через це нама-
гається взятись за розв’язання задачі реорганізації ін-
ституціональної системи в цілях створення нових мо-
тивацій, які, у свою чергу, повинні примушувати ор-
ганізації стати на шлях зростання розвитку» [9]. 

Очевидні необґрунтовані негаразди, пробуксовка 
ринкових реформ в котрий раз реформатори реаніму-
ють готові стереотипи оправдань щодо унікальності, 
неповторності нашої країни, тобто, ведуть до посилань 
на національні особливості, ігноруючи загальні еконо-
мічні закономірності інституціональної теорії. 

Але ж історичний досвід інституціонального бу-
дівництва дозволяє виокремити першочергові, на наш 
погляд, інституціональні зміни (інститути), створення 
яких являється головним для будь-якого суспільства, 
що трансформується: правове забезпечення відносин 
власності (кодекси, закони, механізми та їх проекту-
вання); контрактне право; ринкове трудове законодав-
ство (закони про страйки, про відношення між найма-
ними працівниками і роботодавцями, про соціальні 
гарантії); законодавство про захист конкурентного се-
редовища; антимонопольне законодавство. 

Таким чином, тільки створивши базові умови і 
правові гарантії безперешкодного розвитку ринкових 
відносин (правил гри), тобто, базового підґрунтя  
ефективної мотивованої праці і здорового конкурент-
ного середовища, можна вийти на шлях розвитку і  
піднімати проблему вибору найбільш перспективної 
його національної моделі. Саме за такого підходу тео-
ретичне обґрунтування розбудови інституціональних 
систем на макро-, мезо- і мікрорівнях являється од-
ним з найбільш актуальних і перспективних напрямів 
соціально-економічних досліджень. 

До розглянутих методологічних підходів щодо уп-
равління соціально-економічним розвитком регіонів 
слід ще розглянути і інноваційну активність суб’єктів 
господарської діяльності. Цей напрямок наукових під-
ходів вітчизняними науковцями розглядається лишень 
на рівні підприємницької діяльності. Що ж стосується 
мезорівня, а ще більше макро-, то наукових дослі-
джень майже недостатньо. Але ж, економічний меха-
нізм інноваційної активності суб’єктів регіону, як го-
ловної складової економічної системи держави, є од-
ним із методів формування інституціональної ринко-
вої економіки. 

Необхідність проектування механізмів управ-
ління інноваційною активністю являється одною із 
пріоритетних, визначаючих можливості виходу Укра-
їни із кризового стану і переходу до транзитивної ди-
намічної економіки. Такий механізм управління роз-
витком на мезорівні, на наш погляд, буде ефективно 
функціонувати лишень як цілісна складна саморегу-
лююча соціально-економічна система, створена за до-
помогою соціальних, економічних, політичних і орга-
нізаційних підходів, форм і методів. 

Висновки. 
У рямцях цих принципів, які віддзеркалюють 

внутрішню природу, інституціонального управління 
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можлива значна модифікація конкретних організацій-
них соціально-економічних структур, використовува-
них економічних важелів і їх елементів. Загалом усього 
того, що і створює специфіку організаційно-еконо- 
мічного механізму інституціонального управління. 

На думку багатьох вітчизняних вчених, Україна 
сьогодення об’єктивно не готова до інноваційного  
розвитку тому, що не володіє класичними складовими 
своєї інфраструктури: 

- наявність сучасних інституціональних систем-
них ідей інтелектуального розвитку; 

- достатнього рівня новітніх технологій і об’єктів 
їх втілення; 

- структури економіки ХХІ століття; 
- необхідного інтелектуального потенціалу, а 

звідси і інтелектуального капіталу; 
- професіоналів і теорії інституціонального уп-

равління. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ — НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ 
КЛАСТЕРІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. У глобальному освітньому 

просторі зростає значення цифрового маркетингу з 
новими digital-каналами й технологіями, які сприяють 
розвитку освітніх кластерів, завдяки чому вітчизняні 
вищі навчальні заклади зможуть вижити в конкурент-
ній боротьбі на міжнародному ринку освітніх послуг. 
Сьогодні реформування системи вищої освіти в Укра-
їні повинне ґрунтуватися на позитивному вітчизня-
ному досвіді і досвіді розвинених європейських країн, 
що дозволить уникнути необдуманих рішень, а також 
оптимізувати алгоритм формування єдиного освіт-
нього простору, зумовленого процесами глобалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливо-
стям різновидів сучасного маркетингу з акцентом на 
цифровий маркетинг присвячено публікацію Ю.А. 
Дайновського [1], сучасні освітньо-кваліфікаційні ха-
рактеристики фахівців з маркетингу запропоновано у 
статті В.П. Пилипчука [2], дослідження викликів, які 
стоять перед національною освітою з урахуванням ві-
тчизняних традицій і здобутків з визначенням клас-
терної системи економіки знань, розкриваються в пу-
блікації О.С. Падалки і В.В. Кулішова [3], розробка 

комплексного методичного підходу до ідентифікації 
кластерів по регіонах України розкрита в статті О.М. 
Паліводи [4]. Потребує подальших досліджень фор-
мування парадигми розвитку освітніх кластерів на 
основі цифрового маркетингу в умовах глобальних 
викликів. 

Мета наукової статті. Обґрунтування парадигми 
розвитку освітніх кластерів в умовах глобалізації на ос-
нові цифрового маркетингу. 

Результати дослідження. Освітній кластер (рис. 1) 
представляє цілісне середовище взаємозв'язаних наці-
ональних і закордонних вищих учбових закладів, де-
партаментів освіти і науки обласних державних адмі-
ністрацій, компаній-партнерів, державних центрів 
зайнятості, торгово-промислових палат на основі ак-
тивного використання мобільних і веб-технологій. 
Освітній кластер як інтегрована структура має мере-
жевий характер, що дає наступні переваги: можливість 
отримати ефекти масштабу і синергії; інтенсифікація 
інформаційного обміну, сприяючого оновленню 
знань, умінь, технологій; можливість економії на ви-
тратах [4, с. 45]. Результати навчання в кластері з ви- 
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Рис. 1. Організаційна схема учасників освітнього кластера 
 

користанням цифрових технологій піддаються вимір-
ній оцінці. Веб - і/або мобільні додатки дають можли-
вість швидкої корінної перебудови або змін в узго-
дженні виконуваних функцій партнерів освітнього 
кластера. Координує взаємозв'язки учасників комітет 
освітнього кластера. Досягнення конкурентних пере-
ваг освітніх послуг багато в чому залежить від ефекти-
вного застосування цифрового маркетингу на ринку 
освітніх послуг. В умовах єдиного освітнього простору, 
зумовленого процесами глобалізації, завдяки освіт-
ньому кластеру, з'являється можливість впровадження 
базової концепції орієнтації діяльності на споживача 
освітніх послуг. 

Як зазначають дослідники, компаніям бракує на-
вичок у сфері відео- та мобільного маркетингу, тесту-
вання, володіння інструментами організації функції 
маркетингу у віртуальному просторі [5]. Щоб запов-
нити прогалини в навичках цього типу, необхідно за-
лучати відповідних фахівців вишів та час від часу реа-
лізовувати потрібні навчальні програми підвищення 
кваліфікації. У більшості випадків компанії мусять 
трансформувати маркетингову функцію та зробити  
розвиток цифрових спроможностей одним із своїх ос-
новних пріоритетів, що потребує реструктуризації ці-
лої організації та суттєвого розширення навчально- 
розвиваючих ініціатив. У свою чергу, топ-менеджери 
в межах освітніх кластерів мусять надавати необхідні 
ресурси на впровадження системи дуальної освіти у 
підготовку фахівців з маркетингу, підтримувати нові 

ініціативи по створенню платформ, що дозволяють 
скористатися з переваг digital-технологій. Під систе-
мою дуальної освіти мається на увазі паралельне нав-
чання у освітньому закладі та на виробництві, коли в 
підготовці молодих фахівців беруть участь одразу два 
заклади — навчальний (виш, коледж та ін.) і підпри-
ємство. Навчальний процес організований так, що у 
ВНЗ студент спочатку отримує базові теоретичні 
знання. Потім він іде практикуватися на підприєм- 
ство, яке заздалегідь уклало з університетом угоду про 
співпрацю, і виконує там роботу, пов’язану з обраною 
спеціальністю. При цьому його праця оплачується під-
приємством [6]. 

Теоретичні знання, за погодженням учасників 
кластера, по відповідним навчальним дисциплінам бу-
дуть надаватись у тому виші, де є краще підготовлені 
підручники, посібники та викладачі, а практичні — на 
підприємстві, де є висококваліфіковані фахівці. Одно-
часно дуальна освіта може бути запроваджена споча-
тку в вищому професійному училищі або коледжі.  
Після закінчення цих навчальних закладів студенти 
зможуть залишитися в тій компанії, де працювали, а 
можуть піти вчитися далі, вступивши до університету. 
Студенти працюють на підприємствах і отримують 
знання одночасно. Дуальна система вищої освіти — це 
не данина моді. Компанії мають потребу у кваліфіко-
ваних кадрах, а випускники вузів — в робочих місцях. 
Обидві сторони лише виграють від того, що ці  
проблеми вирішуються заздалегідь [7]. 
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Торгово-промислові палати сприяють визна-
ченню конкурентоспроможних закордонних вишів і 
компаній, де студенти у рамках кластера змогли б про-
ходити стажування та практику. Це зменшило б відтік 
абітурієнтів у закордонні виші. 

В Україні протягом останніх років спостеріга-
ються складна демографічна ситуація і нерівномір-
ний розвиток регіонів. Це змушує Уряд шукати 
шляхи оптимізації освіти, особливо стосовно фі-
нансування вищої освіти, що є обґрунтованим і 
відповідає потребам часу [3, с. 85]. 

Цифровий простір освітнього кластера, в усьому 
його різноманітті учасників-партнерів, представляє 
величезні можливості залучення їх в комунікацію по-
новому з урахуванням регіональних особливостей. У 
технічних вузах, які пропонують різні напрями підго-
товки, керуються перш за все потребами підприємств 
і підтримують тісні контакти із промисловістю, мож-
лива координація зусиль щодо освітніх послуг на регі-
ональному рівні, наприклад, між кафедрами Оде- 
ського національного політехнічного університету і 
Приазовського державного технічного університету. 

Оперативні можливості освітнього кластера не-
суть з собою ризики і витрати. Ризик полягає в тому, 
що реклама освітніх послуг може бути сприйнята не-
гативно, що підірве брендинг кластера. А витрати, по-
в'язані з розподілом цінних ресурсів на різні види дія-
льності, можуть виявитися неефективними або навіть 
значною мірою непоміченими [8]. 

Висновки і пропозиції. Освітній кластер дозволяє 
зруйнувати бар'єри міжвідомчої ізоляції його суб'єктів, 
орієнтувати їх на співпрацю. Орієнтація на потреби 
студентів, дозволяє направити енергію співробітників 
кластера в загальне русло тривалої перспективи спіль-
ного існування. 
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Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП НАН України «Розвиток публічно-приватного 

партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» (№ держреєстрації 
0115U001638). 

 
Постановка проблеми. Особливістю інновацій-

ного розвитку України порівняно з більшістю розви-
нених країн є високий ступінь нерівномірності регіо-
нального розвитку. Більшою мірою нерівність визна-
чається специфікою кожного регіону, що характеризу-
ється спеціалізацією, особливим географічним поло-
женням та інноваційним потенціалом. 

Згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна — 
2020» за вектором відповідальності передбачено ре- 
форму регіональної політики [1]. У Державній страте-

гії регіонального розвитку на період до 2020 року під-
вищення рівня інноваційної та інвестиційної спро- 
можності регіонів визнано головною метою державної 
регіональної політики [2].   

На сучасному етапі розвитку національної еконо-
міки в умовах активізації глобалізаційних та інтегра-
ційних процесів, увагу до яких звернено зарубіжними 
дослідниками (для прикладу, польськими [3, 4]), саме 
величина інноваційного потенціалу та ефективність 
його використання зумовлюють потенційні можливо-
сті і горизонти зростання регіональної економічної  
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системи. У цьому плані для активізації розвиненості 
інноваційного підприємництва в Україні доцільно зо-
середити увагу на  системі підтримки та стимулюванні 
сусідніх польських підприємств, що займаються ви- 
робництвом та впровадженням інновацій, яка прояв-
ляється у створенні фондів регіонального розвитку, 
державних програм, спрямованих на фінансування 
інноваційного розвитку, співпраці академічного сек-
тору з бізнесом. Досвід розвинених країн підтверджує 
доцільність створення різного роду структур підтри-
мки інноваційного підприємництва, у тому числі й 
інноваційних центрів. Політика розвинених країн, зо-
крема Польщі, спрямована на створення сприятливого 
середовища для науково-технологічного розвитку, де 
важлива роль  держави полягає у генеруванні системи 
правил функціонування суб’єктів науково-технологіч-
ного ринку та контролі дотримання їх виконання че-
рез формування сприятливого інституційного середо-
вища та інноваційної інфраструктури. 

Оцінка інноваційного потенціалу має значення 
для обґрунтування інноваційної політики регіону і  
розробки програм соціально-економічного розвитку з 
урахуванням ефективного використання інноваційних 
ресурсів. 

Таким чином, сучасні умови господарювання по-
требують створення передумов для структурно-іннова-
ційної перебудови економіки регіону, де передбача-
ється формування бази інвестиційних пропозицій і на-
дання підтримки проектам, спрямованим на розвиток 
високотехнологічної конкурентоспроможної продук-
ції, функціонування інфраструктурних і базових сек-
торів економіки; включення в галузеві програми інве-
стиційних проектів, спрямованих на випуск високо- 
технологічної продукції; розвитку інноваційної інфра-
структури, організації підготовки фахівців з венчур-
ного підприємництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчиз-
няній економічній літературі склалося декілька підхо-
дів до розкриття змісту терміна «інноваційний потен-
ціал»: як сукупність інноваційних ресурсів (фінансо-
вих, матеріальних, інтелектуальних, науково-техніч-
них), що забезпечують можливість інноваційної діяль-
ності та створення інноваційної технології, продукції, 
послуг, де його слід розглядати як ресурсний підхід до 
визначення інноваційного потенціалу; як інновацій-
ний потенціал з позицій результату інноваційної ді- 
яльності, тобто реального продукту, який одержано в 
інноваційному процесі. У цьому випадку інноваційний 
потенціал представлено як можлива, вироблена в май-
бутньому, інноваційна продукція. У ряді економічних 
статей зустрічається точка зору, згідно з якою іннова-
ційний потенціал необхідно ототожнювати з науково-
технічним або інтелектуально-творчим потенціалами. 
Даний підхід багато в чому необґрунтований, так як, 
згідно з ним інноваційну діяльність необхідно розгля-
дати тільки в межах зазначених потенціалів. 

У цілому існуючі трактування терміна «інновацій-
ний потенціал» розділено на 6 різних підходів: перший 
ототожнює інноваційний потенціал з поняттями на- 
укового, науково-технічного, інтелектуального та  
творчого потенціалу; другий — ресурсний — розглядає 
інноваційний потенціал як сукупність ресурсів, які за-
безпечують здійснення інноваційної діяльності суб'-
єкта ринку; третій підхід засновано на поділі ресурсів 
інноваційного потенціалу на реалізовані та нереалізо-
вані (приховані) ресурсні можливості, які можуть бути 

приведені в дію для досягнення кінцевих цілей еконо-
мічних суб'єктів; у рамках четвертого підходу іннова-
ційний потенціал трактується як міра здатності і го- 
товності економічного суб'єкта здійснювати іннова-
ційну діяльність (під здатністю розуміється наявність і 
збалансованість структури компонентів потенціалу, а 
під готовністю — достатність рівня розвитку цих ре- 
сурсів); п'ятий підхід розкриває сутність інноваційного 
потенціалу через аналіз «виходу» інноваційної діяль-
ності та одержання кінцевого результату реалізації на-
явних можливостей у вигляді нового продукту; шостий 
підхід, який є комбінацією ресурсного та результатив-
ного підходів, являє собою сукупність інноваційних 
ресурсів, що надаються як продукт інноваційної ді- 
яльності. 

Отже, на основі аналізу наукових джерел [5—9] 
виявлено, що інноваційний потенціал: являє собою 
наявність і збалансованість ресурсів, рівень розвитку 
яких достатній для здійснення ефективної інновацій-
ної діяльності; певну характеристику здатності еконо-
мічної системи до зміни, поліпшення, прогресу на ос-
нові трансформації існуючих ресурсів у новий якісний 
стан; виступає підсистемою соціально-економічного 
потенціалу регіону, при цьому всі частини загального 
потенціалу тісно пов'язані між собою; включає органі-
заційний та інституціональний механізми, що забезпе-
чують інноваційну діяльність; містить невикористані, 
передбачувані (приховані) можливості ресурсів, які 
можуть бути приведені в дію для реалізації інновацій-
ної стратегії. 

У роботі [9] удосконалено структурну модель ви-
значення складових інноваційного потенціалу, сис-
тему показників оцінки інноваційного потенціалу, до 
яких поряд з кількісно вимірюваними показниками 
включено показники якісної оцінки стану регіону.  

Розроблено пропозиції щодо вдосконалення ор-
ганізаційно-економічного забезпечення інноваційного 
розвитку промислового регіону [10]. Запропоновано 
статично-динамічну типологію регіонів [11, с. 55].  

Визначено шляхи вдосконалення інституційно-
правового забезпечення державного управління регіо-
нальним розвитком відповідно до кращих європей- 
ських практик. Обґрунтовано напрями активізації  
міжрегіонального економічного співробітництва та  
розвитку регіональних і міжрегіональних кластерів [12, 
с. 57; 13, с. 69]. 

На думку фахівців Національного інституту стра-
тегічних досліджень: «Одним з найбільш ефективних 
засобів підвищення інноваційної активності у проми-
словості є застосування кластерного підходу організа-
ції промислового виробництва, який дає можливість 
об’єднати у межах кластерів ресурси та компетенції, 
недоступні для окремих підприємств» [14, с. 52].  

Державна політика підтримки розвитку іннова-
ційних кластерів полягає: у розробленні та затвер-
дженні законодавчої та нормативно-правової бази; у 
сприянні розвитку інноваційної інфраструктури, ство-
ренні або призначенні організацій, відповідальних за 
реалізацію кластерної політики держави; у розроб-
ленні ефективних механізмів взаємодії промислових 
підприємств, науково-дослідних, освітніх організацій 
та органів державної влади, у тому числі через систему 
електронного урядування та створення онлайн-послуг;  
у здійсненні досліджень перспектив розвитку класте-
рів і розробленні на їхній основі кластерних програм  
і системи оцінювання результатів функціонування  
кластерів [14, с. 54]. 
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При поширеному колі наукових розробок, потре-
бують подальших досліджень методичні підходи щодо 
прогнозування показників інноваційної та інвестицій-
ної діяльності в регіонах України з урахуванням ко- 
ефіцієнта рангової кореляції Спірмена та лінійного 
коефіцієнта кореляції Пірсона, чим і обумовлено тему 
даної роботи. Доцільність використання цих коефіці-
єнтів обумовлена відносною простотою та точністю їх 
розрахунків.   

Постановка завдання. Метою дослідження є по- 
рівняльний аналіз розвитку інноваційного потенціалу 
промисловості з урахуванням регіональних особливо-
стей. 

Дослідження проведено по 15 регіонах  України, 
і аналіз динаміки основних показників інноваційного 
та інвестиційного розвитку здійснено з використан-
ням статистичних методів: розрахунку коефіцієнта  
рангової кореляції Спірмена та тісноти зв’язку між об-
сягами освоєних капітальних інвестицій і витрат на 
наукові та науково-технічні роботи. На основі розра-
хунку лінійного коефіцієнта кореляції Пірсона оці-
нено рівень лінійної кореляційної залежності між об-
сягами капітальних інвестицій та реалізованої іннова-
ційної продукції, а також між обсягами фінансування 
інноваційної діяльності та реалізованої інноваційної 
продукції на рівні Київської, Закарпатської та Оде- 
ської областей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
динаміки основних показників інноваційної діяльно-
сті промисловості в Україні дозволив дійти наступних 
висновків, що представлено нижче. Питома вага під- 
приємств, що займалися інноваціями, скоротилася за 
2000—2014 рр. на 1,9% (рис. 1) [15]. 

 

 
Рис. 1. Динаміка частки підприємств, що займалися 

інноваціями 
 
За даними Державної служби статистики України 

питома вага витрат на внутрішні та зовнішні науково-
дослідні роботи в загальному обсязі витрат на іннова-
ційну діяльність зросла за 2000—2014 рр. на 7,7%, на 
придбання машин, обладнання та програмного забез-
печення — на 5,4%. Частка витрат на придбання інших 
зовнішніх знань у загальному обсязі витрат на іннова-
ції скоротилася на 3,5% (табл. 1).  

За 2000—2014 рр. темп зростання загального об-
сягу витрат на інноваційну діяльність становив 11,1%, 
власних коштів підприємств — 11,6%, коштів держав- 

ного бюджету — 31,2%, коштів іноземних інвесторів — 
0,3%, коштів з інших джерел фінансування — 8,4%. 

 

Таблиця 1 
Частка витрат на здійснення інноваційної діяльності в 

Україні 

Роки 

Питома вага витрат у загальному обсязі,%

внут- 
рішні 
та зов-
нішні 
НДР 

прид-
бання ін-
ших зов-
нішніх 
знань 

придбання 
машин, об-
ладнання та 
програм-
ного забез-
печення 

інші 
витрати

2000 15,12 4,14 61,05 10,38

2014 22,80 0,61 66,47 10,12
 

Складено за даними: [15]. 
 

Частка власних коштів підприємств у загальному 
обсязі фінансування інноваційної діяльності зросла за 
2000—2014 рр. на 5,3%, коштів державного бюджету — 
на 4%. Питома вага коштів іноземних інвесторів у за-
гальному обсязі фінансування зменшилася на 5,8%, з 
інших джерел — на 3,6% (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Частка джерел фінансування інноваційної діяльності  

в Україні 

Роки

Питома вага джерел фінансування 
у загальному обсязі,% 

власні 
кошти 
підпри-
ємств 

держав-
ний бю-
джет 

кошти іно-
земних інве-

сторів 

кошти 
з інших 
джерел 

2000 79,64 0,44 7,57 12,35

2014 84,98 4,47 1,80 8,74
 

Складено за даними: [15]. 
 

Як свідчить аналіз статистичних даних за 2000—
2014 рр., питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації, зменшилася на 2,7% (рис. 2) [15]. 

 
Рис. 2. Динаміка частки підприємств,  

що впроваджували інновації 
 

За даними Державної служби статистики України 
кількість впроваджених нових технологічних процесів 
зросла за 2000—2014 рр. на 24,2%, або з 1403 до 1743. 
Частка маловідходних, ресурсозберігаючих техноло- 
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гічних процесів у загальній кількості впроваджених 
інноваційних технологічних процесів скоротилася на 
5% і становила в 2014 р. 25,7%. Кількість впровадже-
них інноваційного виду продукції зменшилася на 
76,1%, або з 15323 до 3661. 

Частка нового виду техніки в загальному обсязі 
впроваджених інноваційних видів продукції збільши-
лася на 31,8%. За 2000—2014 рр. кількість нових видів 
техніки зросла в 2,1 рази. Питома вага реалізованої 
інноваційної продукції в обсязі промисловості скоро-
тилася на 6,9% (рис. 3) [15]. 

 
Рис. 3. Динаміка частки реалізованої інноваційної  

продукції в обсязі промисловості України 
 
Частка промислових підприємств, що впроваджу-

вали інноваційну продукцію, становила впродовж  
2012—2014 рр. 10,5%, інноваційні процеси — 11,3%, 

організаційні інновації — 2,3%, маркетингові іннова-
ції — 2,9% [16, с. 155]. 

Як свідчить аналіз, у промисловості накопичився 
комплекс проблем, які заважають її розвитку на інно-
ваційній основі, зокрема: високий ступінь зносу ос- 
новних фондів (у 2014 р. цей показник становив 
60,3%) [16, с. 93]; залежність фінансових результатів 
діяльності від кон’юнктури ринку; велика ресурсо- та 
енергоємність вітчизняної промисловості, неефектив-
не споживання паливно-енергетичних ресурсів; слаб-
кий зв’язок вітчизняної науки з виробництвом. 

У зв’язку з цим доцільним є розробка комплексу 
заходів з підвищення рівня інноваційного потенціалу 
промислових підприємств та пропозицій щодо вдос-
коналення інституціонального забезпечення іннова-
ційного розвитку промисловості при урахуванні галу-
зевої специфіки. 

Зі статистичних даних задіяних регіонів найви-
щий рівень інноваційної активності відзначено на під-
приємствах Рівненської (23,9% інноваційно активних 
підприємств), Івано-Франківської (21,1) та Харків- 
ської (20,9%) областей. З відомостей Державної служ-
би статистики України кількість організацій, що вико-
нували наукові та науково-технічні роботи, в Харків-
ській області скоротилася за 2005—2014 рр. на 28,6%, 
у Донецькій — на 74,1, у Дніпропетровській — на 47,7, 
в Одеській — на 31,1, у Луганській — на 65,3, в Івано-
Франківській — на 23,8, у Львівській — на 17,2, у За-
карпатській — на 47,6, у Тернопільській — на 31,2, у 
Чернівецькій — на 12,5, у Запорізькій — на 39,5, у Ки-
ївській — на 33,3, у Вінницькій — на 39,3, у Полтавсь-
кій — на 34,4, у Рівненській області — на 23,5% 
(табл. 3).  

 
Таблиця 3 

Кількість організацій, що виконують наукові та науково-технічні роботи 

Регіон 
Роки 2014 р.

до 2005 р.,% 2005 2010 2013 2014 
Харківська 227 198 183 162 71,4 
Питома вага регіону,% 15,0 15,2 16,0 16,2  
Донецька 81 65 63 21 25,9 
Питома вага регіону,% 5,4 5,0 5,5 2,1  
Дніпропетровська 109 78 62 57 52,3 
Питома вага регіону,% 7,2 6,0 5,4 5,7  
Одеська 74 59 52 51 68,9 
Питома вага регіону,% 4,9 4,5 4,5 5,1  
Луганська 49 41 34 17 34,7 
Питома вага регіону,% 3,2 3,1 3,0 1,7  
Івано-Франківська 21 23 15 16 76,2 
Питома вага регіону,% 1,4 1,8 1,3 1,6  
Львівська 87 82 76 72 82,8 
Питома вага регіону,% 5,8 6,3 6,6 7,2  
Закарпатська 21 16 13 11 52,4 
Питома вага регіону,% 1,4 1,2 1,1 1,1  
Тернопільська 16 14 11 11 68,8 
Питома вага регіону,% 1,1 1,1 0,9 1,1  
Чернівецька 24 24 23 21 87,5 
Питома вага регіону,% 1,6 1,8 2,0 2,1  
Запорізька 38 33 26 23 60,58 
Питома вага регіону,% 2,5 2,5 2,3 2,3  
Київська 36 36 24 24 66,7 
Питома вага регіону,% 2,4 2,8 2,1 2,4  
Вінницька 28 25 17 17 60,7 
Питома вага регіону,% 1,9 1,9 1,5 1,7  
Полтавська 32 24 22 21 65,6 
Питома вага регіону,% 2,1 1,8 1,9 2,1  
Рівненська 17 14 12 13 76,5 
Питома вага регіону,% 1,1 1,1 1,0 1,3  

Складено за даними: [17, с. 10]. 
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За аналізом, значення питомої ваги обсягу ви-
трат на виконання наукових та науково-дослідних 
робіт у Харківській, Донецькій, Дніпропетров- 
ській, Луганській, Одеській, Запорізькій та Київ- 
ській областях у загальному обсязі фінансування 
значно розрізняються. Питома вага обсягу витрат 
на виконання наукових та науково-дослідних робіт 
в обстежених західних регіонах, а також у Вінни- 
цькій, Рівненській та Полтавській областях несут-
тєва у загальному обсязі фінансування.  

Серед регіонів лише у Харківській, Дніпро- 
петровській, Запорізькій та Львівській областях 
значна увага приділена фінансуванню наукових до-
сліджень і комерціалізації інноваційних розробок 
(табл. 4). 

За розрахунками, в досліджуваних регіонах 
України зазначено  нерівномірну тенденцію фінан-
сування виконання наукових та науково-дослідних 
робіт за джерелами фінансування. У Харківській, 
Одеській та Полтавській областях значну питому 
вагу витрат у загальному обсязі фінансування ста-
новили у 2014 р. кошти вітчизняних інвесторів 
(відповідно, 30,3, 3,4 і 1%); у Дніпропетровській та 
Запорізькій областях — кошти іноземних держав 
(відповідно, 32,2 і 10%); у Донецькій, Луганській,  
Івано-Франківській та Вінницькій областях —  
власні кошти підприємств (відповідно, 8,6, 2,2% і 
 

Таблиця 4 
Питома вага регіону в загальному обсязі витрат на 

наукові та науково-технічні роботи,% 

Регіони 
Роки 

2005 2010 2013 2014

Харківська 15,7 18,0 17,7 19,2

Дніпропетровська 10,0 8,1 8,4 10,8

Донецька 5,1 6,1 4,6 2,3

Одеська 2,3 2,1 2,1 2,0

Луганська 1,4 1,3 1,4 0,7

Івано-Франківська 0,6 0,7 0,3 0,4

Львівська 3,1 3,2 2,8 2,8

Закарпатська 0,3 0,3 0,3 0,3

Тернопільська 0,2 0,2 0,1 0,1

Чернівецька 0,3 0,4 0,3 0,4

Запорізька 4,5 4,9 4,6 4,4

Київська 1,7 2,6 1,7 1,8

Вінницька 0,9 0,6 0,3 0,4

Рівненська 0,2 0,1 0,1 0,1

Полтавська 0,8 0,6 0,6 0,6
 

Складено за даними: [17, с. 82]. 
 

по 0,8%); у Львівській, Закарпатській, Тернопіль-
ській, Чернівецькій та Рівненській областях — ко-
шти державного бюджету (відповідно, 4,8; 0,7; 0,5 
і по 0,2%) (табл. 5). 

 
Таблиця 5 

Питома вага обсягу витрат на виконання  
наукових та науково-дослідних робіт у регіонах за джерелами фінансування (2014 р.,%) 

Регіони 

Джерела фінансування

державного 
бюджету 

власні кошти
вітчизняні 
інвестори 

іноземні  
держави 

інші джерела

Харківська 14,3 4,8 30,3 29,5 18,9

Дніпропетровська 5,2 0,7 10,0 32,2 17,4

Донецька 0,8 8,6 1,2 0,4 7,1

Луганська 0,1 2,2 0,4 0,5 —

Одеська 3,0 0,2 3,4 0,3 1,3

Івано-Франківська 0,4 0,8 0,2 0,2 —

Львівська 4,8 0,4 3,6 0,4 2,3

Закарпатська 0,7 0,1 0,01 0,06 0,03

Тернопільська 0,2 0,04 0,04 — 0,05

Чернівецька 0,5 0,1 0,2 0,5 0,04

Запорізька 0,5 1,2 9,6 10,0 0,01

Київська 3,4 0,7 0,9 0,2 9,2

Вінницька 0,5 0,8 0,09 — 0,1

Рівненська 0,2 0,1 0,08 0,02 0,02

Полтавська 0,5 0,5 1,0 0,3 0,6

 
Складено за даними: [17, с. 84]. 

 
За даними обстеження інноваційної діяльності 

в економіці задіяних регіонів (період 2012— 
2014 рр.) виявлено ряд чинників, що перешкоджа-
ють впровадженню інновацій на підприємствах. 
Серед них основні: відсутність достатніх власних 
коштів підприємства (11,4% опитуваних підпри-
ємств); відсутність кредиту або прямих інвестицій 
(6,1%); затримка в одержанні державної допомоги 
або субсидій для інновацій (5,8%); значна  конку-
ренція на ринку (4,3%) [18, с. 6]. 

З аналізу основних показників інноваційної 
діяльності промислових підприємств регіонів Ук- 

раїни, Харківська область посідає 1 місце, Львів-
ська — 2 місце. Дніпропетровська область є лідером 
серед 15 обстежених регіонів України за обсягом 
фінансування інноваційної діяльності. Полтавська 
область посідає 1 місце за обсягом реалізованої 
інноваційної продукції (табл. 6) [17, с. 165, 170, 181, 
191, 193].  

Обсяг капітальних інвестицій в обстежених ре-
гіонах України зменшився в порівняних цінах: у 
Дніпропетровській області цей показник знизився 
за 2011—2014 рр. на 39,5%, у Донецькій — на 85,9%, 
у Луганській — на 74,3%, у Харківській — на 67,2%, 
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в Одеській — на 17,6%, у Закарпатській — на 38,8%, 
у Тернопільській — на 34,4%, у Чернівецькій — на 
37,1%, у Львівській — на 42%, у Київській і Вінни-
цькій — на 32%, у Рівненській — на 24,7%,  у Пол-
тавській області — на 5,5%. В Івано-Франківській 

області спостерігається тенденція суттєвого зрос-
тання цього показника — майже в 2,3 рази. У За-
порізькій області обсяг капітальних інвестицій збі-
льшився на 34,4% (табл. 7). 

 

Таблиця 6 
Питома вага обсягу регіону в загальному обсязі показників 
інноваційної діяльності промислових підприємств (2014 р.,%) 

Регіони 
Основні показники інноваційної діяльності 

1 2 3 4 5 6 7

Харківська 11,9 14,8 12,0 15,9 11,3 9,2 10,2

Дніпропетровська 6,8 5,4 1,6 1,3 5,6 10,7 6,1

Донецька 2,8 2,3 3,2 3,2 2,7 6,7 4,0

Луганська 1,0 0,8 0,8 0,6 1,0 0,5 0,1

Одеська 4,2 3,2 2,4 4,5 3,8 4,2 2,7

Івано-Франківська 6,2 5,7 4,8 7,6 7,1 1,2 3,4

Львівська 8,0 8,2 5,6 7,6 7,7 2,9 2,9

Закарпатська 1,0 1,0 0,8 0,6 1,2 0,2 3,3

Тернопільська 2,2 1,9 2,4 2,5 2,2 0,7 0,5

Чернівецька 2,1 1,7 2,4 3,2 1,8 0,9 0,3

Запорізька 6,7 6,2 8,8 7,6 7,0 4,4 6,0

Київська 4,1 4,1 1,6 1,9 5,1 1,6 3,5

Вінницька 2,9 3,1 3,2 2,5 3,5 10,3 2,6

Рівненська 2,8 3,6 2,4 2,5 2,7 0,1 0,5

Полтавська 2,1 2,3 2,4 1,9 2,7 4,5 25,4

Примітка: 1 — кількість промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю; 2 — кількість 
промислових підприємств, що впроваджували інновації; 3 — кількість підприємств, що впроваджували органі-
заційні інновації; 4 — кількість підприємств, що впроваджували маркетингові інновації; 5 — кількість промис-
лових підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію; 6 — загальний обсяг фінансування інноваційної 
діяльності; 7 — обсяг реалізованої інноваційної діяльності. 

 
Таблиця 7 

Динаміка обсягу капітальних інвестицій у регіонах України 
(у порівняних цінах, млн грн) 

Регіони Роки 2014 р. до 2011 
р.,% 2011 2012 2013 2014 

Дніпропетровська 27003,6 21158,5 19970,0 16326,3 60,5

Донецька 41087,5 35718,9 22217,9 5788,2 14,1

Луганська 7978,1 10221,2 16212,2 2047,4 25,7

Одеська 7645,8 22502,5 9568,8 6299,9 82,4

Харківська 18809,5 16426,8 5538,6 6176,6 32,8

Івано-Франківська 3728,3 5905,9 4202,2 8676,2 232,7

Львівська 14573,1 9698,2 7991,0 8456,2 58,0

Закарпатська 4080,5 2238,0 2304,7 2496,5 61,2

Тернопільська 2831,9 4120,9 2541,5 1857,0 65,6

Чернівецька 1713,3 2494,3 2175,7 1078,0 62,9

Запорізька 4700,6 7340,9 6558,6 6317,4 134,4

Київська 23116,3 24094,2 19869,1 15722,4 68,0

Вінницька 6483,4 5893,9 6904,3 4409,5 68,0

Рівненська 3007,4 2937,3 2655,4 2263,6 75,3

Полтавська 8039,8 14632,2 7628,8 7600,9 94,5

 
Складено за даними: [16, с. 176, 177]. 

 
Аналіз показує, що за обсягом капітальних ін-

вестицій на одну особу населення Київська область 
посідає 1 місце, Дніпропетровська — 2, Полтав-
ська — 3, Івано-Франківська — 4, Запорізька — 5, 
Одеська — 6, Львівська область — 7-е місце серед 
15 обстежених регіонів України (рис. 4). 

Питома вага обсягу капітальних інвестицій 
Донецької області в загальноукраїнському обсязі 
скоротилася за 2011—2014 рр. на 9,8%, Луган- 
ської — на 1,4%, Харківської — на 2,4%.  

У Дніпропетровській області частка обсягу ка-
пітальних інвестицій, навпаки, зросла на 1,1%, в 
Одеській — на 1,3, Івано-Франківській — на 4,0, 
Запорізькій — на 2,3, Київській — на 1,9, Полтав-
ській — на 2, Вінницькій — на 0,5, Львівській та 
Рівненській — на 0,4, Закарпатській та Тернопіль-
ській областях — на 0,2%. У Чернівецькій області 
значення цього показника майже не змінювалося і 
становило 0,6% в загальному по країні обсязі капі-
тальних вкладень (табл. 8).  
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Рис. 4. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення 

в обстежених регіонах України 
 

Таблиця 8 
Динаміка частки обсягу капітальних  

інвестицій регіону,% 

Регіони Роки 

2011 2012 2013 2014

Дніпропетровська 8,7 6,6 8,4 9,8

Донецька 13,3 11,2 9,3 3,5

Луганська 2,6 3,2 6,8 1,2

Львівська 4,7 3,0 3,4 5,1

Одеська 2,5 7,1 4,0 3,8

Харківська 6,1 5,2 2,3 3,7

Івано-Франківська 1,2 1,9 1,8 5,2

Львівська 4,7 3,0 3,4 5,1

Закарпатська 1,3 0,7 1,0 1,5

Тернопільська 0,9 1,3 1,1 1,1

Чернівецька 0,6 0,8 0,9 0,6

Запорізька 1,5 2,3 2,8 3,8

Київська 7,5 7,6 8,3 9,4

Вінницька 2,1 1,8 2,9 2,6

Рівненська 1,0 0,9 1,1 1,4

Полтавська 2,6 4,6 3,2 4,6

 
Складено за даними: [16, с. 176]. 

 
Обсяг освоєних капітальних інвестицій у Ки-

ївській області  сягнув за 2010—2014 рр. до 55,7%, 
Івано-Франківській області до 33,1, у Дніпропет-
ровській та Вінницькій — 29,2, у Тернопільській — 
6,7, у Закарпатській — 6, у Рівненській області — 
3,3%. У Львівській області цей показник скороти-
вся за цей період на 0,9%, у Чернівецькій — на 23,7, 
у Запорізькій — на 19,1, у Харківській — на 18,5, у 
Луганській — на 16,2, у Донецькій — на 14,2, в Оде-
ській — на 5,3, у Полтавській області — на 4,9% 
(табл.  9).  

Питома вага обсягу освоєних капітальних ін-
вестицій у Київській області в загальному по країні 
обсязі зросла за 2010—2014 рр. на 2,2%, у Дніпро-
петровській — на 1, в Івано-Франківській — на 0,4, 
у Вінницькій області — на 0,3%.  

У Львівській області значення цього показ-
ника, навпаки, зменшилося — на 0,8%, у Черніве-
цькій — на 0,4, у Харківській — на 1,5, у Донець-
кій — на 2,1, у Запорізькій — на 1,4, у Луганській, 
Полтавській та Одеській областях — на 0,9%.  

У Закарпатській та Тернопільській областях 
значення цього показника майже не змінювалося і 
становило 1,2% в загальному по країні обсязі осво-
єних капітальних вкладень (табл. 10).  

За розрахунками, в обстежених регіонах Укра-
їни спостерігається тенденція нерівномірної струк-
тури капітальних інвестицій за джерелами фінансу-
вання. 

У 2014 р. в Одеській, Харківській, Закарпат- 
ській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій та 
Рівненській областях значну частку в структурі ка-
пітальних інвестицій складали кошти місцевих бю-
джетів (відповідно, 7,4; 9,6; 2,8; 2,7; 2,5; 5,4 та 
3,5%), у Київській та Івано-Франківській — кошти 
іноземних інвесторів (відповідно, 77,1 та 6,4%), у 
Львівській — кошти державного бюджету (4,6%), у 
Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Пол-
тавській областях — власні кошти підприємств (від-
повідно, 11,7; 7,7; 2,9 та 4,8%). У 2010 р. в обсте-
жених 15 регіонах спостерігалася інша структура 
(табл. 11). 

З аналізу статистичних даних, у структурі ка-
пітальних інвестицій за основними видами еконо-
мічної діяльності промисловість, як правило, посі-
дає 1 місце, будівництво — 2 місце.  
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Таблиця 9 
Динаміка обсягу освоєних капітальних інвестицій у регіонах України, млн грн 

Регіони Роки 2014 р. до 
2010 р.,% 2010 2011 2012 2013 2014 

Харківська 9849,9 14867,1 14759,2 9292,6 8032,3 81,5

Дніпропетровська 15751,6 22264,7 22509,2 21290,1 20356,5 129,2

Донецька 15324,3 27340,2 31721,9 27912,4 13155,3 85,8

Луганська 6233,3 7765,9 8222,6 11369,3 5222,6 83,8

Одеська 9886,0 9960,4 14631,2 11872,2 9361,3 94,7

Закарпатська 2489,1 3351,5 2736,1 2645,8 2638,7 106,0

Івано-Франківська 5135,8 4415,3 5166,9 4797,2 6837,5 133,1

Львівська 9646,0 12956,7 11173,3 9816,7 9555,0 99,1

Тернопільська 2427,8 2673,6 3374,8 2976,2 2590,0 106,7

Чернівецька 2210,8 2486,7 2229,3 2257,4 1686,9 76,3

Запорізька 8700,5 7367,7 7204,4 6838,8 7034,5 80,9

Київська 12622,7 19195,5 20366,8 20696,6 19653,5 155,7

Вінницька 4391,4 6621,5 5824,1 6109,5 5674,6 129,2

Рівненська 2715,9 3277,4 2770,9 2837,3 2804,6 103,3

Полтавська 9278,1 11874,9 10217,4 9536,3 8827,8 95,1
 

Складено за даними: [19, с. 4; 20, с. 4; 21, с. 5; 22, с. 5; 23, с. 5]. 

 
Таблиця 10 

Динаміка частки регіону в загальноукраїнському обсязі освоєних капітальних інвестицій,% 
Регіони Роки

2010 2011 2012 2013 2014

Харківська 5,2 5,7 5,0 3,4 3,7

Дніпропетровська 8,3 8,6 7,7 7,9 9,3

Донецька 8,1 10,5 10,8 10,4 6,0

Луганська 3,3 3,0 2,8 4,2 2,4

Одеська 5,2 3,8 5,0 4,4 4,3
Закарпатська 1,3 1,3 0,9 1,0 1,2
Івано-Франківська 2,7 1,7 1,8 1,8 3,1
Львівська 5,1 5,0 3,8 3,7 4,3
Тернопільська 1,3 1,0 1,1 1,1 1,2
Чернівецька 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8
Запорізька 4,6 2,8 2,5 2,5 3,2
Київська 6,7 7,4 6,9 7,7 8,9
Вінницька 2,3 2,6 2,0 2,3 2,6
Рівненська 1,4 1,3 0,9 1,1 1,3
Полтавська 4,9 4,6 3,5 3,6 4,0

 

Складено за даними: [19, с. 5; 20, с. 5; 21, с. 6; 22, с. 6; 23, с. 6]. 

 
Таблиця 11 

Структура капітальних інвестицій у регіонах України за джерелами фінансування,% 
Регіони / роки Джерела фінансування

державний 
бюджет 

кошти 
місцевих 
бюджетів

власні
кошти 

підприємств

кредити 
банків та 

інших позик 

кошти
іноземних 
інвесторів

1 2 3 4 5 6 
Харківська   

2010 6,0 5,1 6,5 1,5 0,7 
2014 7,8 9,6 3,5 3,5 — 

Дніпропетровська   
2010 2,3 4,2 10,3 11,1 0,5 
2014 2,0 5,9 11,7 6,1 1,1 

Донецька   
2010 9,2 6,1 10,3 5,8 1,2 
2014 5,6 5,9 7,7 1,5 — 

Луганська   
2010 3,4 5,5 3,9 2,6 1,0 
2014 1,3 1,3 2,9 2,7 — 

Одеська   
2010 2,5 7,9 5,2 6,0 3,7 
2014 4,8 7,4 4,0 6,1 — 



ДРАЧУК Ю. З., ТРУШКІНА Н. В. 
 

 
 

        2016/№1 39 
 

Закінчення табл. 11 
1 2 3 4 5 6

Закарпатська   
2010 1,3 0,3 0,8 1,2 3,0
2014 0,7 2,8 0,7 0,2 —

Івано-Франківська   
2010 2,2 4,3 2,3 2,1 0,6
2014 2,0 4,0 1,8 2,9 6,4

Львівська   
2010 12,5 4,2 4,6 3,5 0,5
2014 4,6 3,7 3,3 5,6 3,3

Тернопільська   
2010 0,5 0,7 0,9 1,7 2,2
2014 0,5 2,7 0,8 1,7 —

Чернівецька   
2010 2,6 2,8 0,7 0,5 0,4
2014 1,1 2,5 0,4 0,2 —

Запорізька   
2010 1,8 1,9 3,7 15,3 5,3
2014 0,3 3,2 3,7 3,9 2,3

Київська   
2010 4,5 2,1 4,9 4,0 29,9
2014 5,5 2,0 6,1 5,0 77,1

Вінницька   
2010 0,4 2,3 2,5 1,2 0,3
2014 1,0 5,4 2,6 2,3 0,1

Рівненська   
2010 0,6 2,6 1,2 2,0 1,2

2014 1,0 3,5 1,0 0,5 0,6
Полтавська   

2010 0,6 2,9 6,6 2,9 2,7
2014 1,3 2,6 4,8 3,0 —

 

Складено за даними: [19, с. 6—7; 23, с. 7—8]. 

 
Спостерігається нерівномірна тенденція інве-

стування інноваційного розвитку за видами еконо-
мічної діяльності в обстежених регіонах України. 
Так, в Одеській області, виходячи з специфіки ре-
гіону, транспорт посідає  1 місце (26,8%), будівни-
цтво — 2 (18,3%), промисловість — 3 місце (17,8%). 
У Полтавській, Вінницькій та Запорізькій областях 
як промислових та сільськогосподарських регіонах 
на 1 місці промисловість, на 2 — сільське господар-
ство, на 3 — будівництво (табл. 12) [23, с. 34—36]. 

В обстежених регіонах України у структурі ка-
пітальних інвестицій за видами промислової про-
дукції на 1 місці переробна промисловість, на 2 — 
постачання електроенергії, газу, пари та кондицій-
ного повітря, на 3 — добувна промисловість та  
розроблення кар’єрів.  

У Дніпропетровській та Донецькій областях 
спостерігається інша тенденція: переробна про- 
мисловість посідає 1 місце, добувна промисло-
вість — 2 місце, а у Полтавській області, навпаки. 
У Київській області, виходячи з особливостей регі-
ону, постачання електроенергії, газу, пари та кон-
диційного повітря посідає 1-е місце, переробна 
промисловість — 2 (табл. 13).  

За загальними обсягами освоєних капітальних ін-
вестицій і витрат на наукові та науково-дослідні ро-
боти в регіоні (на прикладі Київської області) за кое-
фіцієнтом кореляції рангу Спірмена визначається тіс-
нота (сила) і напрям кореляційного зв’язку між двома 
змінними (табл. 14). 

 

Таблиця 12 
Структура капітальних інвестицій у регіонах України 

за видами економічної діяльності (2014 р., у% до загального обсягу) 
Регіони Види економічної діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Харківська 11,5 35,0 15,2 5,4 8,0 2,3 1,4 2,6 6,1 6,1

Дніпропетровська 6,5 62,5 4,6 6,5 5,5 0,2 0,2 4,6 4,8 1,2

Донецька 2,4 60,2 6,8 6,1 7,3 0,3 3,7 0,5 7,5 2,3

Луганська 3,8 84,1 2,1 2,6 3,9 0,0 0,1 0,0 0,6 0,9

Одеська 9,2 17,8 18,3 5,4 26,8 2,2 3,9 0,8 5,1 5,5

Закарпатська 2,2 28,3 49,3 3,0 2,5 0,8 0,1 0,4 2,0 6,2

Івано-Франківська 6,0 37,9 39,9 6,5 2,9 0,4 0,1 — 0,5 3,5

Львівська 4,9 28,8 32,6 6,7 7,6 2,7 1,2 1,1 7,6 2,4

Тернопільська 22,8 15,7 26,3 3,3 16,7 0,2 1,1 — 2,5 2,5
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Закінчення табл. 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Чернівецька 17,3 11,3 46,7 3,4 0,9 2,7 0,2 0,2 2,2 9,3

Запорізька 8,6 77,4 3,6 2,3 0,8 0,2 0,1 0,3 1,2 2,2

Київська 8,2 48,0 22,9 9,9 4,3 0,4 0,3 0,0 3,9 0,5

Вінницька 27,2 41,0 14,7 3,2 1,3 0,1 0,4 0,0 0,9 6,8

Рівненська 11,3 34,9 34,7 3,6 3,6 0,2 0,3 — 2,5 6,4

Полтавська 17,9 55,1 6,5 1,8 5,7 0,0 0,1 0,1 8,5 1,6

 
Примітка: 1 — сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; 2 — промисловість; 3 — 

будівництво; 4 — оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів; 5 — транспорт, складське 
господарство, поштова та кур’єрська діяльність; 6 — тимчасове розміщення та організація харчування; 7 — 
інформація та телекомунікації; 8 — фінансова та страхова діяльність; 9 — операції з нерухомим майном; 10 — 
державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування. 

 
Таблиця 13 

Структура капітальних інвестицій у регіонах України 
за видами промислової продукції (2014 р., у% до загального обсягу) 

 
 

Регіони 

Види промислової промисловості 

добувна промис-
ловість і розроб-
лення кар’єрів 

переробна 
промисло-
вість 

постачання електро- 
енергії, газу, пари та 
кондиційованого по-

вітря 

водопостачання, 
каналізація,  
поводження  
з відходами 

Харківська 0,6 81,7 14,8 2,9 

Дніпропетровська 45,2 50,6 3,3 0,9 

Донецька 27,0 58,3 14,1 0,6 

Луганська 27,7 36,2 35,5 0,6 

Одеська — 57,5 41,6 — 

Закарпатська 10,3 62,7 26,1 1,0 

Івано-Франківська 1,4 90,6 7,3 0,8 

Львівська 2,7 60,3 35,3 1,8 

Тернопільська 6,7 69,5 19,6 4,2 

Чернівецька 0,9 56,9 37,3 4,9 

Запорізька 6,1 72,8 20,8 0,3 

Київська 0,2 28,0 71,3 0,5 

Вінницька 3,0 87,0 8,7 1,2 

Рівненська 6,9 77,6 14,5 1,0 

Полтавська 65,4 30,6 2,7 1,3 

Складено за даними: [23, с. 40—42]. 

 
Таблиця 14  

Дані для розрахунку коефіцієнта рангової кореляції 

Обсяг освоєних  
капітальних інвес-

тицій X,  
млн грн 

Фінансування  
наукових та  

науково-технічних робіт 
Y, млн грн 

До розрахунку коефіцієнта  
рангової кореляції 

ранги різниця рангів 
d = x — y 

квадрат 
різниці рангів d 2

x y 

12622,7 235,3 1 4 —3 9 

19195,5 234,9 2 3 —1 1 

20366,8 267,0 4 5 —1 1 

20696,6 191,7 5 2 3 9 

19653,5 186,1 3 1 2 4 

 
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена є непа-

раметричною мірою статистичної залежності між 
двома змінними. За ним оцінюється, наскільки за- 
довільним може бути відношення між двома змінними 
за допомогою монотонної функції. Цей коефіцієнт  
розраховується за формулою: 

  (1) 

де d2 — сума квадратів різниці рангів; 
N — кількість спостережень. 

З використанням даних табл. 14 і за формулою (1) 
маємо r= —0,2. Отже, між обсягами освоєних капіта-
льних інвестицій та фінансуванням наукових та на- 
уково-технічних робіт у Київській області наявна дуже 
слабка тіснота зв’язку (значення коефіцієнта кореляції 
Спірмена знаходиться в межах  0,1 ≤ r ≤ 0,3). 

Сила зв’язку між двома ознаками визначається за 
лінійним коефіцієнтом кореляції Пірсона (табл. 15).  

У статистиці коефіцієнт кореляції Пірсона r є по-
казником кореляції (лінійної залежності) між двома 

2

2

6
1 ,

( 1)

d
r

N N
= −

−
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змінними x та y, який набуває значень від —1 до +1 
включно. 

 
Таблиця 15  

Дані для розрахунку лінійного коефіцієнта кореляції 

Обсяг 
капіта-
льних 
інвести-
ції 

(у порів-
няних 
цінах) X, 
млн грн 

Обсяг ре-
алізованої 
іннова-
ційної 

продукції 
Y, млн 
грн 

До розрахунку лінійного
коефіцієнта кореляції 

X  2 Y 2 

19869,1 831,4 394781134,81 691225,96

15722,4 897,4 247193861,76 805326,76

 
З використанням  даних табл. 15 та формули:  

для середніх значень показників , : 

∑ Xi⁄ N,  ∑ Yi⁄ N,   ∑XiYi⁄ N; 
для дисперсій: 

S2(X)  ∑ Xi
2⁄ N — ( )2, S2(Y)  ∑ Yi

2⁄ N — ( )2; 
для середньоквадратичного відхилення: 

,  

одержується лінійний коефіцієнт кореляції 
Пірсона: 

 rXY —  ⁄ S(X) S(Y),  (2) 
тобто rXY  —1.  

 
Таким чином, між обсягами капітальних інвести-

цій та реалізованої інноваційної продукції відзнача- 

ється високий рівень лінійного кореляційного зв’язку, 
оскільки значення лінійного коефіцієнта кореляції 
становить —1.  

Аналогічні розрахунки виконано з метою вияв-
лення рівня лінійного кореляційного зв’язку між об-
сягами фінансування інноваційної діяльності та реалі-
зованої інноваційної продукції (табл. 16).  

 
Таблиця 16 

Дані для розрахунку лінійного коефіцієнта кореляції 
Обсяг 
фінансу-
вання 
іннова-
ційної 
діяльно-
сті X, 
млн грн 

Обсяг ре-
алізованої 
іннова-
ційної 

продукції 
Y, млн 
грн 

До розрахунку лінійного
коефіцієнта кореляції 

X  2 Y 2 

104,4 831,4 10899,36 691225,96

122,1 897,4 14908,41 805326,76

 
За розрахунками виявлено, що між обсягами фі-

нансування інноваційної діяльності та реалізованої 
інноваційної продукції існує сильний кореляцій- 
ний зв'язок (значення коефіцієнта кореляції становить 
1).  

Разом з тим виявлено, що регіони України  
відрізняються значеннями тісноти та сили кореля-
ційного зв’язку між показниками інноваційної ді-
яльності. Про це свідчать розрахунки коефіцієнтів 
рангової кореляції Спірмена та лінійних коефіці- 
єнтів кореляції Пірсона (табл. 17). Це ще раз під- 
тверджує існування специфічних особливостей 
інноваційного розвитку регіонів України. 

 
Таблиця 17 

Значення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена та лінійного коефіцієнта кореляції Пірсона 
Коефіцієнти Регіони 

Київська Одеська Закарпатська

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (тіснота зв’язку між 
обсягами освоєних капітальних інвестицій та фінансування на-
укових і науково-технічних робіт) 

 
—0,2 

 
 

0,6 
 

0,35 

Лінійний коефіцієнт кореляції (кореляційний зв'язок між об-
сягами капітальних інвестицій та реалізованої інноваційної 
продукції) 

 
—1 

 
 
1 

 
—1 

Лінійний коефіцієнт кореляції (кореляційний зв'язок між об-
сягами фінансування інноваційної діяльності та реалізованої 
інноваційної продукції) 

 
1 

 
 

—1 
 

0,999 

 
Як видно з табл. 17, в обстежених регіонах між 

обсягами освоєних капітальних інвестицій та фі-
нансування наукових і науково-технічних робіт на-
явна слабка тіснота зв’язку, оскільки коефіцієнти 
рангової кореляції Спірмена не перевищують зна-
чення 0,7. При цьому в Київській області між цими 
показниками виявлено зворотній зв'язок, тобто 
знак «—» означає, що більшому значенню обсягу осво-
єних капітальних інвестицій відповідає менше зна-
чення обсягу фінансування наукових та науково-до-
слідних робіт.  

Отже, при зростанні обсягу освоєних капітальних 
інвестицій обсяг фінансування наукових та науково-
дослідних робіт не збільшується, а навпаки зменшу-
ється (між показниками існує зворотній зв'язок). Це 
негативно впливає на інноваційний розвиток регіону. 

Як показують розрахунки лінійних коефіцієнтів 
кореляції Пірсона, в обстежених регіонах України ви-
явлено сильний кореляційний зв'язок між обсягами 
капітальних інвестицій та реалізованої інноваційної 
продукції, а також між обсягами фінансування інно-
ваційної діяльності та реалізованої інноваційної про-
дукції. Знак «+» означає, що між показниками існує 
прямий кореляційний зв'язок, тобто більшому зна- 
ченню обсягу фінансування інноваційної діяльності 
відповідає більше значення обсягу реалізованої інно-
ваційної продукції. Це свідчить про позитивну тен- 
денцію реалізації інноваційної діяльності на підприєм-
ствах регіону, оскільки при вкладенні у фінансування 
інновацій, відбувається процес збуту виробленої інно-
ваційної продукції. Тобто кожна вкладена гривня по-
вертається при реалізації інноваційної продукції. 

X Y
X = Y = XY =

= X = Y

)) (XSS(X 2= (Y)SS(Y) 2=

= XY X Y
=
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Розрахунки використання авторегресійної мо-
делі, що наведені також в опублікованих роботах 
[24, с. 56; 25, с. 227; 26, с. 11; 27, с. 237], свідчать 
про  можливість зміни  показника інноваційності у 
регіонах. Так, обсяг витрат на виконання наукових 
і науково-технічних робіт в Одеській, Дніпропет-
ровській, Івано-Франківській, Львівській, Закар-
патській, Чернівецькій, Запорізькій, Київській,  

Рівненській та Полтавській областях зростатиме; 
спостерігатиметься тенденція зростання у 2016 р. 
обсягу капітальних інвестицій у Запорізькій області 
на 46,1% та обсягу освоєних капітальних інвести-
цій у Київській області на 16,4%; суттєве збіль-
шення обсягів капітальних інвестицій та освоєних 
капітальних інвестицій прогнозується у 2016 р. в 
Івано-Франківській області (табл. 18). 

 
Таблиця 18 

Прогнозні значення показника інноваційно-інвестиційної діяльності в обстежених регіонах України 
Показники / Регіони Прогнозне значення

на 2016 р. 
2016 р. 

до 2005 р.,% 

1 2 3 

Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи 

Донецька 11 13,6 

Луганська 10 20,4 

Одеська 38 51,4 

Харківська 129 56,8 

Дніпропетровська 34 31,2 

Івано-Франківська 13 61,9 

Львівська 63 72,4 

Закарпатська 7 33,3 

Тернопільська 8 50,0 

Чернівецька 19 79,2 

Запорізька 16 42,1 

Київська 18 50,0 

Вінницька 12 42,9 

Рівненська 10 58,8 

Полтавська 15 46,9 

Обсяг витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт, млн грн 
Донецька 177,1 67,0 

Луганська 51,1 71,7 

Одеська 258,5 216,7 

Харківська 735,1 90,5 

Дніпропетровська 1741,8 335,9 

1 2 3 

Івано-Франківська 32,2 105,2 

Львівська 289,1 180,7 

Закарпатська 35,1 217,5 

Тернопільська 9,9 80,0 

Чернівецька 37,0 243,8 

Запорізька 494,6 215,0 

Київська 185,0 206,5 

Вінницька 35,6 81,1 

Рівненська 12,7 124,6 

Полтавська 64,9 153,8 

Обсяг капітальних інвестицій (у порівняних цінах), млн грн

Донецька 2765,4 6,7* 

Луганська 867,2 10,9* 

Одеська 2930,2 38,3* 

Харківська 2720,0 14,5* 

Дніпропетровська 11456,8 42,4* 

Івано-Франківська 13636,9 365,8* 

Львівська 5059,4 34,7* 

Закарпатська 1378,9 33,8* 

Тернопільська 1354,0 47,8* 

Чернівецька 810,7 47,3* 

Запорізька 6868,4 146,1* 

Київська 12537,8 54,2* 

Вінницька 3404,6 52,5* 

Рівненська 1898,9 63,1* 

Полтавська 5224,0 68,7* 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій, млн грн

Донецька 11069,4 59,5* 

Луганська 4189,0 46,1* 

Одеська 8600,4 13,7* 

Харківська 6923,3 53,4* 

Дніпропетровська 21831,7 1,9* 

Івано-Франківська 7951,6 180,1* 
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Закінчення табл. 18 
1 2 3 

Львівська 9204,7 71,0* 

Закарпатська 2608,7 77,8* 

Тернопільська 2586,4 96,7* 

Чернівецька 1492,4 60,0* 

Запорізька 6194,5 84,1* 

Київська 22337,6 116,4* 

Вінницька 5975,8 90,2* 

Рівненська 2797,3 85,4* 

Полтавська 8443,6 71,1* 

 
Примітка: * відношення 2016 р. до 2011 р.,%.      
 
Висновки. В умовах розвитку сучасного суспіль- 

ства, основним чинником, який визначає конкуренто-
спроможність держави, стає зростання ступеня інно-
ваційності економіки. Причому, збільшення цього 
ступеня вимагає набагато більше часу, фінансових і 
організаційних ресурсів, інституційних та структурних 
змін, ніж інших факторів. Таке зростання має відбува-
тися на всіх рівнях ієрархії управління економікою. 
Центральне місце в інноваційній системі займають 
підприємства регіону, де  формується попит на інно-
ваційну продукцію, перетворюються знання в іннова-
ційний капітал.  

У задіяних для дослідження промислових регі-
онах України існує ряд проблем впровадження 
інновацій, які обумовлено недостатнім обсягом ін-
вестиційних ресурсів та неефективною реалізацією 
механізмів державного регулювання інноваційної 
діяльності. 

До стратегічних пріоритетів інноваційного  
розвитку регіонів країни слід віднести: 

— удосконалення регіональної інвестиційно-
інноваційної інфраструктури, зокрема створення регі-
ональної мережі наукових, технологічних та індустрі- 
альних парків, а також системи правової, кадрової та 
інформаційної підтримки інноваційної діяльності; 

— формування сприятливого інвестиційного клі-
мату, позитивного інвестиційного іміджу та просу-
вання на зовнішній ринок інвестиційних можливостей 
регіонів України; 

— розвиток науково-інноваційного співробітни- 
цтва державного та недержавного сектору науки, ви-
щих навчальних закладів і наукових установ з реаль-
ним сектором економіки; 

— підвищення ефективності дії механізму стан- 
дартизації та сертифікації продукції, захисту прав ін-
телектуальної власності, дотримання авторського 
права та суміжних прав, забезпечення досягнення ви-
соких стандартів якості, безпеки, екологічності проду-
кції; 

— розвиток інноваційної культури шляхом попу-
ляризації провадження наукової, винахідницької та 
інноваційної діяльності, а також створення цілісної 
системи освіти з урахуванням кадрового забезпечення 
інноваційної діяльності; 

— стимулювання промисловців до запровадження 
новітніх технологій та інновацій; 

— створення системи моніторингу стану реалізації 
інвестиційних проектів, у тому числі в рамках публіч-
но-приватного партнерства, та здійснення контролю 
за їх реалізацією; 

— забезпечення створення системи підготовки 
фахівців з питань управління інвестиційними проек- 

тами, у тому числі в рамках публічно-приватного  
партнерства; 

— створення умов для розвитку міжрегіональної 
та міжнародної кооперації з реалізації інвестиційних 
проектів, у тому числі в рамках публічно-приватного 
партнерства; 

— розширення на законодавчому рівні можливо-
стей інноваційного потенціалу та механізму держав-
ного замовлення для стратегічно важливих для регіону 
підприємств, налагодження виробництва окремих ви-
дів продукції відповідно до потреб внутрішнього рин-
ку; 

— удосконалення механізму банківського креди-
тування проектів регіонального розвитку — іпотечного 
кредитування, відкриття кредитних ліній, надання 
пільгових середньострокових та довгострокових кре-
дитів, створення в регіонах ринку цінних паперів,  
розміщення облігацій місцевих позик та реалізація за 
рахунок залучених коштів проектів регіонального роз-
витку. 

Проблеми ефективного функціонування промис-
лових регіонів на засадах інноваційної моделі розвитку 
залишаються актуальними та потребують подальшої 
активізації в сучасних умовах господарювання. Для 
України з огляду на перспективи інтеграції у ЄС та 
участі у європейському дослідницькому просторі, як 
зазначається дослідниками Східноєвропейського наці-
онального університету імені Лесі Українки [28], до-
цільним є вивчення та адаптація досвіду європейських 
країн, зокрема тих, де розвиток інноваційного підпри-
ємництва відбувається в умовах обмежених фінансо-
вих ресурсів та за наявності істотного науково-техніч-
ного потенціалу. Зокрема, у Польщі інфраструктура 
підтримки інноваційного підприємництва є розгалу-
женою і різноманітною, що дозволяє вирішувати ак- 
туальні проблеми науково-технічної діяльності та уз-
годжувати інтереси сторін у розвитку підприємництва.  

Наукова новизна дослідження полягає в удоскона-
ленні методичних підходів та визначенні напрямів 
прогнозування показника інноваційно-інвестиційної 
діяльності в регіонах України.  

Практична значущість дослідження — викорис-
тання прогнозних значень показника інноваційно-ін-
вестиційної діяльності при розробці стратегічної про-
грами соціально-економічного розвитку регіонів Ук-
раїни. 
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ПАРАДИГМА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВИХ ПРОЦЕСІВ  

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНІВ 
 
Постановка проблеми. Розбудова економічної мо-

делі держави та її регіонів потребує змін механізму уп-
равління відповідно до трансформації структури про-
дуктивних сил та виробничих відносин. На сучасному 
етапі відбувається  поступова трансформація суспіль-
них відносин та поглиблення прояву після індивіду- 
ального суспільства у всіх сферах господарських від-
носин, в тому числі на регіональному рівні. 

Актуальним питанням визначення пріоритетів 
регуляторної політики розвитку регіону є вивчення су-
часних особливостей розміщення виробничих сил, зо-
крема, концентрації виробничо-економічних чинни-
ків та трансформації впливу географічних чинників в 
ефекти концентрації ресурсів та продуктивних сил.  
Саме процеси концентрації людських та виробничих 
чинників історично визначили динаміку процесів еко-
номічного розвитку регіонів [1, c. 552]. 

Також, результатом процесу глобальної еконо- 
мічної інтеграції та відповідних трансформацій у сві-
товій економічній конфігурації початку XXI ст. стало 
формування економічної системи нового — глобаль-
ного рівня. Завдяки її цілісності, емержентності, а та-
кож об’єктивної взаємозалежності між її складовими 
на мега-, мета-, мезо-, макро- та мікрорівнях зростає 
важливість дослідження ролі регіонів у формуванні  
зовнішньоекономічної діяльності в цілому. При тому, 
структура економіки держави і регіонів має велике 
значення для збалансованого розвитку національного 
та регіонального господарства, їх ефективного та ста-
більного зростання. 

Регулювання процесів які пов’язані зі структур-
ними змінами здійснюється у рамках державної та ре-
гіональної структурної політики, які впливають на 
співвідношення між галузями, шляхом «згортання» 
старих галузей та стимулювання розвитку нових. Не-
гативні тенденції розвитку регіонів України сьогодні 
потребують комплексного підходу до формування ре-
гіональної структурної політики як системи адмініст-
ративних та економічних заходів державного впливу 
на економіку регіону, які здійснюються спільно дер-
жавними та регіональними органами і спрямованими 
на удосконалення структури виробництва та спожи-
вання регіонів, ефективне використання їх потенціалу 
та збереження навколишнього середовища [2, с. 570]. 
Структурні трансформації економіки вляють собою не 
тільки результат, але й передмову розвитку економіки 
регіонів. При тому, методологія трансформаційних 
процесів, що відбуваються в Україні, свідчать про на-
явність динамічних процесів у всіх сферах вітчизняної 
економіки, і в першу чергу, у регіональних господар-
ських комплексах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
останніх досліджень, які аналізують проблеми розвит-
ку регіонів України можна виділити роботи В.М. Ва-
силенко [3,4], В.Ю. Ведмідь [5], Л.Т. Шевчук [6], В.В. 
Смирнова [7], Н.А. Кухарської [8], Г.Л. Монастир- 
ського [9]. 

Метою дослідження є формування та обґрунту-
вання нової парадигми функціонування ринкових 
процесів в умовах трансформації регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток ринкових 
відносин в Україні обумовив необхідність глибокого 
теоретичного аналізу структурних трансформацій в ре-
гіональній економіці, одним з найважливіших проявів 
яких є трансформація структури суспільного ринко-
вого виробництва. Трансформаційні перетворення 
складної господарської системи регіонів, якою є еко-
номіка України і її регіонів, потребують, на наш пог-
ляд, нової економічної парадигми, вихідної концепту-
альної схеми, постановки проблеми сталого розвитку 
регіонів України й методів її вирішення. 

С точки зору провідного українського вченого, 
академіка А.А. Чухна (який розділяє погляди амери-
канського вченого І. Лакатоса) парадигма — це певна 
науково-дослідна програма, яка складається з жорст-
кого ядра, «захисного пояса» і сукупності методоло- 
гічних правил — «негативні  евристики», що окреслю-
ють небажані шляхи дослідження та «позитивні еври-
стики», які рекомендують найкращі шляхи досягнення 
[10, с. 445]. 

Оскільки пріоритетним завданням сталого роз- 
витку регіонів України має бути забезпечення стабіль-
ного економічного зростання, особливої уваги потре-
бують питання встановлення основних чинників 
цього зростання, особливості їх залучення в еконо- 
мічний обіг та ефективності механізмів регулювання 
цих процесів. У такому контексті регіональні аспекти 
економічного зростання для досягнення цілей стало- 
го розвитку повинні, на нашу думку, базуватися на  
комплексному дослідженні теорій економічного зрос-
тання та їх практичного впровадження. 

Тому в умовах ринкової трансформації регіонів 
України сутність нової парадигми регіонального еко-
номічного розвитку полягає в наступному: «Наше 
ключове слово — регіон, наш світогляд — світ (до-
вкілля) регіонів, наші головні ідеї — регіоналізм, ста-
лий розвиток і мезоінтеграція». При цьому парадигма 
«структура регіонального ринку — поведінка — резуль-
тативність» — аналітична побудова, покликана пояс-
нити функціонування ринкових процесів на рівні ре-
гіону (рис. 1). 
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Дана парадигма — відображає взаємозалежність 
структури, поведінки і дієвості трансформованого ре-
гіону, а також ступінь, з якою кожен з елементів здат-
ний впливати на інші. Парадигма, на нашу думку, ко-
рисна особам, відповідальним за проведення держав-
ної регіональної економічної політики при розробці 
заходів, спрямованих на підвищення дієвості та соціа-
льно-економічного зростання суб'єктів господар-
ського регіону. 

При цьому автори виходять, що регіоналізм — 
підхід до розгляду і вирішення економічних, соціаль-
них, політичних та інших проблем під кутом зору ін-
тересів споживачів того чи іншого регіону. Тоді, тран-
сформація на рівні регіону — перетворення структур, 
форм і способів економічної діяльності, зміна її ціле-
вої спрямованості [11, c.111]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Складові детермінанти парадигми функціонування ринкових процесів в умовах трансформації регіонів 

 
Згадувана алокативна ефективність — один з ас-

пектів дієвості діяльності суб'єктів господарювання 
регіону і регіонального ринку, що має на увазі опти-
мальне розміщення обмежених ресурсів за напрямами 
їх кінцевого використання, в результаті чого виробля-
ється саме той набір товарів і послуг, який найкращим 
чином відповідає структурі споживчого попиту. Це до-
сягається в умовах регіону, коли рівень всіх ринкових 
цін і прибутку відповідає реальним витратам ресурсів 
на виробництво продукції. 

Також необхідно при ринковій трансформації 
стратегічних комплексів регіонів визначати межу ви-
робничих можливостей (криву трансформації) як ме-
тод ілюстрації економічної проблеми рідкості. Кордон 

виробничих можливостей для промислового комп- 
лексу регіону показує максимальну кількість товару 
або промислових послуг, які можуть бути зроблені в 
регіональній економіці в даний момент часу при пов-
ному використанні доступних ресурсів і технологій. 
На рівні регіону — промисловий комплекс — частина 
регіональної економіки, що відноситься до виробни- 
цтва проміжного і кінцевого продукту, тобто матеріа-
льного виробництва: підприємства зайняті видобутком 
сировини, виробництвом і переробкою матеріалів і 
енергії, виготовленням машин. Поняття комплекс 
(лат. зв'язок, поєднання) — сукупність, поєднання  
об'єктів, предметів, дій, тісно пов'язаних і взаємоді- 
ючих між собою, утворюють єдину цілісність. 

Ринкова поведінка 

1. Цілі суб'єкта господарювання регіону
2. Політика диференціації ціни і продукту 
3. Межфірмова взаємодія як на рівні регіону, 
так і на міжрегіональному рівні 
4. Формування збалансованої регіональної 
інфраструктури 

Структура регіонального 
 ринку 

1. Ступінь концентрації продавців і по-
купців 
2. Характер продукції (однорідність / 
диференціації) 
3. Умови входження 
4. Вертикальна інтеграція 
5. Диверсифікація 

 
Дієвість регіонального ринку 

1. Виробнича ефективність 
2. Ефективність регіонального розпо-
ділу 
3. Алокативна ефективність 
4. Прогресивність технології 
5. Характеристика виробу 

Громадська регіональна політика

1. Політика щодо конкуренції
2. Галузева політика 
3. Конкурентне освітнє і ділове середовище 
4. Політика маркетингу взаємовідносин 
5. Формування збалансованої соціальної і еколо-
гічної інфраструктури 
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При обстеженні умов трансформації промисло-
вого комплексу регіону необхідно враховувати, що су-
купність промислового сектора, первинного сектора і 
сфери послуг — безперервний ланцюг економічної ді-
яльності і саме вона формує регіональну економіку. 

Новий підхід до економічної політики в умовах 
державного регулювання реалізації регіональної про-
мисловості полягає в тому, що держава повертає собі 
активну господарську функцію, яка реалізується через 
макроекономічне і організаційно-правове регулю-
вання. Методи, форми і розміри державної підтримки 
промислового розвитку повинні визначаться відповід-
ними державними цільовими програмами. Слід заува-
жити, що цільові програми регіонального рівня є важ-
ливою частиною системи державного управління те-
риторіальним розвитком в європейських державах. В 
останні роки визначилися такі тенденції і в держав-
ному регулюванні на рівні ряду обласних держадміні-
страцій в тому числі у великому промисловому регіоні 
України — Дніпропетровській області. Можна виді-
лити такі напрямки: 

- розробка довгострокових і середньострокових 
програм з економічного розвитку, науково-технічного 
розвитку області; 

- посилення державного контролю над процесом 
реструктуризації регіонального виробничого комп- 
лексу; 

- поліпшення інвестиційного клімату з позицій 
довгострокової перспективи, формування збалансова-
ної регіональної інфраструктури; 

- підтримка адміністрацією зовнішньоекономіч-
них зв'язків промислового сектора регіонів. 

До того ж ритмічне функціонування промисло-
вого комплексу регіону багато в чому визначається 
станом виробничої інфраструктури. Тому має існувати 
відповідність потреб промисловості і можливостей ін-
фраструктури [12]. 

Як будь-яка інша система регіональна економіка 
повинна підпадати під можливості аналізу і оцінки  
відповідних параметрів. Для цього необхідна наявність 
певних показників кількісного та якісного змісту. Але 
якщо для вибору показників якісних характеристик 
економіки регіону труднощів не існує (принаймні, на-
явні і використовувані терміни і поняття дозволяють 
досить аргументовано і об'єктивно це здійснити), то з 
кількісними показниками інша справа. Основною 
проблемою при виборі показників, використовуваних 
для прийомів і методів аналізу та оцінки економічного 
стану регіону, є вибір масштабу вимірювання і відпо-
відних показників вимірювання (що мають адекватне 
відображення і значимість саме для регіональної еко-
номіки). Для визначення вибору масштабу вимірю-
вання показників необхідно: 

- уточнення цілей і завдань дослідження регіона-
льного рівня економіки; 

- уточнення співвідношень (сполучень) еконо-
міки країни і економіки регіону; 

- уточнення співвідношень економіки регіону і 
економіки підприємства. 

Важливий показник, за яким також спостеріга-
ється істотна неоднорідність територіальних утво-
рень — це їх економічний потенціал, який є найваж-
ливішим фактором формування дохідної частини міс-
цевого (регіонального) бюджету. Проблема ж неодно-
рідності за економічним потенціалом — як і раніше за-
лишається надзвичайно актуальною. В сучасних умо- 

вах оптимальне її рішення може бути досягнуте за до-
помогою одночасного вирішення двох основних за-
вдань: 

- створення ефективного механізму управління 
інноваційним розвитком регіону та розробка марке- 
тингового інструментарію; 

- наділення органів регіонального управління від-
повідними повноваженнями у сфері регулювання еко-
номічної діяльності суб'єктів господарської діяльності 
регіону та його комплексного соціально-економічного 
розвитку. 

Ключовою проблемою державної регіональної 
політики має стати запровадження ефективних меха-
нізмів зменшення дисбалансу розвитку регіонів, які 
базуються на державній підтримці і стимулюванні їх 
внутрішнього потенціалу. Відсутність ефективної регі-
ональної політики та організаційно-економічного ме-
ханізму збалансованого розвитку регіонів, наявність 
депресивних регіонів і проблеми структурних транс-
формацій старопромислових регіонів привезло до до-
сить радикальної диференціації регіонів України за  
рівнем економічного і соціального розвитку. Існуюча 
міжрегіональна диференціація соціально-економіч-
ного розвитку становить 6,5 рази за показником вало-
вого регіонального продукту на одну людину. При 
цьому, як зазначено в роботі Т.С. Лазаревої [13], по-
силення міжрегіональної асиметрії супроводжується 
збільшенням кількості депресивних, проблемних і від-
сталих територій. При таких умовах територія України 
не може вважатися однорідним і збалансованим еко-
номічним простором. 

Таким чином, регіональні трансформації України 
і безпосередньо регіональний розвиток сьогодні про-
ходять під впливом вищеописаних глобалізаційних 
процесів поряд з якими формуються протилежні про-
цеси регіоналізціі. Парадокс, але два цих процеси є як 
взаємодоповнюючі, так і взаємовиключні. Так як гло-
балізація передбачає світове управління і стирання  
кордонів держав як таких, а регіоналізація, навпаки, 
передбачає ідентифікацію регіону. Однак, якщо ми го-
воримо про регіони — групи держав, які утворюються 
внаслідок поділу праці, різних інноваційних процесів, 
то в такому випадку ми маємо ефективне злиття двох 
процесів воєдино. Якщо ж ми говоримо про регіони — 
області України, то з впровадженням регіоналізації в 
Україні ми маємо посилення процесів регіоналізації 
на території України. Хоча, деякі вчені вважають сам 
процес регіоналізації вже глобалізаційним впливом. 

Неможливо сьогодні говорити про трансформа-
цію регіонального розвитку без поняття «децентралі-
зація». Знову таки, дане поняття, найчастіше, розгля-
дають більше в політичному контексті, ніж в еконо- 
мічному. Хоча, не слід забувати, що децентралізація 
влади — це поняття політичне, але управління децен-
тралізованими регіонами — це економічне завдання. 
Всім відомо, що «економіка» в перекладі означає «ве-
дення господарства», і всім абсолютно зрозуміло, що 
суспільство знаходиться в постійному веденні госпо-
дарства, тому що основний вид діяльності людини — 
це праця. Тому економічний аспект децентралізації в 
регіонах значно важливіший за політичний і на ви- 
рішенні завдань якого повинна бути зосереджена  
сьогоднішня економічна наука. 

Практика застосування децентралізації країнами 
Європи показує, що рівень економічного розвитку 
країни або регіону значною мірою визначається мож- 
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ливостями децентралізації влади. Бідні країни, як пра-
вило, вдаються до протилежного рішення — до центра-
лізації, вважаючи, що це найкраще відповідає теорії 
фіскального федералізму. Хоча, фіскальна децентралі-
зація вважається важливою метою національного 
уряду в багатьох країнах, що розвиваються. Тобто, чим 
багатша стає країна, тим більше відповідальності і ре-
сурсів вона передає на місця. 

Якщо прибрати політичний підтекст і професійно 
подивитися на питання децентралізації, то вона може 
бути перспективною ідеєю, реалізація якої може піти 
на благо держави. Децентралізація є одним з фунда- 
ментальних принципів системи державного управ-
ління розвинених країн. В її витоках лежить гіпотеза 
теорії менеджменту про те, що звуження кола завдань 
призводить до підвищення якості їх виконання та по-
ліпшення результатів роботи. Наприклад, в ЄС, де цей 
процес був здійснений не тільки в федеральних кра- 
їнах і країнах з історично впливовими позиціями міс-
цевої влади, а й в унітарних державах, досвід показав, 
що децентралізація забезпечує серйозні позитивні 
зміни. 

Президент України, Петро Порошенко, зазначив, 
що при розробці реформи децентралізації Україна 
брала за основу успішний досвід сусідньої Польщі. 
Польща належить до країн Вишеградської групи, які 
мали дуже швидке економічне зростання після впро-
вадження реформ. Приклад розвинених країн, таких 
як країни Скандинавії, країни «Вишеградської групи» 
показує, що ефективною економічною системою є 
«ринкова економіка, соціально орієнтована». Але, при 
цьому, ми знаємо, що можна побудувати або еконо-
міку споживання, або економіку виробництва в дер-
жаві. Польща є прикладом побудови економіки спо-
живання. Економіки споживання завжди дають стрім-
ке економічне зростання, оскільки націлені на спожи-
вача не тільки національного, а в більшості зарубіж-
ного. Однак, такі економіки дуже схильні до кризових 
явищ, оскільки дуже відкриті для іноземного капіталу. 
І такі економіки дуже залежні, оскільки повинні ви-
тримувати певний вектор, в якому знаходиться їх еко-
номічний розвиток. Економіка ж України характери-
зується як економіка виробництва. Хоча, на сьогодні-
шній день, в наукових колах ведуться дискусії, чи 
може економіка України і далі бути економікою виро-
бництва. І є значна кількість думок, що в силу того, 
що в Україні основні фонди виробництва по регіонах 
зношені, практично, на 80% (тільки в декількох обла-
стях на 50%) піддержувати і розвивати економіку ви-
робництва в Україні буде досить складно. Хоча, Укра-
їна має такий багатий природо-ресурсний потенціал, 
що не розвивати економіку виробництва, напевно, це 
був би злочин. Такі економіки, як економіки вироб-
ництва не дають стрімкого економічного зростання, 
однак вони стабільні у своєму розвитку і не на стільки 
залежні від кризових явищ як економіки споживання. 
У разі глибокої економічної кризи таку економіку  
можна переорієнтувати на внутрішній ринок (тим са-
мим зберегти робочі місця, заробітну плату і скоро-
тити відтік національного капіталу), що неможливо 
зробити в разі економіки споживання. Тому приклад 
Польщі, можливо, для України не зовсім підходить і 
нам необхідно шукати складну комплексну модель де-
централізації в умовах трансформаційних та структур-
них змін економіки України. 

Самі ж польські вчені виділяють як позитивні, 
так і негативні сторони децентралізації. Найбільш ха-
рактерними рисами польської децентралізації є: 

1) децентралізація в Польщі зміцнила інституцій-
ний потенціал муніципалітетів. Але, потенціал муні-
ципалітетів складається з двох ключових елементів:  
a) можливості притягнення зовнішніх інвесторів;  
б) можливості отримання зовнішніх коштів на розви-
ток (з держбюджету або коштів ЄС). Міста і регіони в 
Польщі користувалися і користуються значними су-
мами з бюджету ЄС; 

2) децентралізація прискорила темп суспільно-
економічного розвитку в деяких регіонах Польщі. Але, 
ця ситуація стосується, в принципі, тільки багатих ре-
гіонів, які користуються додатково так званою «рен-
тою по місцю розташування». В результаті, завдяки 
виступу синергічного ефекту (децентралізація, віднос-
но високий попередній рівень розвитку деяких регіо-
нів і «рента за місцем розташування»), частина воє-
водств стала розвиватися швидше середнього по кра-
їні. Для більшості слабо розвинених регіонів в Польщі 
(що знаходяться насамперед у східній Польщі) децен-
тралізація означає зростання розриву по відношенню 
до найбільш успішних польських регіонів і до серед-
нього по всій країні; 

3) децентралізація відкрила можливість для роз-
робки стратегій розвитку регіонів, міст, повятів і гмін 
знизу; 

4) децентралізація влади сприяє формуванню 
креативного класу в містах і мегаполісах. 

З розглянутого досвіду впровадження польської 
децентралізації зрозуміло, що вона супроводжувалась 
додатковою інституційно-фінансовою підтримкою для 
менш розвинених регіонів або тих, що проходять еко-
номічну реструктуризацію (наприклад пов'язану з пе-
реходом до нових галузей). Таким чином, приклад 
польської децентралізації, знову таки, наголошує на 
необхідності розробки індивідуальної складної моделі 
децентралізації в Україні зі збереженням тенденцій ре-
гіоналізації в умовах трансформації регіонального  
розвитку з урахуванням процесів збалансованого роз- 
витку регіонів і глобалізаційних процесів, на що і бу-
дуть спрямовані наші подальші дослідження. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. До-
слідження методологічних аспектів структурних про-
цесів в економіці України і її регіонів дає підґрунтя 
для висновку, що вирішальну роль в структурній пе-
ребудові національної та регіональної економік віді- 
грає державна економічна політика. 

Структурна перебудова економіки здійснюється 
як комплекс економічних, політичних і організацій-
них заходів на різних рівнях національної і регіональ-
ної економік. 

Цілі структурної перебудови визначаються пріо-
ритетними напрямками розвитку регіонів України у 
науково-технічному, галузевому, територіальному і ін-
фраструктурному аспектах, а також стремлінням регі-
онів України увійти в систему світогосподарських 
зв’язків та сучасних ринкових відносин на основі роз-
ширення економічної інтеграції. 

Наше бачення парадигми функціонування рин-
кових процесів в умовах трансформації регіонів не 
претендує на істину у вищій інстанції. Проте, як нам 
думається, в разі її реалізації регіональна та націона-
льна економіка зможе швидше оговтатися від тих по- 
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трясінь, яких вона зазнала внаслідок економічної та 
політичної кризи в Україні. 
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МАРШРУТИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 
МОДИФІКОВАНОГО МУРАШИНО-КЛІТИННО-АВТОМАТНОГО АЛГОРИТМУ 

 
Постановка проблеми. Задача маршрутизації  

транспорту (Vehicle Routing Problem, VRP) представ-
ляє собою задачу комбінаторної оптимізації, яка по-
лягає у пошуку набору найкоротших маршрутів руху 
парку транспортних засобів, що розташовані в одному 
або кількох депо, у процесі розвезення продукції точ-
кам-споживачам. При цьому, можуть бути накладені 
обмеження щодо кількості та вантажопідйомності  
транспортних засобів, обсягів потреб споживачів, часу 
доставки тощо.  

Очевидно, що VRP є узагальненим випадком до-
сліджуваної нами раніше [1] задачі комівояжера 
(Travelling Salesman Problem, TSP), коли попит спожи-
вачів приймається ненульовим та існує декілька аген- 

тів, що рухаються. Такі задачі належать до класу NP-
складних, розв’язання яких вимагає значних обчислю-
вальних ресурсів, а час пошуку оптимального роз-
в’язку залежить від розмірності задачі експоненційно.  
У зв’язку з цим, при розв’язанні конкретних практич-
них завдань такого роду, коли розмірність може дося-
гати 100 пунктів і більше, рекомендується застосову-
вати наближені методи [2]. Тому на сучасному етапі 
актуальною є розробка та вдосконалення метаеврис-
тичних методів розв’язання комбінаторних задач, до 
яких належать в тому числі генетичні алгоритми (GA), 
клітинні автомати (СА) та метод мурашиних колоній 
(ACO). Дані методи будують свою роботу аналогічно з 
процесами, які відбуваються у живій природі. Тому в 
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деяких джерелах можна зустріти назву «біоінспіровані 
алгоритми» [3], що з англійської означає — натхненні 
природою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважа-
ючи на те, що вказані метаевристичні методи об’єд-
нані в один науковий напрям, що має назву «природні 
обчислення» (Natural Computing), та дозволяють зна-
ходити наближені до оптимальних розв’язки комбіна-
торних задач за прийнятний час, вони відрізняються 
як за якістю розв’язків, так і за швидкістю роботи. По-
рівняння ефективності використання різноманітних 
метаевристичних методів для розв’язання комбінатор-
них задач здійснене у багатьох працях. І хоча у [4] до-
ведено вищу ефективність методів ройового інтелекту 
(мурашиних та бджолиних алгоритмів) порівняно із 
GA для розв’язання більшості NP-складних задач, у 
[5] зазначено, що саме TSP ефективніше розв’язується 
за допомогою ACO та GA. Дозволимо собі не погоди-
тись з цим, оскільки виходячи із своєї природи, му-
рахи прагнуть потрапляти в одні і ті самі пункти, тоді 
як комівояжер не повинен повторно відвідувати жоден 
пункт, окрім початкового. Такі протиріччя стали при-
чиною появи останніми роками все більшої кількості 
різноманітних комбінацій існуючих методів. Напри-
клад, у [6] розроблено гібридний GA розв’язку VRP з 
обмеженою вантажопідйомністю, який ґрунтується на 
використанні двох популяцій, деякі особини яких пе-
ріодично мігрують. У наведеній роботі зазначається, 
що такий гібридний GA за своєю ефективністю може 
змагатися із найкращим методом — пошуком з відмо-
вою. Ідея застосування багатопопуляційних GA також 
розвинена у  [7], проте в даній праці якість роботи GA 
підвищена за допомогою АСО. Аналогічно, у [8] для 
розв’язання TSP розроблено гібридний алгоритм, суть 
якого полягає у послідовному використанні операто-
рів GA і АСО та інтеграції генетичної інформації у 
процес побудови шляху агентом АСО, а також дове-
дено, що даний алгоритм дозволяє знаходити більш 
якісні розв’язки, ніж АСО, за той самий час.  

Мета статті. Огляд існуючої літератури з даної те-
матики доводить, що найбільш перспективним є ви-
користання не чистих, а комбінованих метаевристич-
них методів для розв’язання таких задач, як TSP та 
VRP. Це логічно, зважаючи на специфіку VRP, яка  
фактично складається з двох підзадач — задачі пошуку 
найкоротших відстаней між кожною парою пунктів 
призначення та задачі комівояжера. Тому метою даної 
роботи є розробка модифікованого мурашино-клі-
тинно-автоматного алгоритму розв’язання VRP з ура-
хуванням якості доріг та реальної дорожньої ситуації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. VRP ле-
жить на перетині двох добре вивчених задач — TSP та 
задачі про упакування рюкзаку (Bin Packing Problem, 
BPP). Існує щонайменше 7 різновидів VRP [9], які  
відрізняються між собою за ступенем деталізації. Ми 
розглянемо найбільш загальну варіацію задачі марш-
рутизації — Capacitated VRP (CVRP). Вона є розшире-
ною версією класичної VRP та ураховує додатковий 
параметр — обмежену вантажопідйомність транспорт-
ного засобу. Тут і далі CVRP будемо згадувати як зви-
чайну VRP. 

Модель VRP включає такі параметри: 

n — кількість споживачів (пунктів, до яких необ-

хідно доставити вантаж); 

K  — вантажопідйомність кожного транспорт-
ного засобу;  

{ } 1,i i n
D d

=
= — вектор попиту (обсягу замовлення) 

споживачів;  

{ }
, 0,ij i j n

C c
=

=  — матриця вартостей транспорту-

вання вантажу між споживачами i  та j . 
Сутність VRP полягає в наступному. Однакові 

транспортні засоби обмеженої вантажопідйомності K
здійснюють доставку продукції з депо 0n  до спожива-

чів 
1 , nn n . Завдання полягає у мінімізації загальних 

витрат на доставку продукції (або відстаней, що про-
ходять всі транспортні засоби). Тобто, необхідно ви-
значити набір маршрутів мінімальної загальної варто-
сті, що відповідають таким вимогам: 

− кожен маршрут починається і закінчується у 
депо; 

− кожен споживач включається лише в один з 
маршрутів, оскільки може обслуговуватися лише од-
ним транспортним засобом; 

− сумарний попит споживачів кожного марш-
руту не перевищує вантажопідйомності транспортного 
засобу.  

Ураховуючи усі введені позначення, VRP може 
бути формалізована у вигляді зваженого орієнтованого 

графу ( , )G N A= .  Множина вершин N  включає 

множину споживачів C  (вершини 
1 , nn n ), а також 

депо 0n . Множина ребер A  формується з можливих 

зв’язків між вершинами. Кожному ребру ( , )i jn n  відпо-

відає певна вартість перевезень між споживачами i  та 

j , вартість перевезень з будь-якого пункту до цього ж 

пункту, зрозуміло, нульова 0i ic = . Матриця вартостей 

(відстаней) є симетричною, коли 
i j j ic c= . В реальних 

умовах частіше зустрічаються несиметричні матриці, 
що пов’язано, наприклад, з існуванням шляхів з одно-
стороннім рухом. Множину однакових транспортних 
засобів, що характеризуються певною вантажопідйом-

ністю K , позначимо як V . Кожен споживач, в свою 

чергу, має певну величину попиту (обсяг його замов-

лення) id . Змінною виступає лише одна величина  

v
i jX , яка може набувати двох значень: 1 — якщо  

транспортний засіб v  переїжджає з пункту i  до  

пункту j , 0 — в іншому випадку.  

Цільова функція VRP виглядає таким чином [10]: 

( , )

m in ;v
i j i j

v V i j A

c X
∈ ∈

→   (3) 

А обмеження, відповідно: 

1; ,v
i j

v V j N

X  i C
∈ ∈

= ∀ ∈  (4) 

; ,v
i i j

i C j N

d X K  v V
∈ ∈

≤ ∀ ∈   (5) 

0 1; ,v
j

j C

X  v V
∈

= ∀ ∈  (6) 

0; ,v v
i k k j

i N j N

X X  k C ,  v V
∈ ∈

− = ∀ ∈ ∀ ∈   (7) 

{ }0 ,1 ,v
i jX ∈  ( ), ,i j A∀ ∈ .v V∀ ∈  (8) 

Обмеження (4) означає, що кожен споживач по-
винен бути обслужений лише одним транспортним за-
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собом. Нерівність (5) встановлює обмеження на ван-
тажопідйомність транспортних засобів. Сумарне за- 
мовлення споживачів, що обслуговуються одним  
транспортним засобом, не повинне перевищувати 
його номінальної вантажопідйомності. Обмеження (6) 
фіксує, що кожний транспортний засіб може виїхати з 
депо лише один раз. А обмеження (7) означає, що  
кількості транспортних засобів, що в’їхали та виїхали 
від споживача чи депо, повинні бути однаковими.  

Така задача розв’язується у два етапи: 

− розбиття множини вершин N  на m  підмно-

жин (маршрутів); 

− визначення послідовності відвідування вер-
шин у кожному маршруті. 

Розв’язок VRP можна зобразити у вигляді графа, 
що є об’єднанням m  орієнтованих циклів вихідного 

графа G , що мають єдиний перетин у точці 0n  

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Представлення розв’язку задачі маршрутизації 

 
Під час розв’язання VRP, що описує реальні ви-

падки, часто потрібна більша деталізація. Додатко-
вими параметрами, що включаються в модель, можуть 
бути асиметрична матриця відстаней, декілька депо, 
неоднорідні транспортні засоби, різне часове вікно для 
кожного споживача. Врахування подібних факторів 
робить розв’язання даної задачі ще важчим.  

Двоетапність VRP зумовлює специфічний вибір 
методів її розв’язання. Зокрема, для розв’язання пер-
шого етапу — розбиття множини вершин на підмно-
жини та знаходження найкоротших відстаней між 
усіма вершинами — найбільш ефективним виступає 
АСО у зв’язку зі здатністю мурах вишукувати оптима-
льні шляхи між пунктами. Проте, для розв’язання дру-
гого етапу — визначення послідовності відвідування 
вершин у кожному маршруті, що фактично представ-
ляє собою розв’язання TSP, — АСО є малоефектив-
ним, що пов’язано із природою мурах, які прагнуть 
потрапляти в одні і ті самі пункти, в той час, як комі-
вояжер не повинен відвідувати один пункт двічі за ви-
ключенням депо. Тому, для розв’язання VRP ми про-
понуємо використати модифікований мурашино-клі-
тинно-автоматний алгоритм.  

Роботу пропонованого модифікованого мура-
шино-клітинно-автоматного алгоритму можна зобра-
зити у вигляді блок-схеми (рис. 2). Він працює у два 
етапи: 

1) знаходження наближених до оптимальних 
шляхів між пунктами, ґрунтуючись на мережі доріг, за 
допомогою модифікації АСО по аналогії з процесами 
росту гриба-слизовика; 

2) розв’язання задачі відвідування усіх пунктів в 
межах сформованих маршрутів методом СА. 

Мурашино-клітинно-автоматний алгоритм роз-
в’язання VRP було удосконалено на основі аналогії з 
процесами росту гриба-слизовика виду Physarum 
polycephalum [11], який під час пошуку джерела їжі за-
вдяки процесу селективного посилення бажаних мар-
шрутів і одночасного видалення надлишкових зв’язків 
здатний формувати ефективні з точки зору вартості, 
продуктивності та відмовостійкості транспортні ме-
режі.  

Саме цей механізм і став основою модифікації 
мурашиного алгоритму [12], сутність якої полягає в 
тому, що мурахи не бігають, як в класичному алго- 
ритмі, залишаючи за собою феромон, а вишикуються 
в ланцюжки. Таким  чином відтворюється клітинно-
автоматний підхід при реалізації алгоритму.  

Спочатку, за аналогією зі слизовиком, вибудову-
ється суцільна мережа мурах, які починають переда-
вати одна одній порції «поживних речовин».   

Імовірність передачі товару від однієї мурахи до 
іншої визначається так: 

[ ] [ ]
,

,

,

, ,

( )
( )

( ) ,

( ) 0,
l k

i j i j

i j k

i l i l i k
l J

i j k i k

t
P t

t ,  i f  j J

P t  i f  j J ,  

α β

α β

∈

    τ ⋅ η    = τ ⋅ η ∈

 = ∉

  (9) 

де α  та β — параметри, які визначаються експеримен-

тальним чином.  
Потім відбувається відмирання неефективних му-

рах, тобто таких з них, які більше простоюють без діла, 
ніж передають порцію товарів (аналог «випаровування 
феромону»).  

Визначення ступеня ефективності роботи k-тої 

мурахи відбувається за такою формулою: 

,

, ( , ) ( ),
( )( )

0, ( , ) ( ),

k
ki j k

k

Q
if  i j T t

L tt

i f  i j T t  

 ∈Δτ = 
 ∉

 (10) 

де ( )kT t  — маршрут, що k-та мураха пройшла на t -тій 

ітерації, довжиною ( )kL t ; Q — регульований пара-

метр, значення якого одного порядку із довжиною оп-
тимального маршруту. 

Чим частіше передається товар, тим мураха  
ефективніше і корисніше. Тобто в ній ніби підвищу-
ється рівень феромону, як у класичному мурашиному 
алгоритмі. 

Швидкість відмирання не ефективних мурах фо-
рмалізується так: 

( 1) (1 ) ( ) ( ) ,i j i j i jt p t tτ + = − ⋅ τ + Δ τ   (11) 

де [ ]0,1p ∈  — коефіцієнт випаровування феромону, 

,
1

( ) ( )
m

ij i j k
k

t t
=

Δτ = Δτ , m — кількість мурах в колонії. 

Тобто, чим менше у мурахи феромону, тим більша 
ймовірність її смерті. Таким чином відбувається зву-
ження широкої мережі в окремі найбільш оптимальні 
транспортні ланцюжки. 

Депо 
Споживачі
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Рис. 2. Блок-схема роботи модифікованого мурашино-клітинно-автоматного алгоритму 
 
Результати обчислювального експерименту. Для 

реалізації модифікованого мурашино-клітинно-авто-
матного алгоритму розв’язання VRP було прийнято 
низку припущень: 

кількість пунктів призначення, розташованих ви-
падковим чином, дорівнює 8; 

увесь вантаж розвозиться двома транспортними 
засобами; 

вантажопідйомність транспортних засобів є дос-
татньою, щоб за один маршрут перевезти увесь товар; 

сумарне замовлення споживачів не перевищує 
номінальної вантажопідйомності двох транспортних 
засобів; 

витрати часу, окрім часу на транспортування, ну-
льові, зокрема це час на розвантажувальні роботи та 
час на обідню перерву (витрати часу на розвантажу-
вання продукції можна урахувати шляхом додавання 
до загального часу деяких усереднених значень цього 
часу, помножених на кількість пунктів). 

Зазначені спрощення не виходять за межі основ-
ної мети нашого дослідження, якою є демонстрація 
можливостей мурашино-клітинно-автоматного алго-
ритму при розв’язанні VRP.  

Реалізація мурашино-клітинно-автоматного алго-
ритму розв’язання VRP, у нашому випадку, перш за 
все передбачає представлення транспортної інфра-
структури міста у деякому мережевому вигляді (рис.3). 
Таким чином, задача оптимізації транспортування де- 

яких вантажів зводиться до пошуку мінімальних від- 
станей між заданими вузлами мережі. 

Окрім врахування відстаней між вузлами, в ре- 
альних ситуаціях, більш корисною є інформація, яка 
дозволяє мінімізувати час, що витрачається на подо-
лання цієї відстані. Він визначається наступними  
факторами: якість дорожнього покриття; наявність 
світлофорів та регулярність їх переключення; кількість 
смуг руху (пропускна спроможність дороги); кількість 
сторонніх машин у конкретні періоди часу (форму-
вання заторів); середній час, який витрачається для 
здійснення повороту. 

Окрім перелічених, можна навести ще низку фа-
кторів, що залежать від багатьох суб’єктивних та 
об’єктивних причин (пори року, час доби тощо). У кі-
нцевому випадку всі ці фактори можна звести до се-
реднього часу подолання конкретної ділянки дороги, 
що залежить від середньої швидкості на цій ділянці та 
її довжини. Крім цього, іноді має місце односторонній 
рух деякою ділянкою дороги, що однозначно впливає 
на траєкторії руху транспортних засобів. 

Для аналізу ефективності мурашино-клітинно-
автоматного алгоритму при розв’язанні VRP, було зге-
неровано модельну інфраструктуру доріг деякого  
фрагменту міста та пункти, до яких необхідно доста-
вити вантаж (рис. 4). Ширина фрагменту — 10 км, ви-
сота — 5 км. Окрім цього, прийнято три типи доріг із 
різними середніми швидкостями їх подолання — 10, 20 
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та 30 км/год відповідно від світло-сірого до чорного 
кольорів. Середній час правостороннього повороту 
для моделі прийнято 10 с, а лівостороннього — 20 с. 

Також деякі ділянки доріг є дорогами з одностороннім 
рухом (на рисунках не відмічено цей факт, щоб не пе-
ревантажувати зображення). 

 

 
Рис. 3. Приклад формування мережевої структури доріг міста 

 
Усі вузли мережевої структури доріг мають свої 

індекси, а також індекси та типи доріг до найближчих 
сусідніх вузлів. Пункти призначення згідно розробле-
ної моделі розподіляються між двома транспортними 
засобами найбільш оптимальним чином, а траєкторія 
руху деякого транспортного засобу зводиться до пере-
лічення порядку слідування вузлів мережі. На рисунку 

4 показано приклад траєкторій руху двох транспортних 
засобів за умов мінімальної довжини шляху. Ліва тра-
єкторія має загальну довжину 12,25 км із часом подо-
лання шляху 1,05 години, а права — 10,45 км із часом 
0,85 години.  

 

 

 
 

Рис. 4. Приклад траєкторій руху двох транспортних засобів за умов мінімальної довжини шляху  
(велике коло — депо, дрібні — споживачі) 

 
Висновки. Таким чином, в даній роботі була про-

демонстрована принципова можливість використання 
мурашино-клітинно-автоматного алгоритму при роз-
в’язанні задачі маршрутизації. Оптимізація маршрутів 
руху транспортних засобів під час розвезення продук-
ції дозволить знизити непродуктивні витрати, що по-
зитивно впливатиме на конкурентоспроможність під-
приємств. Для реалізації моделі було використано  
тестовий приклад з вісьма пунктами-споживачами  
вантажу та двома транспортними засобами необмеже-
ної вантажопідйомності, які рухаються по дорогах де-
якого міста. Розроблена модель може бути в подаль-
шому деталізована шляхом урахування різноманітних 
параметрів, зокрема обмежень на вантажопідйомність, 
кількість транспортних засобів, тривалість робочого 

дня, обсяг замовлення споживачів, час на навантажу-
вально-розвантажувальні роботи тощо.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 

світової економіки ґрунтується на випереджувальному 
використанні інформації, знань та технологій. Одним 
з найвпливовіших користувачів даних складових явля-
ється підприємницький сектор, оскільки пожвавлення 
конкурентної боротьби за споживачів та ринки збуту  
є водночас і наслідком використання інтелектуального 
капіталу, і стимулом його застосування. 

В таких обставинах залучення до господарської 
діяльності об’єктів права інтелектуальної власності 
(ОПІВ) стає визначальним фактором забезпечення 
підприємствами своїх конкурентних переваг. Воло-
діння виключними правами на унікальні розробки, ві-
домий бренд чи репутацію сьогодні є більш впливовою 
та прибутковою передумовою успішної діяльності 
компанії, аніж наявність матеріальних активів. Тому, 
зважаючи на багатий світовий досвід використання 
ОПІВ та різноманітність їх видів, підприємницький 
сектор  України потребує глибокого дослідження та 
пошуку найбільш ефективного, найбільш альтернати-
вного методу впровадження  і розвитку інтелектуаль-
ної власності (ІВ) в господарській діяльності, що є  
важливим кроком якісного розвитку держави в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке 
використання терміну «інтелектуальна власність» в су-
часному законодавстві, науковій літературі та практиці 
багатьох країн розпочалося в 1967 р., коли у Сток- 
гольмі була підписана Конвенція про заснування Все-
світньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), 
яка трактує інтелектуальну власність як збірне по- 

няття, що позначає усі права на результати творчої ді-
яльності і деякі прирівняні до них об’єкти. 

Загалом поняття «інтелектуальна власність» має 
багато трактувань, що в першу чергу пояснюється ши-
роким колом різноманітних об’єктів, які підпадають 
під його визначення. Більшість економістів трактують 
інтелектуальну власність як матеріально виражений 
результат розумової діяльності, який охороняється 
встановленими нормами і офіційними документами 
(патентами і т. д.) і надає автору виняткове право на 
нього, при цьому акцент в даному понятті роблять або 
на абстрактній природі, втіленні розумових та творчих 
ідей людини або,  навпаки, віддають перевагу правовій 
природі інтелектуальної власності, тобто виділяють в 
першу чергу право володіння результатами розумової 
та творчої діяльності (табл. 1). 

Метою статті є дослідження світового досвіду за-
лучення інтелектуальної власності до господарської ді-
яльності підприємницького сектору та обґрунтування 
її ролі у формуванні конкурентних переваг україн- 
ських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальний ка-
пітал вважається найбільш важливим активом багатьох 
найбільших і найбільш потужних світових компаній. 
Він служить основою для домінування на ринку та за-
безпечення постійної прибутковості провідних корпо-
рацій. Інтелектуальна власність як одна з основних 
складових інтелектуального капіталу також привертає 
все більшу увагу  як науковців, так і ділових кіл. 
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Таблиця 1 
Визначення поняття «інтелектуальна власність 

Стаття 2 Конвенції про заснову-
вання Всесвітньої організації ін-
телектуальної власності 

Інтелектуальна власність — права на літературні, художні і наукові 
твори; виконавську діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні 
передачі; винаходи в усіх сферах людської діяльності; наукові від-
криття; промислові зразки; товарні знаки, знаки обслуговування, фір-
мові найменування і комерційні позначення; захист від недобросовіс-
ної конкуренції, а також усі інші права, що стосуються інтелектуальної 
діяльності (наприклад, комп’ютерні програми і бази даних, топології 
інтегральних мікросхем, ноу-хау) у виробничій, науковій, літературній 
і художній сферах, закріплені за певним суб’єктом, а також різні фор-
ми привласнення матеріальних благ, що є винагородою за творчу 
працю [1] 

Генеральний директор ВОІВ і Ге-
неральний секретар Міжнарод-
ного союзу з охорони нових сор-
тів рослин Каміл Ідріс 

Інтелектуальна власність є комерційним застосуванням творчої думки 
для розв’язання технічного або художнього завдання. Вона не є про-
дуктом сама по собі, а являє собою особливу ідею, що стоїть за цим 
продуктом, або спосіб, яким ця ідея виражена, або ж відмітний ха-
рактер того, як цей продукт названий або описаний [2] 

П. М. Цибульов Інтелектуальна власність у широкому розумінні — це закріплені зако-
ном права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій, на-
уковій, літературній і художній сферах [3] 

І. О. Мікульонок  Інтелектуальна власність як право на результати розумової діяльності 
людини, є благом нематеріальним, зберігається за його творцями й 
може використовуватись іншими особами лише за узгодженням з 
ними, крім випадків, зазначених у законодавстві [4] 

 
Законодавством в Україні надається визначення 

поняття «право інтелектуальної власності», а не самої 
інтелектуальної власності. 

Нематеріальна природа створює складність у ви-
діленні результатів інтелектуальної діяльності в окрему 
виробничу категорію, оскільки, з одного боку, ці ре-
зультати є продуктом розумової діяльності людини, 
тобто тісно пов’язані з людським фактором, а з іншого 
боку — їх відокремлення від самого розумового про-
цесу та фіксація на матеріальних носіях у підсумку 
створює нематеріальне економічне благо, яке завдяки 
об’єктивній формі подання може використовуватися 
іншими людьми так само успішно, як і матеріальні 
речі. При цьому дане благо, маючи довгостроковий ха-
рактер, може брати участь не в одному виробничому 

циклі та частково переносити свою вартість на вартість 
виробленої продукції. Також використання результатів 
інтелектуальної діяльності може забезпечувати приріст 
вартості, тобто виступати як продуктивний фактор ви-
робництва і відповідно створювати додатковий дохід 
[5, c. 62]. 

Враховуючи те, що життєвий цикл товарів у су-
часних реаліях стає значно коротшим, зникає про-
блема дефіциту товарів і послуг,  проблема конкурен-
ції переходить в сферу випереджувального викорис-
тання сучасних  технологій,  основою яких є ОПІВ.  

Найбільш повне тлумачення поняття «інтелекту-
альна власність» надає В. Базилевич [7], який узагаль-
нив найпоширеніші визначення дослідників (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 1. Складові права інтелектуальної власності [6. с. 8] 
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Рис. 2. Визначення інтелектуальної власності за В. Базилевичем 
 
 

 
 

Рис. 3. Класифікація ОПІВ 
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система відносин щодо привласнення ідеальних об’єктів, виражених в 
об’єктивованих інтелектуальних продуктах, утілених у науково-технічній та 

літературно-мистецькій творчості індивідуалізуючих її суб’єктів

права на результати розумової діяльності людини у науковій, художній, 
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результат інтелектуальної творчої діяльності, певним чином об’єктивований, 
„сумісний” з матеріальним носієм, який може бути відтворений, вільно 

розмножений і відчужений від творця

відносини належності, володіння, розпорядження та використання продуктів 
інтелектуальної діяльності

сукупність виключних прав стосовно нематеріальних об’єктів, які мають 
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Також загальновизнано, що знання та винаходи 
зіграли важливу роль в зростанні економік країн. На-
копичення знань є рушійною силою економічного 
зростання, тому економічна політика країн повинна 
заохочувати інвестиції в нові дослідження і розробки, 
що підтверджується досягненнями держав в сучасних 
глобалізаційних умовах. 

Окрім того, подвійна природа інтелектуальної 
власності зумовлює не лише її включення в торгівлю 
товарами в якості нематеріального активу, а й торгі-
влю її об’єктами як матеріальним активом. Так поряд 
з ринком товарів та послуг, ринок ОПІВ стає ще од-
нією невід’ємною частиною економіки, при чому між-
народний ринок є більш розвинутим, ніж національні 
ринки окремих країн. 

В цілому, найбільшу кількість ОПІВ об’єднує 
класифікація, яка розділяє їх на три групи: об’єкти 
промислової власності, об’єкти авторського права і су-
міжних прав та нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 
власності (див. рис. 3).  

Законодавче закріплення видів ОПІВ в Україні 
здійснено в статті 420 книги IV ЦК України (рис.4). 
Кожен вид в свою чергу має окрему главу в ЦК Укра-
їни, яка, окрім відповідних спеціалізованих норма- 
тивно-правових актів, також конкретизує особливості 
прав щодо даних об’єктів [8]. В цілому ця класифіка-
ція поєднує в собі класифікації ВОІВ та зазначену в 
Угоді ТРІПС, що є проявом гармонізації національ-
ного законодавства з міжнародним. 

Правильне розміщення капіталовкладень винят-
ково важливо для підвищення ринкової вартості під- 
приємства. Капіталовкладення в обладнання, влас-
ність, розробку продукції, маркетинг і дослідження 
можуть істотно зміцнити фінансове становище компа-
нії, розширивши її базу активів і підвищивши май- 
бутню продуктивність. Придбання інтелектуальної 
власності може мати такий же ефект. Якщо ІВ пере-
буває під правовою охороною і стосується товарів, які 
користуються попитом на ринку, вона може стати ва-
гомою конкурентною перевагою. 

ІВ дає можливість збільшити частку підприємства 
на ринку і його чистий прибуток завдяки комерціалі-
зації продуктів і послуг, що охороняються ПІВ. Також 
ІВ може підвищити вартість або цінність компанії в 
очах інвесторів і фінансових установ. 

У разі продажу, злиття або придбання активи у 
вигляді ІВ дають змогу істотно підвищити вартість під-
приємства і найчастіше можуть бути головним і єди-
ним дійсно цінним активом. Так, наприклад, існують 
численні приклади компаній, які дуже швидко підви-
щили свою ринкову вартість після придбання важли-
вих патентів у сфері ключових технологій. Тому капі-
таловкладення в створення цінного портфеля ІВ є не 
просто мірою захисту від потенційних конкурентів, а 
й надійним способом підвищення ринкової вартості 
компаній та її прибутковості.  

В свою чергу порушення ПІВ може призвести до 
появи низки деформуючих економічних ефектів та не-
гативних наслідків для торгівлі, таких як:  

1) зменшення  стимулів для розробки нових тех-
нологій, запровадження інновацій у виробництво, 
створення нових товарів і послуг чи збільшення їх  
асортименту;  

2) спотворення конкуренції, оскільки винахідни-
кам нових продуктів важко конкурувати з виробни- 
ками контрафактної продукції через значно більші ви-
трати на науково-дослідні роботи;  

3) зменшення стимулів для підвищення якості 
продуктів,  оскільки  немає  сенсу  підтримувати  імідж  
виробника,  який  запроваджує інновації, бо контра-
фактна продукція низької якості руйнує його;  

4) погіршення умов торгівлі технологічними про-
дуктами країн-інноваторів унаслідок підробки їх на 
зовнішніх ринках, що зменшує прибутки компаній 
країни, де такі товари законно виробляються та екс-
портуються;  

4) деформації товаропотоків між країнами-інно-
ваторами та країнами-споживачами інноваційних про-
дуктів.  

Для підвищення конкурентного потенціалу ком-
панії, підприємства найбільше значення має не тільки 
і не стільки розробка або придбання об’єктів інтелек-
туальної власності скільки їх комерціалізація. 

Під комерціалізацією розуміють використання 
інтелектуальної власності з метою отримання при- 
бутку або іншої вигоди. Комерціалізація починається 
з моменту виявлення перспектив комерційного вико-
ристання нової розробки і закінчується реалізацією 
даної розробки (технологій, отриманих з її допомогою, 
товару або послуги) на ринку і отриманням комерцій-
ного ефекту. 

Метою комерціалізації є отримання прибутку за 
рахунок використання об’єктів права інтелектуальної 
власності у власному виробництві або продажу чи пе-
редачі прав на їх використання іншим юридичним чи 
фізичним особам. 

Існують два основних шляхи комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності (рис. 5). 

Класична схема комерціалізації ІВ становила со-
бою ланцюг  «науковий центр → науково-дослідний 
інститут → промислове підприємство», але в сучасній 
ринковій економіці випала вирішальна ланка про-
цесу — науково-дослідний інститут, тому зараз постає 
необхідність у пошуку нових шляхів введення резуль-
татів НДДКР в господарський оборот.  

Найоптимальніша на сьогодні схема включає  
розробку ОПІВ в дослідницькому центрі (університеті, 
академії наук, науково-дослідному інституті тощо), 
потім за допомогою фірми, яка безпосередньо займа-
ється комерціалізацією ОПІВ, створюється нова ком-
панія, здатна довести ідею, розроблену в центрі, «під 
ключ».  

Така модель комерціалізації результатів успішно 
використовується у Великобританії і в США, перш за 
все, для комерціалізації розробок, виконаних в науко-
вих університетах. Університети США, як правило, не 
продають розроблені технології, а передають права на 
їх використання на основі патентних ліцензійних угод. 
У деяких наукомістких галузях промисловості частка 
патентів, що належать університетам, становить 18% 
(генна інженерія), 12% (молекулярна та мікробіоло-
гія), 11% (технологія надпровідності), 10% (фармако-
логія), 5% (роботи). 

На сьогодні одним з найпростіших і найзрозумі-
ліших способів оцінки інноваційного потенціалу ком-
панії є кількість заявлених та привласнених патентів. 
Компанії, які активно проводять НДДКР, досить не-
однорідно відносяться до патентування. Це в першу 
чергу залежить від галузей їх діяльності, але всередині 
однієї галузі також можуть бути певні відмінності. Ви-
соку схильність до патентування показують компанії, 
які працюють в сфері електрообладнання, а най- 
меншу — в медицині.   
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Рис. 4. Класифікація ОПІВ за Цивільним кодексом України 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Шляхи комерціалізації інноваційного продукту 
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Примітно, що ста найбільшим інвесторам на- 
уково-дослідних і досвідно-конструкторських робіт 
(НДДКР) належить 66% патентних заяв в п’яти найбі-
льших патентних офісах світу: європейському (ЕРО), 
японському (JPO), корейському (KIPO), китайському 
(SIPO) та офісу США (USPTO) — і близько 54% зага-
льних бізнес-витрат на НДДКР в країнах ОЕСР. Зага-
лом кількість заяв на патентування серед топ-5 патен-
тних офісів збільшилась на 5,5% в 2014 р. порівняно з 
2013 р., і на 46% за період 2009-2014 рр. Світовим лі-
дером за кількістю поданих заяв протягом довгого пе- 

ріоду залишалось патентне відомство США, але бурх-
ливий розвиток Китаю, у тому числі у високотехноло-
гічних галузях, вивів країну на перше місце в світі за 
кількістю заяв. SIPO продовжує зберігати лідерські по-
зиції з 2011 р. 

Але розвиток SIPO відбувається за рахунок заяв 
від резидентів країн, які активно субсидуються в сфері 
патентної діяльності з боку держави. Хоча такі субсидії 
і сприяють збільшенню кількості патентів, але вони 
залишають питання щодо своєї якості (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Розподіл патентів за походженням заявників у топ-5 патентних офісах, 2014 р. [9] 

 
Також дослідження, проведене Комітетом роз- 

витку інтелектуальної власності в рамках ВОІВ, щодо 
ролі патентів у ділових стратегіях китайських компаній 
показало, що майже 50% підприємств прагнули нако-
пичити технології, 62% — ставили за мету попередити 
копіювання і 61% — хотіли отримати і розширити  
частку на ринку. Окрім цього, 12% мали намір вико-
ристати патенти у якості активу для обміну або як ко-
зир на переговорах, 18% — хотіли стримати або забло-
кувати свого конкурента [10]. 

Розподіл патентних заяв за секторами господар-
ської діяльності демонструє наявність чотирьох ліди-
руючих: електротехніка, машинобудування, хімія та 
апаратне забезпечення. Сектор електротехніки є най-
більш домінантним в США (49%), в патентному офісі 
Південної Кореї потрібно відмітити значну часту хімії 
(29%). Досить рівномірно між офісами розподілені за-
явки в сфері машинобудування (рис. 7). 

 
Рис. 7. Напрямок реєстрації  за кордоном заявок з найбільших патентних офісів, 2014 р. [9] 

 
По суті формування сучасного ринку інтелекту- 

альної власності в Україні почалося лише декілька ро-
ків тому і, на жаль, в якісному сенсі його розвиток 
проходить повільними темпами.  Але той факт, що в 
2014 р. Україна зробила великий ривок у щорічному 
рейтингу топ-50 найінноваційніших країн світу за вер- 

сією Bloomberg — з 49-го на 33-тє місце — свідчить, що 
країна націлена на прогресивні зміни в даній сфері.   

Також Україна зайняла 63 місце (серед 143 країн) 
в щорічному Глобальному інноваційному індексі 
2014 р., опублікованому Корнельським університетом, 
школою бізнесу INSEAD і Всесвітньою організацією 
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інтелектуальної власності. Значення цього індексу до-
сягло максимуму протягом останніх чотирьох років і 
склало 36,3 бала, що перевищує середнє значення ін-
дексу серед держав з рівнем доходу нижче середнього 
(29,5), але все ще помітно не дотягує до середньоєвро-
пейського рівня (47,2). 

І все ж Україна має досить невтішні показники в 
науці та виробництві. Так за даними Державного ко-

мітету статистики України в 2014 р.  інноваційною  ді-
яльністю  займалися 1609 підприємств, що становить 
16,1% обстежених промислових підприємств [11]. 

На  інновації вони витратили 7,7 млрд грн, при 
чому 5,1 млрд грн (або 66,2% всіх інноваційних ви-
трат) пішли на купівлю машин, обладнання та програ-
много забезпечення (ПЗ), і лише 1,7 млрд грн 
(22,0%) — на внутрішні та зовнішні науково-дослідні 
розробки (НДР) (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Розподіл витрат на інновації в Україні, 2014 р. [11] 

 
Недостатнє розуміння значущості інтелектуаль-

ної власності значно зменшує  рівень капіталізації ук-
раїнських компаній, деяких з них — на 50-80%. При 
цьому відсоток нематеріальних активів на підприєм- 
ствах, які б мали розвивати технологічний потенціал, 
наприклад машинобудівних, є дуже низькою. Так, не-
матеріальні активи компанії «Мотор Січ» становлять 
трохи більше 1 млн грн, «Турбоатому» — 0,8 млн грн. 
Це говорить про те, що компанії мало уваги приділя-
ють НДДКР, тобто розробляють, патентують і прода-
ють мало технологічних рішень [12]. 

Найбільшу питому вагу нематеріальних активів  
мають українські медіа компанії. Так у фінансовій  
звітності телеканалу «Інтер» вони становили 25%, а в 
«СТБ» — 40%. Проте, це по суті відображає світові  
тенденції, оскільки власний контент, пізнаваний 
бренд і т. п. становлять значну частку активів даних 
компаній і власне приносять їм дохід. 

На сьогодні розвиток українського ринку інте- 
лектуальної власності і його залучення до міжнарод-
них процесів все ще перебуває на стадії формування. 
В країні вже підготовлено необхідну нормативно-пра-
вову базу, закладено основи регулювання відносин у 
даній сфері, активно ведеться робота з гармонізації на-
ціонального законодавства з міжнародними нормами 
та в цілому спостерігаються позитивні зміни, але все 
ж ці кроки є дуже повільними і нематеріальні активи 
не так масово беруть участь у підприємницькій діяль-
ності.  

Сучасні світові тенденції вимагають від україн- 
ських підприємств переходити до моделі відкритих 
інновацій, заснованих на співпраці і зовнішніх джере-
лах знань. Оскільки найбільш перспективними та ак-
тивними з погляду інноваційності вважають представ-
ників малого та середнього бізнесу, то важливим для 
країни є забезпечення їх доступу до інтелектуальної 

власності, підвищення рівня їх розуміння значення за-
хисту власних прав на ІВ та створення умов для па- 
тентування передових винаходів, у першу чергу, в га-
лузях, що мають або перспективи на світовому ринку, 
або є стратегічно важливими для країни.  

Оскільки для проведення НДДКР та їх закріп-
лення за допомогою охоронних документів україн- 
ським промисловцям катастрофічно не вистачає фі-
нансування та досвіду організації інноваційних розро-
бок, ефективним способом подолання цих бар’єрів є 
створення стратегічних альянсів в інноваційній сфері. 
Активне використання позитивного досвіду утворення 
стратегічних альянсів вітчизняними підприємствами 
дозволить оцінити і удосконалити власні виробничі і 
управлінські процеси та технології, перейняти все 
краще, чому можна навчитися у зарубіжного партнера, 
забезпечити можливості проникнення на нові ринки, 
доступ до яких ускладнений торговими бар’єрами або 
присутністю крупних і впливових конкурентів. Серед 
інших причин, що обумовлюють утворення міжнарод-
них стратегічних альянсів, слід відзначити можливість 
зберегти робочі місця, одержати доступ до передових 
технологій, освоїти нові методи управління, підсилити 
свої позиції на ринку, одержати певні переваги перед 
конкурентами, забезпечити вихід на зарубіжні ринки.  

В умовах створення зони вільної торгівлі з ЄС ак-
тивізація політики патентування винаходів, корисних 
моделей та промислових зразків у країнах даної зони 
створить об’єктивні передумови для вітчизняних ви-
робників щодо подальшого завоювання ринку. Для 
вирішення цих завдань необхідна розробка заходів 
державного фінансового забезпечення проведення па-
тентування перспективних науково-технічних розро-
бок за кордоном, здійснюючи відбір найбільш перс- 
пективних проектів на конкурсних засадах.  
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Сьогодні стратегічним завданням як держави, так 
і підприємницького сектору є проведення послідов-
них, цілісних перетворень, спираючись на розроблену  
відповідну спеціальну національну програму, яка має 
бути підпорядкована не швидкоплинним інтересам 
тих або інших політичних та комерційних сил, а інте-
ресам усього суспільства. Такі заходи ефективно спри-
ятимуть розвитку наукового та інтелектуального по- 
тенціалу України, входженню її до сфери виробництва 
товарів та послуг високих інноваційних технологій та 
виходу держави з технологічної та економічної кризи. 
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ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ 
 
Починаючи з 1991 р., коли офіційно було оголо-

шено прихильність ринковим трансформаціям націо-
нальної економіки, Україна йде у фарватері ідей при-
ватизації та лібералізації. В 2016 р. підготовлено всі 
умови для старту нової хвилі приватизації державного 
майна, яка внесе суттєві зміни у функціонування та 
розвиток індустріального сектору. У результаті прива-
тизація та роздержавлення остаточно сформують нову 
структуру власності у промисловості країни.  

Обраний шлях ринкових перетворень у промис-
ловості вже призвів до негативних тенденцій у струк-
турі, обсягах і технологіях виробництва, погіршення 
соціально-економічного стану та природного середо-
вища. За технологіями виробництва Україна відстає 
від країн з розвиненою індустрією більше, ніж на  
50 років [1]. За своєю суттю, державна політика, що 

проводилася останніми роками, призвела до деіндуст-
ріалізації країни. Все це відбувається у час, коли про-
відні країни світу ставлять завдання розвитку націона-
льної промисловості, втілюючи у практику політику 
нової індустріалізації. 

В світі відбувається нова хвиля індустріалізації, 
яка отримала назву неоіндустріалізація. Її основу ста-
новлять передові виробництва, засновані на викорис-
танні інформаційних технології та/або передових ма-
теріалів і нових можливостей, розроблених наукою в 
сфері нанотехнологій, хімії, біології тощо [2]. Україна 
має сформувати механізм протидії деіндустріалізації та 
розробити нову промислову політику, яка дозволить 
переломити теперішні негативні тенденції та створити 
умови для національної промисловості увійти в нові 
глобальні ланцюжки доданої вартості.  
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Незважаючи на активно прогресуючі негативні 
тенденції, досі залишаються можливості запустити 
процеси модернізації та розвитку вітчизняної промис-
ловості. В Україні промисловий сектор знаходиться на 
лідируючих позиціях в національній економіці, як за 
обсягами виробництва, так і за кількістю зайнятих. У 
промисловості зайнято біля 3 млн чол., виробляється 
40% продукції від загального обсягу випуску та ство-
рюється третина доданої вартості. Саме промисловість 
є тим сектором економіки, де активно створюються 
нові знання та інновації [2, с. і]. Тому розробка дер-
жавної стратегії модернізації промисловості на основі 
принципів неоіндустріалізації стане запорукою при- 
скореного розвитку передового виробництва та по- 
вернення технологічного лідерства в передових галузях 
виробництва.  

В світі домінує підхід, за яким під модернізацією 
розуміють процес економічних, політичних і соціаль-
них змін, спрямованих на придбання нерозвиненим 
суспільством характеристик, притаманних для розви-
нених сучасних суспільств. В науці суперечки виника-
ють переважно при описі результату процесу модерні-
зації, а саме стану сучасності, та аналізі самого про-
цесу модернізації. По першому завданню дійшли згоди 
за такими характеристиками сучасного суспільства: 
самостійне економічне зростання, високий рівень ма-
сової політичної участі, збільшення соціальної мобіль-
ності, дифузія світських раціональних цінностей і осо-
бистісні трансформації, що дозволяють людині ефек-
тивно функціонувати в суспільстві. По другому був до-
сягнутий консенсус щодо ідентифікації компонентів, 
властивих процесу модернізації. Це індустріалізація, 
урбанізація, бюрократизація і секуляризація.  

Проте, єдиної моделі модернізації не існує. Різ-
номанітність моделей обумовлена тим, що субпроцеси 
модернізації починаються в різний час, рухаються з  
різною швидкістю і послідовністю. До того ж теорії 
модернізації ніколи не були вільні від ідеологічного 
тягаря, внаслідок дихотомічного підходу до історії, 
тому вони в основному є теоріями «соціальних змін» 
або «історичного розвитку». 

Найчастіше під модернізацією розуміють вестер-
нізацію — штучну імплементацію ідеалів і норм захід-
ного суспільства в незахідні суспільства. Світ поліціві-
лізаціонний і тому цивілізаційний образ Заходу не є 
визначальним для безлічі інших цивілізацій. Історія 
неодноразово доказувала, що всі спроби перенесення 
суспільств з однієї цивілізації в іншу безплідні. Циві-
лізація — це питання культури. Тому, співпрацювати, 
переймати соціальні цінності, норми, звичаї та тради-
ції з метою максимально забезпечити умови для свого 
розвитку можуть лише схожі за культурою суспільства. 
Для цього такі суспільства групуються навколо провід-
них країн своєї цивілізації. 

Ефективність реалізації процесів модернізації, 
яка спрямована на формування нової моделі еконо- 
мічного зростання, залежить від впливу внутрішніх і 
зовнішніх чинників. Серед внутрішніх чинників най-
більш впливовими є рівень розвитку науки і освіти та 
щільність їх зв’язку з реальним сектором виробництва, 
що створює умови для відтворення інновацій, якість 
розподілення обмежених ресурсів серед передових га-
лузей виробництва та стан інфраструктури. До зов- 
нішніх — масштабність економічних зв’язків, доступ 
до ринків капіталів і інновацій.  

Експерти Світового банку у своєї доповіді [3] 
стверджують, що окремі регіони розвиваються завдяки 
таким територіальним змінам: а) збільшення міського 
населення; б) скорочення відстаней внаслідок кон- 
центрації робітників і виробництв біля вузлів високої 
економічної щільності; в) підвищення проникності 
економічних кордонів і розширення виходів на зов- 
нішні ринки. На цих принципах будували географію 
свого господарства Сполучені Штати Америки та Япо-
нія. Зараз це робить Китай. У доповіді висловлюється 
припущення, що такого роду зміни допоможуть кра- 
їнам, що розвиваються і в інших регіонах світу. Еко-
номічна інтеграція означає, з одного боку, інтеграцію 
сільських районів і міст, інтеграцію нетрів і інших мі-
ських районів. З іншого боку, вона означає інтеграцію 
районів, що відстають та успішно розвиваються, все-
редині однієї країни. Крім того, вона означає інтегра-
цію як між ізольованими, так і між тісно пов'язаними 
один з одним країнами. Таке розуміння економічної 
інтеграції відіграє ключову роль в розгляді трьох  
проблем розвитку — урбанізації, територіального роз-
витку і міжнародної інтеграції. 

Метою статті є спроба за допомогою розробле-
ного інструментарію оцінки процесів неоіндустріаль-
ної модернізації обґрунтувати основні напрями дер- 
жавної політики щодо переходу економіки промисло-
вого регіону на принципи неоіндустріального роз- 
витку. 

Багаторічні дослідження авторів в Інституті еко-
номіки промисловості НАН України [4-6] дозволили 
систематизувати значну наукову інформацію з питань 
модернізації, розвинути її та виділити такі сучасні мо-
делі індустріалізації (рис. 1). 

1. Традиційна індустріалізація. Характеризується 
значною питомою вагою добувних галузей промисло-
вості, важкого та низько технологічного машинобуду-
вання, в яких використовуються переважно технології 
3-го та 4-го укладів. Індустріальні суб’єкти намага-
ються з метою підтримки конкурентоспроможності 
модернізувати свої підприємства до ринкових викли-
ків сучасності. 

2. Некроіндустріалізація. Це стан галузей про- 
мисловості з технологіями 3-го та 4-го укладів, які пе-
реживають процеси деіндустріалізації, умовно кажучи, 
першого типу — скорочення виробничих потужностей 
внаслідок їх фізичного зносу та відсутності ринкового 
попиту на продукцію. 

3. Постіндустріалізація. Перехід до переважання 
технологій 5-го укладу, який супроводжується проце-
сами деіндустріалізації, умовно кажучи, другого 
типу — виводом за межі країни низько технологічних 
галузей (offshoring), введенням сучасних високотехно-
логічних виробничих потужностей орієнтованих на 
випуск продукції з високою часткою доданої вартості, 
інформатизацією суспільства, розвитком сфери сучас-
них наукоємних послуг. 

4. Нова індустріалізація (неоіндустріалізація). Пе-
рехід до технологій 6-го укладу, з випуску продукції з 
високою доданою вартістю, який характеризується ін-
дивідуалізацією, наномініатюризацією, біотехнологі-
зацією, когнітивізацією, розвитком 3D-друку, шляхом 
реіндустріалізації (reshoring), тобто збільшення в наці-
ональній економіці робочих місць на базі цих техно-
логій переважно в сфері малого та середнього підпри-
ємництва. 
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Рис. 1. Взаємодія сучасних моделей індустріального розвитку 

 
Україна має значний індустріальний потенціал, 

який переважно сконцентрований у п’яти областях — 
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луган- 
ській та Харківській, серед яких за галузевою структу-
рою Харківська область дещо відрізняється від інших. 
Якщо в перших чотирьох областях домінують добувна 
промисловість та металургійне виробництво, то в  
Харківській області такі види переробної промислово-
сті як харчова та машинобудування. На відміну від до-
бувної та металургійної промисловості, які виробля-
ють сировину для інших стадій переробки, домінуючі 
галузі Харківської області виробляють переважно про-
дукт кінцевого споживання, а отже продукт з макси-
мальним рівнем доданої вартості. 

Дніпропетровська область — це промислово роз-
винений регіон країни, у якому діють понад 700 вели-
ких промислових підприємств двадцяти основних ви-
дів економічної діяльності. В 2014 р. обсяг реалізова-
ної промислової продукції (товарів, послуг) був найбі-
льший в Україні (рис. 2). Збройний конфлікт на сході 
призвів до того, що Донецька область змушена була 
поступитися першим місцем за обсягами промисло-
вого виробництва саме їй. Таким чином, зараз Дніп-
ропетровська область має всі підстави стати регіоном, 
на базі якого можливо розробити та реалізувати зага-
льноукраїнський проект неоіндустріальної модерніза-
ції національної економіки. Суспільства, що транс- 
формуються, мають принципово різні економічні, со-
ціальні, інтелектуальні та демографічні структури у ви-
падку їх аграрної чи індустріальної спеціалізації. Еко-
номіка області індустріальна, що виражається в пере-
важанні великих індустріальних форм, масовим ви- 
робництвом і економією на масштабах, активним ви-
користанням конвеєра в якості стрижня технологіч-
ного процесу.  

В 2014 р. в області було вироблено 10% ВВП Ук-
раїни, питома вага реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг) в загальному обсязі склала майже 

17%, експортовано 16% від загального обсягу товарів, 
на підприємствах області зайнято понад 8% загальної 
кількості зайнятих економічною діяльністю в країні.  

За останнє десятиріччя Дніпропетровська область 
посідає лідируючі позиції серед промислових регіонів 
по таких макроекономічних показниках як продук- 
тивність праці, додана вартість та рівень зайнятості у 
промисловості. Продуктивність праці в регіоні, що  
розрахована як відношення валового регіонального 
продукту до кількості зайнятих в економіці, з 2008 р. 
найбільша як серед промислових регіонів, так й в се-
редньому по країні (рис. 3).  

Динаміку зростання цього показника не зупи-
нили навіть важкі політико-економічні умови, в які 
потрапила економіка України. Це результат індустріа-
льного мислення, яке закладалося в регіоні десятиріч-
чями в період індустріалізації регіону. Саме індустрі- 
альний тип мислення, звичка дотримуватися трудової 
та виробничої дисципліни стають значною перешко-
дою на шляху процесів деіндустріалізації, одним з по-
казників якої є різке зниження продуктивності праці. 
Ця сформована ментальність дозволила промисловості 
Дніпропетровської області більш ефективно, ніж інші 
регіони, боротися з негативними тенденціями у сфері 
розвитку виробництва та ринку занятості.  

Різка зміна суспільно-економічних умов дозво-
лила Дніпропетровській області у 2014 р. мати найбі-
льший серед інших промислових регіонів показник 
доданої вартості у промисловості (табл. 1).  

Досягнуто це було внаслідок значно менших  
темпів падіння порівняно з іншими областями. Таким 
чином, промисловий сектор економіки області ще має 
значний виробничо-технологічний потенціал, але вже 
не за рахунок його зростання, а внаслідок значного 
падіння в інших. Скорочення виробництва, втрата  
зовнішніх ринків збуту внаслідок різних причин, у то-
му числі низького рівня конкурентоспроможності 
продукції, спричинило загальні для всіх промислових 
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Рис. 2. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) в 2014 р., млн грн [7, 8] 

 

 
Рис. 3. Продуктивність праці, грн на одного зайнятого розраховано авторами на підставі [7, 8] 

 
Таблиця 1 

Валова додана вартість у промисловості,% 
розраховано авторами на підставі [7, 8] 

Області 2005 2008 2010 2012 2014

Україна 23,7 23,1 20,7 17,9 16,5

Дніпропет-
ровська 39,2 39,6 39,9 35,4 34,6 

Донецька 42,3 40,0 36,9 28,4 26,5

Запорізька 34,2 32,0 27,2 28,7 24,8

Луганська 39,5 41,7 40,8 32,5 29,2

Харківська 19,7 18,2 16,6 14,4 15,2

 

регіонів зниження рівня зайнятості у промисловому 
секторі економіки (рис. 4). Щодо Дніпропетровської 
області, то скорочення чисельності зайнятих у проми-
словості було найменшим, а загальна кількість зайня-
тих — найбільшою. 

Дніпропетровська область як база нового індуст-
ріального розвитку України має власні особливості 
структурно-технологічного устрою і економічного  
розвитку, що суттєво визначає зміст регіональної стра-
тегії модернізації. Домінування гірничо-металургій-
ного виробництва значно обмежує можливості неоін-
дустріальної модернізації. Більш сприятливі умови  
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Рис. 4. Зайнятість у промисловості,% (розраховано авторами на підставі [7, 8]) 

 
проведення модернізації, через можливість викорис-
тання технологічної бази, створюють галузі переробної 
промисловості, які на відміну від сировинних більш 
інноваційні та наукоємні.  

Розробка методики оцінки стану та перспектив 
нової індустріалізації існуючого промислового потен-
ціалу стає завданням першого порядку при підготовці 
регіональної стратегії модернізації. Результати оцінки 
будуть покладені в основу при розробці прогнозів ін-
дустріального розвитку, заходів досягнення оптималь-
ного структурно-технологічного стану промисловості, 
обґрунтуванні інструментів і механізмів стратегії нео- 
індустріалізації регіону. 

Найхарактернішою рисою неоіндустріалізації є 
інноваційність. Наукові дослідження як чинник ви- 
робництва сприяють активізації внутрішньогалузевого 
і міжсекторального співробітництва в області пошуку 
і впровадження інноваційних технологій в промисло-
вому секторі економіки з метою підвищення її конку-
рентоспроможності. Стратегічне завдання державної 

промислової політики — формування та реалізація по-
тенціалу трикутника інновацій «освіта-наука-вироб-
ництво» у вирішенні важливих проблем неоіндустрі- 
ального розвитку (рис. 5). Рішення даного завдання 
буде сприяти поліпшенню координації та об'єднанню 
зусиль науки і виробництва, прискоренню генерації 
нових знань в стратегічних технологічних сферах і ве-
рифікації комерційних можливостей розроблюваних 
технологій. 

Видається необхідним почати процес віднов-
лення зав’язків у трикутнику «освіта-наука-виробни- 
цтво» саме з бізнесу: його попит, що динамічно роз-
вивається, та фінансова підтримка можуть дати реаль-
ний поштовх масштабним промисловим інноваціям. У 
цьому плані необхідно максимально використовувати 
те найкраще, що накопичила світова практика по 
інноваційному стимулюванню бізнесу. Держава по-
винна наполегливо вимагати у бізнеса, особливо у ве-
ликого, безперервну взаємодію з наукою та самостійне 
створення нових, а не придбання вже готових техніч-
них і технологічних рішень. 

 

 
 

Рис. 5. Трикутник «освіта-наука-виробництво» 
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При відборі індикаторів методики оцінки неоін-
дустріальної модернізації було враховано основні ха-
рактеристики, притаманні цій стадії: інноваційність 
промисловості та суспільства, високий рівень та без-
перервність підвищення знань і навичок, якість життя, 
урбанізованість території, екологічний вплив індустрі-
алізації, гідний рівень життя населення. Всі індика-
тори було об’єднано у чотири групи: економічні, соці-
альні, екологічні, виробництво та передача знань.  

При відборі окремих показників було враховано 
такі їх властивості. 

1. У розрахунках відносних показників викорис-
товувався показник «наявне населення». До нього ві-
дноситься населення, яке на момент перепису перебу-
ває на певній території, враховуючи тимчасово прожи-
ваючих за умови їхньої відсутності у постійному місці 
проживання не більше ніж 12 місяців. 

2. Пріоритет показнику «кількість зайнятого на-
селення» перед аналогічним показником «кількість 
найманих працівників» віддано у зв’язку з тим, що він 
містить більш розширену інформацію про зайнятих у 
секторах економіки. Так, до найманих працівників 
відносяться зайняті, які за місцем роботи уклали тру-
довий договір (контракт, договір цивільно-правового 
характеру) на постійній або тимчасовій основі, а саме 
працівники суб’єктів підприємницької діяльності, бю-
джетних і фінансових установ та громадських органі-
зацій, кадрові військовослужбовці (крім строкової  
служби), особи рядового та начальницького складу 
правоохоронних органів. Найманих працівників вра-
ховують за місцем прикладання їх праці, тобто за міс-
цем знаходження підприємства або його структурного 
підрозділу. Показник «Кількість зайнятого населення 
за видами економічної діяльності» охоплює осіб у віці 
15—70 років, які працювали впродовж обстежуваного 
тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в 
грошовому чи натуральному вигляді або формально 
мали робоче місце, але не працювали впродовж обсте-
жуваного періоду з певних причин. 

3. Показник «реалізована інноваційна продукція» 
було складено з двох видів: нової для ринку та нової 
для підприємства. 

Інновація є новою для ринку, коли підприємство, 
що впровадило інновацію, першим виводить її на свій 
ринок. Під ринком розуміють уявлення самого під- 
приємства про ринок, де воно діє, і який може скла-
датися з власне підприємства, що звітує, в сукупності 
з її конкурентами, можливо, з урахуванням географіч-
ного аспекту чи типової серії продуктів. Під геогра- 
фічним аспектом розуміють ринок, до якого можуть 
входити як вітчизняні, так і міжнародні підприємства. 

Мінімальний рівень новизни для зарахування 
будь-якої зміни до категорії «інновація» визначається 
як нове для підприємства. Продукт вже може викори-
стовуватись (виготовлятися) на інших підприємствах, 
але якщо він є новим або істотно поліпшеним для да-
ного підприємства, то така зміна розглядається для 
нього як інновація. Нами враховувалися обидва типи, 
оскільки всі вони є проявом інноваційної діяльності. 

Технологічно новий продукт та значно техноло- 
гічно удосконалений продукт (з 2007 р. інноваційна 
продукція) — це продукція, яка є новою або значно 
удосконаленою в частині її властивостей або способів 
використання. Новими продуктами вважаються то-
вари та послуги, що суттєво відрізняються за своїми 
характеристиками або призначенням від продуктів, що 

виготовлялися підприємством раніше. Значні поліп-
шення можуть здійснюватись за рахунок змін в мате-
ріалах, компонентах та інших характеристиках виро-
бів, що покращують їх властивості. Сюди включаються 
значні вдосконалення в технічних характеристиках, 
компонентах та матеріалах, у вбудованому програм-
ному забезпеченні та інших функціональних характе-
ристиках. 

4. Незважаючи на критику показника валового 
внутрішнього продукту, у методиці він був використа-
ний. Поки що він своєї актуальності не втратив. Однак 
у результаті входження в еру дигіталізації і значної ча-
стки в них безкоштовних цифрових послуг, органи 
статистики не завжди можуть підрахувати обсяги спо-
живання, що впливає на розмір ВВП убік його зни-
ження. Тому у подальших дослідженнях авторів пла-
нується замінити показник ВВП на показник реальної 
заробітної плати. 

Структура індикаторів оцінки стану неоіндустрі- 
альної модернізації: 

1. Економічні індикатори: 
1.1. Питома вага валової доданої вартості у про-

мисловості до валового регіонального продукту (ВРП).  
1.2. Продуктивність праці. Розраховується як від-

ношення валового внутрішнього продукту (ВВП) до 
кількості зайнятих в економіці. 

1.3. Валовий регіональний продукт у розрахунку 
на одну особу. 

1.4. Питома вага зайнятих у промисловості. 
2. Соціальні показники. 
2.1. Коефіцієнт смертності на 1000 осіб наявного 

населення. 
2.2. Рівень медичних послуг (чисельність лікарів 

на 1000 населення). 
2.3. Очікувана тривалість життя при народжені. 
2.4. Рівень урбанізації (питома вага населення, 

яке проживає у містах).  
3. Екологічні показники. 
3.1. Рівень утилізації відходів.  
3.2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря на одну особу. 
3.3. Скидання забруднених вод на одну особу. 
4. Виробництво та передача знань. 
4.1. Рівень оновлення професійних знань. Розра-

ховується як відношення суми тих, хто отримав нову 
професію та підвищив кваліфікацію, до загальної  
кількості економічно активного населення. 

4.2. Інноваційна активність суспільства (кількість 
авторів раціоналізаторських пропозицій на 1 млн 
чол.). 

4.3. Кількість фахівців які виконують наукові та 
науково-технічні роботи на 1000 населення. 

4.4. Інноваційна результативність (питома вага 
реалізованої інноваційної продукції до валового регіо-
нального продукту). Реалізована інноваційна продук-
ція складається з реалізованої інноваційної продукції, 
що є новою для ринку, та реалізованої інноваційної 
продукції, що є новою лише для підприємства. 

4.5. Співвідношення витрат на науково-дослідні 
та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) до ва-
лового регіонального продукту. 

4.6. Розповсюдженість мережі Інтернет на 100 на-
селення. 

4.7. Питома вага тих, хто навчається у вищих на-
вчальних закладах, у групі 18-24 років. 
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Втрата російського ринку, зменшення експорту 
до країн Європейського Союзу та згортання внутріш-
нього попиту внаслідок девальвації національної гро-
шової одиниці та перевищення розміру інфляції над 
темпами зростання доходів населення в 2014 р. погір-
шила індекси групи економічних індикаторів по всіх 
промислових регіонах (рис. 6). Падіння простежується 

по всіх показниках оцінки, за рідким виключенням1. 
Найбільш чутливими до кризи став валовий регіона-
льний продукт на одну особу, який в Дніпропетров- 
ській області зменшився незважаючи на зростання 
продуктивності праці. Інфляція та вивільнення пра- 
цівників — стали головними чинниками цих процесів.  

 

 
Рис. 6. Індекс групи економічних індикаторів неоіндустріальної модернізації,% 

 
Прямо протилежні тенденції показують індика-

тори групи соціальних показників. Всі промислові ре-
гіони демонструють впевнене зростання (рис. 7). Зро-
стання міського населення компенсувало незначне па-

діння очікуваної тривалості життя та зростання смер-
тності населення, які відбулися внаслідок збройного 
конфлікту. Це ще раз підтверджує вагомість зростання 
міст для соціально-економічного розвитку країни.  

 

 
Рис. 7. Індекс групи соціальних індикаторів неоіндустріальної модернізації,% 

 

                                                
1 В Харківській області зросли показник доданої ва-

ртості промисловості в ВРП та разом з Дніпропетров- 
ською областю показник продуктивності праці.  
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Індекс групи екологічних індикаторів засвідчив 
стійку тенденцію в Україні до екологізації економіки 
(рис. 8). Вагомий вклад вносить показник утилізації 
відходів, який за 2010-2014 рр. в промислових регіонах 
зріз більш ніж на 50%. Різке зростання в 2014 р. ін- 
дексу в Донецькій та Луганській областях пояснюється 
тим, що значна кількість екологічно небезпечних про-
мислових підприємств залишилася на території не  
підконтрольній Україні. Рівномірність по рокам інде-
ксу групи екологічних індикаторів Харківської області 
підтверджує тезу, що чим більше рівень переробки, 
тим більш екологічні технології використовуються.  

Необхідно звернути увагу на різке зростання ін-
дексу цієї групи показників по Луганській області. 
Відповідна ситуація в Донецькій області. Головні при-
чини — це не покращення природоохоронних заходів, 
а зупинка роботи багатьох промислових підприємств 
внаслідок збройного конфлікту та відсутність можли- 

вості збору та аналізу статистичної інформації з тери-
торій цих областей, які стали непідконтрольні Україні.  

Найгірший стан, як в Україні, так і в цілому в 
промислових регіонах, в сфері виробництва та пере-
дачі знань (рис. 9). Зростання індексу даної групи в 
Дніпропетровській та Харківській областях обумов-
лено перетіканням інтелектуального потенціалу з те-
риторій Донецької та Луганської областей, не підкон-
трольних України. Інноваційна результативність Дніп-
ропетровської області у результаті такого нееквівален-
тного обміну зросла у два рази. Особливо значних 
втрат Донбас зазнав у науковій сфері: кількість фахів- 
ців, які виконують наукові та науково-технічні роботи 
на 1000 населення, в 2014 р. в Донецькій області  
зменшилася в двічі, а по Луганській області — у чотири 
рази; обсяги фінансування науково-дослідних і до- 
слідно-конструкторських робіт зменшились по цих об-
ластях у два рази. 

 
Рис. 8. Індекс групи екологічних індикаторів неоіндустріальної модернізації,% 

 
Рис. 9. Індекс групи індикаторів виробництва та передачі знань неоіндустріальної модернізації,% 
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При розробці стратегії неоіндустріальної модер-
нізації слід враховувати важливість для розвитку на- 
явності декількох економічних центрів, що наочно 
продемонструвала Донецька область. На відміну від 
Луганської, де основний економічний центр — місто 
Луганськ, Донецька область має декілька, хоча й не 
рівнозначних, центрів — окрім Донецька є Крама-
торськ та Маріуполь. Завдяки диверсифікації економі-
чного потенціалу інноваційна результативність Доне-
цької області не зменшилася як у Луганській (майже у 
два рази), а навпаки збільшилася. Індустріальна роз-
виненість Краматорська та Маріуполя без перешкод 
прийняла частину економічного потенціалу, яку було 
виведено з Донецьку. Дніпропетровська область має у 
своєму розпорядженні міста Кривий Ріг (647,7 тис. 
чол.) та Дніпродзержинськ (240,7 тис. чол.)  

Донецька область також може служити прикла-
дом того, як консервування в економіці технологій 
третього укладу, навіть за наявності значного науко-
вого та кадрового потенціалу, гальмує розвиток інно-
вацій та знань. Індекс групи індикаторів виробництва 
та передачі знань неоіндустріальної стадії модернізації 
цієї області з 2008 р. неухильно зменшується.  

Проведені розрахунки показали, що інтегральний 
індекс неоіндустріальної модернізації Дніпропетров- 
ської області найвищий (табл. 2). Сталося це завдяки 
індексам груп економічних і соціальних індикаторів.  

 
Таблиця 2 

Индекс неоиндустриальной модернизации 
Область 2005 2008 2010 2012 2014

Дніпропетровська 42 47 42 41 41

Донецька 41 43 41 40 40

Запорізька 33 35 45 46 36

Луганська 38 41 44 43 34

Харківська 42 42 43 40 37

Україна 40 42 42 41 39

 
Особливо своє значення для Дніпропетровської 

області вони продемонстрували в 2008 р., забезпечив-
ши їй максимально можливе лідерство. Але з часом 
поряд з ними не зміцнили інші чинники розвитку, що 
визначають неоіндустріальний характер промислово-
сті, такі як виробництво та розповсюдження знань та 
навичок. Прикладом може слугувати Харківська об-
ласть, де завдяки групі індикаторів «Виробництво та 
передача знань» регіон займає третє місце за інтегра-
льним показником неоіндустріалізації. Хоча, друге  
місце Донецька область зайняла завдяки значному по-
кращенню екологічних показників. Чинники такого 
покращення було наведено вище. Так ось, якщо не 
враховувати вплив політико-економічної кризи, то  
Харківська область, яка за рівнями інноваційної акти-
вності та результативності, знань і навичок, науково-
дослідними розробками поза конкуренцією, посідає 
перше місце, випереджаючи інші промислово розви-
нені регіони України на декілька пунктів.  

Проведене дослідження висвітлило дві головні 
перешкоди, що стримують процеси неоіндустріальної 
модернізації економіки. Першим є низький рівень 
взаємодії вітчизняних розробників нових технологіч-
них рішень і потенційних споживачів. Ефективність 
функціонування трикутника «освіта-наука-виробни- 
цтво» прямує до нуля. Погіршує ситуацію тотальна 
орієнтація на імпорт сучасних технологій за рахунок 
кредитних коштів. Відбувається переорієнтація вироб- 

ництва на імпортну технологічну базу, що сприяє по-
верненню власного відтворення інноваційних рішень. 
Поступово національна економіка входить в стан нее-
квівалентного зовнішньоторговельного обміну і нега-
тивне сальдо зовнішньої торгівлі набуває хронічного 
характеру. 

Протидіяти цим руйнівним процесам можливо за 
рахунок розширення механізмів взаємодії науки і реа-
льного сектора економіки та державної підтримки  
вітчизняних розробників нових технологічних рішень. 
Посилити зазначені інструменти необхідно проведен-
ням жорсткої політики м'якого обмеження імпорту  
технологій; пріоритетом імпорту потрібних, а не най-
сучасніших, технологій з обов'язковим навчанням віт-
чизняних фахівців, здатних їх відтворювати і ними ке-
рувати. 

Другим бар’єром є неадекватний сучасним ви-
кликам вибір ключових виробництв. Вибрані у якості 
провідних галузей — вуглевидобуток, чорна металургія 
і хімія — представляють собою ядро відповідно дру-
гого, третього і четвертого технологічних укладів. По-
перше, галузева орієнтація державної підтримки про-
мисловості вже давно втратила свою актуальність та 
ефективність. Економічно розвинені країни будують 
свою промислову політику на підтримці видів діяль-
ності. По-друге, ключовими повинні стати види діяль-
ності, які інтенсивніше використовують чинники 
більш високих технологічних укладів. При їх визна-
ченні необхідно враховувати ступінь їх технологічної 
пов'язаності, що дозволить створити на території дій-
сно промисловість, а не сукупність розрізнених про-
мислових підприємств. Аналогом може слугувати тех-
нологічний ланцюжок «вугілля-кокс-метал», який яв-
ляє собою замкнутий цикл, що починається з видо- 
бутку первинних ресурсів і закінчується випуском  
кінцевого продукту, що відповідає певному типу тех-
нологічного укладу.  

Тотальна автоматизація та роботизація виробни-
чих ланцюжків — один з важливих результатів неоін-
дустріальної модернізації. Останні десятиріччя індуст-
ріалізуються країни, що володіють перевагою дешевої 
робочої сили. «Складальні» економіки типу китай- 
ської, малайзійської або мексиканської — поки що во-
лодіють цією перевагою. Перехід до роботизації ви- 
робництва, причому не споживчої роботизації, а саме 
виробничої, дасть поштовх до будівництва автомати-
зованих заводів, де замість людини працюють ма-
шини, різко підвищить попит на кваліфікованих інже-
нерів. Такі заводи можна буде розташовувати в різних, 
у тому числі розвинених, країнах. Вони будуть еколо-
гічні, продуктивні та наукомісткі. Близькість до еко-
номік з дешевою робочою силою перестане бути еко-
номічно важливою умовою розвитку. Важливим стане 
близькість до територій, де функціонують такі вироб-
ництва, в наявності потужна інтелектуальна база, 
спроможна розробляти сучасні технології, кваліфіко-
вані інженери та університети, що їх готують. 

Держава повинна знайти бюджетні можливості 
для кардинального поліпшення фінансування як ви-
щої освіти, так і академічної науки, використовуючи 
ефективні форми та методи селекції претендентів на 
отримання відповідних державних ресурсів і об'єктив-
ного контролю за їх результативністю. Ефективними 
інструментами фінансової підтримки і інтеграційних 
процесів в сфері науково-дослідних і дослідно-конс-
трукторських робіт (НДДКР) можуть стати: система 
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грантів; програмно-цільове фінансування в рамках на-
укових і науково-технічних програм, в тому числі 
щодо виконання комплексних, міждисциплінарних 
досліджень; державне замовлення на виконання 
НДДКР; державно-приватне партнерство в реалізації 
інноваційних проектів. 

Грегорі Кларк [9] у своєму дослідженні одно-
значно стверджує, що саме зростання знань серед  
нижніх соціальних класів дало поштовх для першої ін-
дустріалізації, яка почалася з Англії. Промислова ре-
волюція в Англії розпочалася зі збіднення заможних 
класів, представники яких були освіченим на той час, 
та їх «перетікання» в нижчі класи разом з їх знаннями. 
В результаті прошарок освічених класів значно збіль-
шився, що дало поштовх для техніко-технологічних 
інновацій і в решті решт призвело до індустріалізації 
країни. Імплементація цього досвіду має здійснюва-
тися шляхом продукування технологічного розвитку 
тим самим методом — збільшувати частку людей з ви-
соким рівнем якісної освіти, але іншим шляхом — за-
лучати до наукових досліджень та виробництва інно-
вацій якомога більше людей. Основними напрямами, 
які сприятимуть реалізації цих заходів, будуть: ство-
рення галузевих і міжгалузевих технологічних плат-
форм (парків) і спільних технологічних ініціатив; фо-
рмування кластерних науково-виробничих структур і 
системи підготовки кваліфікованих кадрів для проми-
слового сектора економіки, що володіють сучасним 
набором знань і умінь; активне використання людсь-
кого фактора шляхом розвитку особистої та колекти-
вної ініціативи в сфері створення інновацій. 

Тому успіх нової індустріалізації залежить від 
проникнення її ідей і принципів у верстви населення, 
що не відноситься до багатого. Оскільки наука та 
освіта є основним фактором неоіндустріалізації, то 
проникнення повинно здійснюватися через них. Се-
редній і, особливо бідний, соціальні класи повинні 
найбільш широко та системно залучатися до отри-
мання високого рівня освіти, навчання додатковим 
професіями, підвищення кваліфікації. Тому рівень і 
якість базової освіти для всього населення повинен 
поетапно підвищуватися.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СИНЕРГЕТИЗАЦИИ 
 
Постановка проблемы. В современных условиях 

глобализации, в странах с высоким интеллектуальным 
потенциалом и трансформирующейся экономикой, в 

том числе в Украине, все больше внимания уделяется 
вопросам структуры технологических укладов в эко-
номике [1, 2, 3, 4] и разумному осмыслению их фор- 
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мирования и функционирования [5, 6, 7, 8]. При этом 
условия активизации внедрения таких подходов 
должны опираться на модели, предполагающие ком-
промиссно-консенсусный принцип построения плана 
реализации инновационных проектов. В связи с этим, 
в данной статье предлагается проанализировать фак-
торы оптимизации конкурентоспособности субъекта 
хозяйствования и стратегической синергетизации  
в контексте реализации инновационного проекта 
субъектом хозяйствования. 

Так, например, в странах Восточной Европы по-
литика внедрения инновационных технологий форми-
руется, в первую очередь, с учетом решения вопросов 
региональной конвергенции. В таких регионах гло-
бального масштаба как Индия и Китай — путем созда-
ния благоприятных условий для развития инноваци-
онного производства: льготное налогообложение, 
упрощенная процедура регистрации и ведения хозяй-
ственной деятельности на территории специальных 
экономических зон этих государств. 

Следует отметить, что интернационализация эко-
номического пространства и наличие высокого 
научно-технического потенциала являются факто-
рами, благоприятствующими привлечению в иннова-
ционные проекты инвестиций глобальных мировых 
инвесторов, в том числе Федеральной резервной си-
стемы (ФРС) и Международного валютного фонда. 
Деятельность этих и других организаций, в определен-
ной степени, расширяет субъектам хозяйствования 
различных форм и масштабов возможности финанси-
рования для реализации своих инновационных проек-
тов. 

Новые возможности развития инновационного 
производства, с одной стороны, упрощают привлече-
ние инвестиций, однако, с другой, способствуют уве-
личению требований к финансируемым нововведе-
ниям. В значительной мере, последнее, относится к 
условиям и результатам реализации проектов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В 
свою очередь, вопросу оптимизации конкурентоспо-
собности посвящены исследования многих крупных 
отечественным и зарубежных ученых. Так, украинские 
ученые В. Ляшенко и Е. Котов исследуют данную  
проблему в контексте формирования структуры техно-
логических укладов экономических систем [1]. Среди 
зарубежных ученых, хотелось бы отметить исследова-
ния китайского ученого У. Чан Ким и французской 
ученой Рене Моборн [9]. В их работе основной гипо-
тезой была выдвинута мысль о том, что для усиления 
конкурентоспособности субъекта хозяйствования мо-
жет быть целесообразным диверсификация деятельно-
сти последнего и планирование развития исходя из 
инновационных идей.  

Выражение стратегической синергетизации в 
данной статье предлагается использовать как опреде-
ление оптимальных условий развития субъекта хозяй-
ствования в контексте устойчивого развития на  
мего-, макро-, мезо и микроуровнях. Через призму 
различных методологий проблематика формирования 
стратегии и инвестиционно-инновационных процес-
сов была рассмотрена как украинскими учеными, та-
кими как А. Амоша [10], В. Дементьев [8], В. Вишнев-
ский [10], Р. Лепа [11], Ю. Харазишвили [12], В. Хобта 
[13], О. Попова [13], В. Инякин [14], А. Мешков [13], 
Т. Степанова [15], А. Толмачева [16], А. Благодарный 
[17], Н. Осадчая [18], С. Иванов [19], В. Ляшенко [21], 

И. Бондарева [22], Н. Водолазская [23], Н. Далевская 
[8], Н. Оленцевич [24], а также многими зарубеж-
ными, среди которых: И. Ансофф [25], П. Друкер [26],  
Г. Минцберг [27], Дж. Стиглиц [28], С. Глазьев [29, 
30], С. Губанов [31], Л. Лемещенко [32], Д. Львов [33], 
Р. Хасбулатов [34] Р. Каплан [35], Д. Нортон [35],  
М. Горыня [36], М. Жуковский [37], К. Пайонк [38], 
С. Звежхлевский [39], П. Блашчик [39], Е. Казмерчик 
[40] и др. 

Однако, несмотря на глубокую степень прора-
ботки различных аспектов осуществления инноваци-
онной деятельности (финансовое обеспечение, оцени-
вание экономической эффективности нововведений, 
степени их рискованности и т.д.), вопросы планиро-
вания и корректировки результатов реализации инно-
вационных проектов, в условиях глобализации и не-
стабильности экономики, требуют более детальной 
проработки и новых подходов к решению. 

Целью данной статьи является анализ фактора оп-
тимизации конкурентоспособности, выраженного в 
форме обоснования экономически целесообразной 
продолжительности реализации инновационных про-
ектов, и определении условий стратегической синер-
гетизации, с возможностью планирования эффектив-
ности использования задействованного капитала, а 
также прогнозирования момента возникновения по-
требности в корректировке его параметров.  

Изложение основного материала исследования. В 
условиях рыночной экономики длительность периода 
использования новшеств, как правило, устанавлива-
ется субъектами хозяйствования самостоятельно. При 
этом среди основных существенных факторов можно 
выделить следующие: технические (потребности про-
изводственного процесса, максимально возможный 
физический срок службы освоенных фондов), эконо-
мические (достижение запланированного уровня при-
быльности), организационные (временные рамки ре-
шения конкретных организационно-производствен-
ных проблем) и т.д. Кроме того, немаловажное значе-
ние имеют такие факторы как темпы морального уста-
ревания используемой техники и технологий, обуслов-
ленные ускорением НТП, и действия конкурентов. 
Однако, если для большинства европейских фирм, за-
частую, определяющими являются последние два фак-
тора, то для большинства украинских предприятий, 
финансовое положение которых можно охарактеризо-
вать как неудовлетворительное, активная инноваци-
онная деятельность сегодня является "недопустимой 
роскошью". Именно поэтому для последних основным 
фактором, в существенной мере обусловливающим 
продолжительность использования ранее освоенной 
техники и технологий, как правило, выступает только 
экономическая целесообразность дальнейшей их экс-
плуатации. 

Принимая во внимание тот факт, что осущест- 
вление инновационного процесса связано с привлече-
нием инвестиций и получением определенного эф-
фекта, вполне логично, чтобы методика определения 
оптимальной продолжительности реализации ново- 
введения базировалась на общеизвестном концепту-
альном положении соотношения затрат и доходов. В 
этой связи, учитывая главную цель существования 
большинства экономических субъектов хозяйствова-
ния — получение прибыли на вложенный капитал и 
увеличение эффективности его использования, в ка-
честве основного критерия могут выступать оценоч- 
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ные показатели, характеризующие экономическую 
эффективность дальнейшего вложения средств в осво-
енное новшество.  

Анализируя достоинства и недостатки различных 
показателей эффективности, в данной работе для уста-
новления оптимальной (с экономической точки зре-
ния) продолжительности реализации нововведений, 
предлагается использовать показатель "модифициро-
ванная внутренняя норма рентабельности" (MIRR), 
точнее возможный характер его изменения при изме-
нении периода использования новшества. Причем, 
принимая во внимание тот факт, что указанный пока-
затель характеризует уровень доходности инновацион-
ного проекта за весь установленный период его реали-
зации, благоприятной является ситуация, когда даль-
нейшее увеличение этого периода сопровождается 
увеличением величины рассматриваемого показателя 
(безусловно, в пределах, не ниже нормативной вели-
чины доходности на задействованный в инвестирова-
нии капитал). С учетом последнего, целевую функцию 
для установления экономически обоснованной про-
должительности использования нововведения можно 
представить в следующем виде:  

normMIRR ≤  MIRR max→ ,  (1) 

где 

Т
Т t

t
t 0Т

Т Т Т
t0

t
t 0

CIF (1 r)
FV

MIRR 1 1
PV

COF (1 r)

−

=

−

=

⋅ +
= − = −

⋅ +




.  (2) 

MIRRnorm — нормативное (минимально допусти-
мое) значение показателя "модифицированная внут-
ренняя норма рентабельности";   

MIRR — значение показателя "модифицирован-
ная внутренняя норма рентабельности" за весь период 
(Т). 

Проанализируем характер и причины изменения 
величины анализируемого показателя (MIRR) при из-
менении периода реализации нововведения на кон-
кретном примере инновационного проекта фирмы ДП 
"Рутекс-Керам" "ООО "Рутекс-Керам". С этой целью 
на основании экономических параметров указанного 
проекта (табл. 1), построим график зависимости 
MIRR = ѓ (Т) (рис. 1).  

Анализируя внешний вид кривой MIRR = ѓ (Т), 
следует выделить три варианта развития событий, со-
гласующихся с кривой жизненного цикла нововведе-
ния (ЖЦН). Так, первое событие — величина показа-
теля (MIRR) возрастает — характерно для тех этапов 
ЖЦ нововведения, когда происходит рост поступле-
ний от его реализации (в рассматриваемом случае это 
участок І (рис. 1). При этом следует отметить харак-
терное снижение темпов роста величины анализируе-
мого показателя (отрезок ВС), вызванное соответству-
ющим снижением темпов роста поступлений по мере 
выхода на полномасштабное производство. Далее, на 
определенном этапе существования нововведения 
(этап зрелости), величина показателя (MIRR), достиг-
нув своего максимума (точка С), может на какое-то 
время остаться постоянной или же, как в рассматри-
ваемом случае, начать постепенно снижаться. Послед-
нее обусловлено тем, что со временем (когда на смену 
этапу зрелости приходит этап спада) доходы от реали-
зации проекта постепенно начинают снижаться. 

Таким образом, характер кривой MIRR = ѓ (Т), 
позволяет обоснованно судить об экономически целе-
сообразной продолжительности использования новов-
ведений. Однако следует отметить одну характерную 
особенность: даже если размер поступлений от реали-
зации новшества будет постоянен, величина эффек-
тивности использования задействованного капитала, 
после достижения своего максимального уровня, все 
равно будет снижаться. Это обстоятельство обуслов-
лено тем, что генерируемые проектом суммы поступ-
лений, с определенного момента даже с учетом их ре-
инвестирования, не будут обеспечивать дальнейшее 
развитие капитала во времени с достигнутым макси-
мальным уровнем эффективности. 

Указанная особенность имеет определяющее зна-
чение для установления оптимального периода реали-
зации нововведений и, как показал проведенный ана-
лиз, не может быть охарактеризована при помощи 
других показателей эффективности. Именно это об-
стоятельство, наряду с другими достоинствами пока-
зателя "модифицированная внутренняя норма рента-
бельности", и обусловило целесообразность его ис-
пользования для решения обозначенной проблемы.  

Рассмотрим причины, обусловливающие харак-
терный вид кривой MIRR = ѓ (Т), для чего проанали-
зируем формулу (2). Так, если учесть, что установле-
ние величины (Т) в размере менее периода его окупа-
емости является экономически нецелесообразным 
(так как не будет даже возвращен инвестированный в 
проект капитал), то вполне обоснованным представ-
ляется утверждение о том, что при дальнейшем увели-
чении периода реализации проекта знаменатель фор-
мулы 2 (характеризующий развитие во времени инве-
стированного в проект капитала) не оказывает влия-
ния на величину показателя (MIRR). То есть, измене-
ние величины указанного показателя возможно только 
в результате изменения числителя анализируемой 
формулы. В свою очередь, увеличение числителя в ре-
зультате изменения периода реализации нововведения 
может быть вызвано, во-первых, величиной генериру-
емых проектом платежей (CIFt), во-вторых, условиями 
реинвестирования высвобождаемых средств (r) [41]. 

Смоделируем ситуацию, когда эффективность 
проекта на протяжении интервала времени от периода 
(t) до (t + 1) будет постоянной и равной, например, 
величине MIRR*. При этом установим необходимый 
для этого характер развития капитала. Тогда, после 
простых математических преобразований на базе фор-
мулы (2), получим следующее выражение: 

 
*

t 1 tFV FV (1 M IR R )+ = ⋅ + .   (3) 

Выражение (3) и будет характеризовать необходи-
мое условие развития генерируемого проектом капи-
тала во времени, обеспечивающее постоянство вели-
чины показателя (MIRR).  

Однако, принимая во внимание тот факт, что при 
увеличении периода реализации нововведения изме-
нение величины показателя (MIRR), может быть обу-
словлено как величиной генерируемых платежей, так 
и условиями реинвестирования высвобождаемых 
средств, характер развития капитала во времени также 
можно описать и другим  выражением: 

 

t 1 t t 1FV FV (1 r) C IF+ += ⋅ + + ,   (4) 

где  CIFt+1 — величина денежных поступлений в пери-
оде (t+1). 
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Рис. 1. Определение экономически целесообразной продолжительности 

реализации инновационного проекта: 

MIRRmax — максимально возможное значение показателя (MIRR);   
MIRRnorm — нормативная  (минимально  допустимая) эффективность использования капитала; 
Т1 — обеспечение периода окупаемости инвестируемого капитала; 
Т2 — выход на нормативный уровень эффективности; 
Т3 — достижение  максимально  возможной  эффективности  использования капитала; 
Т4 — критическая точка; 
1 и 2 — соответственно вариант обеспечения роста и постоянства уровня эффективности  
           инновационного проекта. 

 
Приравняв правые части выражений (3) и (4) и 

разрешив выражение относительно величины CIFt+1, 
получим: 

 

*
t 1 tC IF FV (MIRR r)+ = ⋅ − .  (5) 

 

Следует отметить, что, если реальная величина 
будущих денежных поступлений, генерируемых про-
ектом в периоде (t + 1) окажется больше величины 
(CIFt+1), рассчитанной по формуле (5), то при продле-
нии срока реализации проекта будет наблюдаться по-
вышение уровня его эффективности, если меньше — 
снижение.  

Таким образом, принимая во внимание вышеиз-
ложенное, следует отметить, что наиболее информа-
тивным и своего рода определяющим условием при 
установлении оптимального периода реализации но-
вовведения является момент, когда величина показа-
теля (MIRR), достигнув своего максимума, начинает 
снижаться. Именно этот момент  является сигналом 
для менеджеров проекта о том, что дальнейшее увели-
чение срока реализации в анализируемых условиях не-
целесообразно, так как приводит к снижению эффек-
тивности использования задействованного капитала.  

Так, в случае в рассматриваемым проектом, начи-
ная с седьмого квартала, при увеличении срока реали-
зации проекта (рис. 1), величина показателя "MIRR" 
возрастает и в точке (С) достигает своего максималь- 

ного значения — MIRR18 = 0,0728. Далее, начиная с 
18-го квартала, величина рассматриваемого показа-
теля снижается и, например, при периоде равном 30 
кварталам составляет — MIRR30 = 0,0658. То есть сни-
жение уровня доходности проекта при продлении 
срока его реализации до 30 кварталов составит 
(0,0728 — 0,0658) или 0,7% квартальных. Таким обра-
зом, менеджерам предприятия при установлении дли-
тельности использования нововведения следует ори-
ентироваться на период равный 18-ти кварталам, так 
как впоследствии будет наблюдаться снижение эф-
фективности использования задействованного капи-
тала. В этой связи в случае, если у предприятия через 
восемнадцать кварталов после начала реализации про-
екта будет другой вариант вложения своих средств с 
эффективностью не меньше достигнутого уровня 
(7,28% в квартал), то от дальнейшей реализации ана-
лизируемого инновационного проекта необходимо бу-
дет отказаться. 

На практике на каждом предприятии, как пра-
вило, устанавливается собственный нормативный 
(минимально допустимый) уровень эффективности 
(MIRRnorm), величина которого, зачастую, ниже, чем 
максимально возможный уровень эффективности ре-
ализуемых инновационных проектов. Поэтому можно 
ориентироваться на этот нормативный уровень и уста- 
навливать максимальную длительность реализации 
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нововведения равной периоду, в котором величина  
(MIRR) снизится до указанного уровня. Так в рас-
сматриваемом случае на предприятии MIRRnorm = 
6,8%, следовательно оптимальный период реализации 
необходимо установить равным 27 кварталам (период 
Т2 , рис. 1), так как впоследствии проект будет неэф-
фективным.  

Таким образом, основанием для установления 
оптимального экономически целесообразного периода 

реализации нововведения может выступать или мо-
мент начала снижения эффективности капитала 
(точка перегиба С), или момент, когда уровень эффек-
тивности снизится до нормативного (точка D рис. 1). 
В табл. 2 представлены основные варианты принятия 
решений в отношении установления экономически 
целесообразного периода использования новшеств (по 
отношению к периоду t). 

 

Таблица 2 
Альтернативные варианты принятия решений при обосновании экономически 

целесообразной продолжительности использования новшеств 

Ожидаемые условия Содержание

MIRRmax < WACC Реализацию проекта следует отклонить

MIRRmax = WACC 
Дальнейшую реализацию проекта целесообразно отклонить, так как он 
уже в следующем периоде (t +1) перейдет в разряд неэффективных 

WACC  � MIRRmax 
Длительность реализации проекта целесообразно установить равным 
периоду, когда величина показателя  (MIRR) снизится до значения 
(WACC) 

WACC � MIRRmax < MIRRnorm Реализацию проекта следует отклонить

WACC � MIRRmax = MIRRnorm 
Дальнейшую реализацию проекта целесообразно отклонить, так как он 
уже в следующем периоде (t +1) перейдет в разряд неэффективных 

MIRRmax > MIRRnorm 
Длительность реализации проекта целесообразно установить равным 
периоду, когда величина показателя  (MIRR) снизится до значения 
(MIRRnorm) 

   
* MIRRmax — максимально возможное значение модифицированной внутренней нормы рентабельности проекта, 

обусловленное его спецификой и условиями реализации;  
WACC — средневзвешенная стоимость капитала, задействованного в инвестировании инновационного проекта. 

 
Следует отметить, что на величине показателя 

(MIRR) в существенной мере может сказаться сумма, 
вырученная от ликвидации проекта. В этом случае 
критерий целесообразности увеличения срока исполь-
зования нововведения можно представить в следую-
щем виде: 

п
t 1C IF +  > 

min
t 1C IF + =

t t t 1 tF V (M IR R r) 2 L L (1 r)+= ⋅ − + ⋅ − ⋅ + , (6) 

где 
п
t 1C IF +  —  величина платежа, планируемого в по-

следующем периоде; 
min
t 1CIF+  — минимально допустимая величина пла-

тежа в последующем периоде, обеспечивающая посто-
янство уровня эффективности; 

L t и  L t  + 1 — ликвидационная стоимость проекта 
в периоде (t) и (t + 1) соответственно.  

 
Выводы и предложения. Обобщая вышеизложен-

ное, последовательность определения оптимизации 
конкурентоспособности, выраженного в форме эконо-
мически целесообразного периода реализации инно-
вационного проекта окончательно можно сформули-
ровать в виде, представленном ниже. 

На основании ожидаемых экономических пара-
метров анализируемого инновационного проекта и 
условий реинвестирования высвобождаемых средств 
необходимо через равноудаленные интервалы времени 
рассчитать величины показателя "MIRR" на перспек-
тиву (например, за период, равный максимально воз-
можному сроку технической эксплуатации использу- 
емого оборудования). 

По полученным данным следует построить гра-
фик MIRR = ѓ (Т).  

На этом графике необходимо отметить следую-
щие характерные параметры: 

максимальную величину показателя модифици-
рованная внутренняя норма рентабельности 
(MIRRmax) — точка перегиба кривой MIRR = ѓ (Т) (ха-
рактеризует максимально возможный уровень эффек-
тивности использования капитала, инвестированного 
в проект, и необходимый для его достижения период 
времени); 

величину нормативной (минимально допусти-
мой) доходности на задействованный в инвестирова-
нии инновационного проекта капитал (MIRRnorm), 
установленную для сложившихся условий — прямая, 
параллельная временной оси (характеризует период 
времени, необходимый для достижения нормативного 
уровня эффективности, и ограничивает максималь-
ный экономически целесообразный период реализа-
ции нововведения); 

величину ставки реинвестирования (r) высвобож-
даемого при реализации проекта капитала — прямая, 
параллельная оси времени (точка пересечения кривой 
MIRR = ѓ (Т) с этой прямой определяет период оку-
паемости проекта); 

Проанализировав внешний вид кривой функции 
MIRR = ѓ (Т), а также ее расположение относительно 
линии, характеризующей нормативную величину до-
ходности, сделать предварительный вывод об эконо-
мически целесообразном сроке использования новов-
ведения.  

Используя выражение (6) окончательно уточнить 
оптимальный срок использования нововведения. 

Помимо приведенных в табл. 2 вариантов приня-
тия решений, существует еще один. Если предвари-
тельно выявить возможные направления увеличения 
поступлений от реализации проекта, то можно целе- 
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направленно обеспечить (запланировать) дальнейший 
рост уровня эффективности или, по крайней мере, его 
постоянство (пунктирные линии 1 и 2 на рис. 1). Ма-
тематическое обоснование методики определения ве-
личин минимально допустимых поступлений от реа-
лизации нововведения в последующих (будущих) пе-
риодах заслуживает отдельного внимания [42].  

На практике необходимый рост будущих поступ-
лений от проекта может быть обеспечен, например, 
ростом объема продаж, повышением цены или сниже-
нием себестоимости выпускаемой продукции. Однако 
следует отметить, что со временем дальнейшее совер-
шенствование существующей техники и технологий 
становится экономически нецелесообразным, так как 
конечный результат не будет оправдывать затраченных 
на его получение усилий (S-образная кривая развития 
технологий [43, 44, 45]). Или другими словами — неиз-
бежен момент, когда дальнейшее вложение средств в 
совершенствование производственных процессов и 
продукции не будет приносить ожидаемых результа-
тов. Основной причиной возникновения такого поло-
жения, например, Р. Фостер называет достижение гра-
ниц объективного развития соответствующей науч-
ной, инженерной или организационной идеи. И в 
этом случае он предлагает направлять средства на раз-
работку и внедрение принципиально новых идей, а 
также подготовку, освоение и выпуск изделий "новых 
поколений" [46].  

Таким образом, учитывая, что для создания и 
освоения новшества необходимо определенное время, 
целесообразным является обеспечение непрерывности 
инновационного процесса. При этом знание характер-
ных особенностей оцениваемых инновационных про-
ектов (экономически целесообразный период реализа-
ции, возможность обеспечения заданного уровня эф-
фективности инвестиций и т.д.) позволит менеджерам 
предприятий избежать лишних затрат (например, реа-
лизация малоперспекивных инновационных проек-
тов) и определить возможности стратегической синер-
гетизации проекта, а также своевременно подгото-
виться к новому технологическому решению, разрабо-
тав собственную инновационную стратегию. 

Использование приведенных рекомендаций спо-
собствует повышению объективности принятия важ-
ных управленческих решений в отношении установле-
ния оптимальной продолжительности использования 
нововведений, планирования величины эффективно-
сти использования капитала, сравнения альтернатив-
ных инновационных проектов, а также прогнозирова-
ния возникновения потребности в дальнейшей модер-
низации новшеств или полной их замене другими, бо-
лее прогрессивными.  
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Постановка завдання. Податкове реформування в 

Україні є одночасно причиною та наслідком кризових 
явищ в державі. Зростаючі бюджетні потреби обумов-
люють фіскальний характер податкових новацій, що 
загострює і так складне фінансово-економічне стано-
вище суб'єктів господарювання та населення. До того 
ж, низький рівень податкової культури та свідомості 
прирікають будь-які податкові зміни на малоефектив-
ність, тому вважаємо, що жорсткі фіскальні засоби за-
безпечення дохідної частини бюджету потребують аль-
тернативних податкових  рішень, які враховують су-
часні аспекти функціонування та розвитку соціально-
економічної системи держави.  

Сучасна державна політика з метою зниження  
рівня державного боргу повинна реалізовуватися од-
ночасно в кількох напрямах: пошук дешевих джерел 
фінансування бюджетів, зокрема, на місцевому рівні, 
адже саме місцеві бюджети відволікають на себе знач-
ну частку державних коштів, та оптимізація державних 
витрат. На наш погляд, для вирішення першого зав-
дання доречно скористатися досвідом країн з розви-
неною ринковою економікою.  

Метою статті є обґрунтування доцільності впро-
вадження в обіг податкових сертифікатів в Україні як 
джерела додаткового фінансування місцевих бюджетів 
та ефективного інструмента управління податковими 
боргами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, 
одним із альтернативних податкових рішень, на наш 
погляд, вважаємо пошук додаткових механізмів фінан-
сування місцевих бюджетів шляхом використання фі-
скальних інструментів. До фіскальних інструментів 
відносять категорії, що стосуються формування бю-
джету, а саме: податки та збори, міжбюджетні та соці-
альні трансферти, державні видатки, державний борг 
[1].    

Враховуючи досвід розвинутих країн, одним із  
фіскальних інструментів, який характеризується висо-
ким податковим потенціалом, є податок на майно. 
Вважаючи на значний рівень тіньової економіки в Ук-
раїні, саме податок на майно може стати компенсацій-
ним інструментом ухилення від сплати податків. 
Майно складніше сховати, ніж прибутки. Навіть, у разі 
реєстрації його на іншу особу (членів родини) з метою 
ухилення від оплати податку, наявне нерухоме майно 
все одно підлягає оподаткуванню, незважаючи на  
розмір доходів власника.  

Розглянемо основні етапи розвитку нормативно-
правової бази щодо впровадження податку на майно в 
Україні. Податок на нерухоме майно є достатньо про-
стим в адмініструванні за умов встановлення чітко ви-
значених та обґрунтованих критеріїв його розрахунку. 
Надходження від податку є відносно стабільними, є 
можливість встановлення розміру податку у відповід-
ності до розміру доходів платників, оподаткування до-
ходів, одержаних за рахунок тіньових схем. 

Згідно Закону України від 25.06.1991 р. № 1251-
XII «Про систему оподаткування» в структурі подат-
кової системи податку на майно не зазначено. Проте, 
в тому ж Законі України, але в редакції Закону Укра-
їни від 02.02.1994 р. №3904-ХІІ, впроваджено податок 
на майно підприємств та податок на нерухоме майно, 
який включено до переліку загальнодержавних подат-
ків і зборів. В наступній редакції  того ж Закону Укра-
їни (від 18.02.1997 №77/97-ВР) зазначені податки кон-
солідовано у податок на нерухоме майно (нерухо-
мість). Поряд з цим, протягом усього періоду діючого 
механізму адміністрування податку на нерухомість не 
було розроблено, тому фактично податок не діяв і  
кошти до бюджетів не надходили [2]. 

Із прийняттям Податкового кодексу України 
від 08.07.2010 № 2456-VI податкова система України 
на місцевому рівні отримала у своєму складі вже по-
даток на нерухоме майно, відмінне від земельної ді- 
лянки. Згідно умов його адміністрування об’єктом 
оподаткування виступає житлова нерухомість, а 
суб’єктами — фізичні та юридичні особи, власники 
майна. Ставка податку відповідала характеристикам 
майна, рівню доходів платників. Так, житлова площа 
квартир та житлових будинків, менша за 240 кв. м та 
500 кв. м відповідно, оподатковувалася за ставкою, яка 
не перевищує 1% розміру мінімальної заробітної плати 
за 1 кв. м, якщо обсяги площі є більшими від гранич-
них, податкова ставка сягала рівня 2,7%. Тим самим, 
впроваджувалися аспекти оподаткування розкоші.  

Податкова лояльність при оподаткуванні майна 
проявлялася за рахунок надання податкових пільг, а 
саме: один раз на рік при оподаткуванні житлова 
площа квартири, що належить фізичній особі — плат-
нику, зменшувалася на 120 кв. м, житлових будинків — 
на 250 кв. м.  

Крім того, оподаткуванню не підлягали об’єкти, 
що є власністю держави або органів місцевого само-
врядування, дитячих будинків сімейного типу, будівлі, 
розташовані в зоні відчуження, дачні будиночки (не 
більше одного), гуртожитки тощо. 

Поряд з цим, податкову ініціативу щодо введення 
податку в дію було поетапно перенесено на початок 
2013 р., а саме: Законом України від 07.07.2011 р. 
№ 3609-VI «Про внесення змін до Податкового ко- 
дексу України та деяких інших законодавчих актів Ук-
раїни щодо  вдосконалення окремих норм Податко-
вого кодексу України» — на 01.07.2012 р., Законом Ук-
раїни від 24.05.2012 р. № 4834-VI «Про внесення  змін 
до Податкового кодексу України щодо удосконалення 
деяких податкових норм» — на 01.01.2013 р. [3;4]. 

Процес впровадження податку на майно потребу-
вав додаткових зусиль та часу контролюючих органів 
для формування реєстру платників податку — фізич-
них осіб. Як наслідок, виникла обумовлена потреба 
проведення звіряння даних щодо кількості об’єктів не-
рухомості, яка належить платникам, та розмірів їх  
житлової площі, тоді Законом України від 04.07.2013 р. 
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№ 403-VII «Про внесення змін до Податкового ко- 
дексу України та інших законів України щодо об’єктів 
нерухомості» регламентовано його проведення у тер-
міни до 31.12.2013 р. [5]. 

В результаті відсутності сформованого реєстру 
платників  податку у 2013 р. сплату податку для фізи-
чних осіб перенесено на 2014 р. У цей період зміню-
ється і податкова лояльність, а саме: дещо розширю-
ються податкові пільги для певних категорій насе-
лення (діти-сироти, діти-інваліди…), місцевим радам 
надане право додатково встановлювати пільги релігій-
ним організаціям, та, одночасно, чіткіше врахову-
ються показники дохідності.  

Тобто, у випадку доведення факту використання 
об’єкту оподаткування з метою отримання доходів, 
податкові пільги скасовуються. Також, щодо податко-
вої бази для фізичних осіб, то за умов володіння різ-
ними об’єктами житлової нерухомості, житлова площа 
яких не перевищує 740 кв. м, оподаткування здійсню-
валося за ставкою 1%, у разі перевищення — 2,7%. Ок-
ремо введено ставки оподаткування для юридичних 
осіб, при цьому шкала оподаткування та розміри ста-
вок аналогічні встановленим для фізичних осіб. 

Фіскальна незначущість обсягів податкових над-
ходжень від податку на нерухоме майно обумовила не-
обхідність нових змін, і з 1 квітня 2014 р. Законом Ук-
раїни від 27.03.2014 р. №-1166-VIІ «Про запобігання 
фінансової катастрофи та створення передумов для 
економічного зростання в Україні»  було змінено базу 
оподаткування з житлової площі на загальну [6]. 

Подальша трансформація податкової системи Ук-
раїни, що регламентується Законом України від 
24.12.2014 р. №-71-VIІІ «Про внесення змін до По- 
даткового кодексу України та деяких законодавчих ак-
тів України щодо податкової реформи», торкнулася і 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки, який вже з 01.01.2015 разом із транспортним 
податком та податком за землю став складовою части-
ною податку на майно, віднесеного до місцевих по- 
датків [7]. 

Адміністрування оновленого податку на майно 
змінено в контексті формування єдиного підходу. Так, 
виокремлено нерухоме майно та його частка у загаль-
ному. Не є об’єктом оподаткування житлова нерухо-
мість певної категорії (непридатна до житла, аварійна, 
об’єкти, що належать та підлягають експлуатації 
суб’єктами господарювання малого та середнього біз-
несу, об’єкти промисловості та сільськогосподарських 
товаровиробників, що використовуються за виробни-
чим призначенням). В результаті, відбувся поділ майна 
на рухоме та нерухоме, в свою чергу, житлова катего-
рія ще класифікована за типами будівель житлового 
фонду, а нежитлова — за відповідними підкатегоріями.  

Враховуючи значне розширення податкової бази 
(структура рухомого та нерухомого майна), додатково 
знижено рівень податкової лояльності в межах пільго-
вої площі для квартир до 60 кв. м, для житлових бу- 
динків — 120 кв. м, для різних типів об’єктів житлової 
нерухомості (з урахуванням їх часток) — 180 кв. м.  

До того ж, розширені повноваження місцевих ор-
ганів щодо регулювання податкової ставки граничним 
рівнем не вище 2% від розміру мінімальної заробітної 
плати за 1 кв. м, та встановлення податкових пільг для 
окремих груп фізичних осіб, виходячи з їх майнового 
стану та рівня доходів, та юридичних осіб, релігійних 

організацій, зареєстрованих в установленому порядку. 
Проте, встановлено обмеження щодо об’єктів житло-
вої нерухомості для фізичних осіб: у разі, якщо розмір 
площі такого об’єкта більший, ніж у 5 разів розміру 
неоподатковуваної площі, визначеної рішенням орга-
нів місцевого самоврядування, податкові пільги не за-
стосовуються.  

З метою підвищення рівня обсягів податкових на-
дходжень до місцевих бюджетів Законом України 
від  24.12.2015 р. №-909-VIІІ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бю-
джетних надходжень у 2016 році» граничний рівень 
податкової ставки для нерухомого майна підвищено з 
2 до 3% від розміру мінімальної заробітної плати за  
1 кв. м загальної площі житлової та нежитлової неру-
хомості [8]. Як формат оподаткування розкоші вста-
новлено фіксовану податку ставку на рівні 25 000 грн, 
на яку збільшується сума обчисленого податку для  
житлових квартир, площа яких становить понад 
300 кв. м та для житлових будинків, площа яких понад 
500 кв. м.  

З метою оцінювання фіскальної значущості пода-
тку, наведемо динаміку показників обсягів податкових 
надходжень за досліджуваний період (табл. 1, 2). За 
даними табл. 1 спостерігаємо у 2012 р. лише часткове 
виконання планових показників податкових надхо-
джень. Проте, вже у 2013 році ситуація покращується 
і загальний показник виконання податкових надхо-
джень сягнув рівня 98,79%, зокрема: за обсягами над-
ходжень сплачених юридичними особами — 71,40%, 
фізичними особами — всього 36,45%. У 2014 р. за всіма 
показниками спостерігається перевиконання плано-
вих показників на рівні 173,59%, 162 та 232,34% від-
повідно.  

Стрімке зростання у 2014 р. показників обсягів 
податкових надходжень саме від фізичних осіб обу- 
мовлено перенесенням терміну сплати податку з  
2013 р. на 2014 р. у зв’язку з формуванням реєстру да-
них. В свою чергу, показники 2015 р. заслуговують на 
окрему увагу, враховуючи зміни в адмініструванні по-
датку на майно. 

Отже, у 2015 р. податок на майно зазнав змін і це 
спровокувало стрімке зростання тенденції податкових 
надходжень, див. табл. 2. 

За даними табл. 2 спостерігаємо перевиконання 
планових показників податкових надходжень лише за 
податком, сплаченим фізичними особами, які є влас-
никами об'єктів житлової нерухомості, що становить 
103,68%, та сплаченим  юридичними особами, які є 
власниками об'єктів нежитлової нерухомості, що ста-
новить 133,31%. Проте, загальний показник надхо-
джень з податку на майно  перевиконано до рівня 
113%. За іншими складовими податку зафіксовано не-
виконання планових показників. Найгірші результати 
у 18,36% виконання планових показників зафіксовано 
за даними  фактичних надходжень податку, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежит-
лової нерухомості. До того ж, у 2015 р. надходження 
від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, зараховуються, на відміну від попередніх ро-
ків, не до спеціального, а до загального фонду місце-
вих бюджетів, що дає змогу використовувати обсяги 
надходжень на загальні потреби. 
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Таблиця 2 
Показники обсягів надходжень від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2015 р., грн  

Найменування показника 
План на 2015 р.
з урахуванням  
внесених змін 

Виконано  
за 2015 р. 

Виконання, 
% 

Податок на майно 14 168 411 118,85 16 011 135 694,57 113

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений юри-
дичними особами, які є власниками 
об'єктів житлової нерухомості 

51 355 223,56 48 039 772,79 93,54 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений фі- 
зичними особами, які є власниками 
об'єктів житлової нерухомості 

48 243 162,17 50 016 849,48 103,68 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений фі- 
зичними особами, які є власниками 
об'єктів нежитлової нерухомості 

8 274 646,00 1 519 532,35 18,36 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений  
юридичними особами, які є власни-
ками об'єктів нежитлової нерухомості 

484 660 382,16 646 119 721,96 133,31 

Джерело: узагальнено за даними [2]. 

 
Загалом, темпи росту показника обсягів надхо-

джень з податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, у 2013 р. становив 26115,7%, у  
2014 р. — 114,7%; у 2015 р. — 61929,%. Незважаючи на 
нестабільність динаміки показника фактичних обсягів 
податкових надходжень, фіскальна значущість майно-
вого оподаткування в України стрімко зростає та на-
бирає обертів. Отже, відбувся старт повноцінної реа-
лізації механізму майнового оподаткування в Україні. 

У підсумку зазначимо, що на початку форму-
вання податкової системи незалежної України податок 
на майно не фігурував.  В подальшому його включено 
до переліку загальнодержавних податків та зборів як 
податок на майно підприємств та податок на нерухоме 
майно, які потім об’єднані у складі податку на неру-
хоме майно. Проте, податок весь період до прийняття 
Податкового кодексу України не стягувався, оскільки 
не було розроблено порядку його адміністрування та 
сформовано реєстру платників податків, кошти до бю-
джету не надходили. Навіть після прийняття Податко-
вого кодексу України, ще протягом тривалого періоду 
затримувалася реалізація адміністрування податку. 
Лише з 2015 р. податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, об’єднується із податком на зе-
млю та транспортним податком і вже у новому фор-
маті відноситься до місцевих податків.  

З метою порівняння, розглянемо досвід країн з 
розвиненою економікою (на прикладі США), який де-
монструє значну фіскальну ефективність податків на 
майно та їх значну частку в доходах територіальних 
бюджетах. Проте, умови оподаткування майна в окре-
мих державах різняться. Отже, адміністрування пода-
тку на майно у кожному штаті різниться за класифіка-
ційними ознаками майна, при його розрахунку врахо-
вується його ринкова вартість, яка періодично перео-
цінюється, та податкова ставка, яка є відмінною за 
штатами та затверджується муніципалітетом кожного 
року в межах певного діапазону. Тобто, на відміну від 
оподаткування майна в Україні, в США майнове опо- 
даткування не прив’язується до показників доходів 

платників податків. Це також пов’язано з тим, що ме-
ханізм ринкового оцінювання майна в Україні недос-
коналий.  

Загалом, за даними National Tax Lien Association 
середній рівень обсягу сплачених податкових платежів 
за майно в США на одну родину сягає рівня 2127$ за 
рік. Розглянемо показники результатів оподаткування 
майна в США. 

За даними табл. 3 видно, що ефективна податкова 
ставка на майно в США коливається в межах від 0,28% 
на Гавайях до 2,29% - у Нью-Джерсі. Середній показ-
ник обсягів щорічних податкових надходжень від по-
датку на майно на 1 платника податку знаходиться в 
межах від $ 489 на Гавайях до $ 4029 у Нью-Джерсі. 
Мінімальний рівень за середніми показниками  пода-
ткових надходжень від податку на майно по Штату за-
фіксовано у Західній Віргінії на рівні $ 100200, а мак-
симальний — на Гавайях на рівні $ 504500. Мінімаль-
ний рівень обсягів щорічних податків на будинки, що 
оцінені за державною середньою ціною, зафіксовано  у 
Канзасі  на рівні $ 1,825, а максимальний  - у Нью-
Джерсі на рівні $ 7335. 

Проте, значний податковий тиск на платників 
податків, що не враховує їх податкоспроможність, 
обумовлює наявність податкових боргів. З метою уп-
равління податковими боргами з податку на майно в 
США розвинуто використання боргових інструментів 
з метою максимально швидкого наповнення місцевих 
бюджетів, стимулювання платників податків до дотри-
мання податкової дисципліни та підвищення рівня лі-
квідності активів. 

Податкові сертифікати заставного права у забез-
печенні сплати податків на майно формуються в ре-
зультаті виникнення податкового боргу. На певну дату 
невиплати боргу муніципалітет формує податковий 
сертифікат та виставляє його на аукціон. За мінімаль-
ним відсотком виплати (у багатьох випадках набагато 
менше номінальної вартості несплаченої податкової 
накладної) його викуповує інвестор, який сплачує до 
бюджету податковий борг та інші обов’язкові платежі. 
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Таблиця 3 
Показники оподаткування майна в США 

Назва Штату 
Ефективна 

податкова ста-
вка на майно 

Середній показник обся-
гів щорічних податкових 
надходжень від податку 
на майно на 1 платника 

податку 

Середній показник  
податкових надхо-
джень від податку на 
майно по Штату 

Щорічні податки на 
будинки, оцінені за 
державною серед-
ньою ціною 

Гаваї 0,28% $ 489 $ 504500 $ 1405

Алабама 0,43% $ 764 $ 123800 $ 538 

Луїзіана 0,48% $ 841 $ 140400 $ 672 

Делавер 0,53% $ 929 $ 232900 $ 1231

Округ Колумбія 0,57% $ 1,005 $ 454500 $ 2601

Південна Кароліна 0,57% $ 1009 $ 137600 $ 790 

Західна Віргінія 0,59% $ 1035 $ 100200 $ 590 

Арканзас 0,62% $ 1088 $ 108700 $ 673 

Колорадо 0,62% $ 1097 $ 239400 $ 1495

Вайомінг 0,62% $ 1094 $ 189300 $ 1179

Юта 0,69% $ 1,210 $ 212500 $ 1463

Нью-Мексико 0,72% $ 1273 $ 159300 $ 1154

Теннессі 0,75% $ 1314 $ 139900 $ 1046

Айдахо 0,77% $ 1354 $ 160500 $ 1237

Міссісіпі 0,78% $ 1377 $ 100800 $ 790 

Віргінія 0,80% $ 1401 $ 243500 $ 1941

Каліфорнія 0,81% $ 1429 $ 371400 $ 3021

Кентуккі 0,84% $ 1471 $ 121600 $ 1018

Арізона 0,84% $ 1484 $ 162900 $ 1376

Північна Кароліна 0,85% $ 1502 $ 153600 $ 1313

Оклахома 0,87% $ 1525 $ 115000 $ 998 

Монтана 0,87% $ 1528 $ 187600 $ 1632

Індіана 0,88% $ 1539 $ 122700 $ 1075

Невада 0,92% $ 1618 $ 167100 $ 1539

Грузія 0,96% $ 1682 $ 148000 $ 1417

Міссурі 1,00% $ 1763 $ 136700 $ 1372

Орегон 1,08% $ 1,890 $ 234100 $ 2518

Вашингтон 1,08% $ 1,903 $ 257200 $ 2785

Меріленд 1,08% $ 1,906 $ 287500 $ 3118

Флорида 1.10% $ 1,932 $ 156200 $ 1718

Массачусетс 1,18% $ 2075 $ 329900 $ 3896

Міннесота 1,19% $ 2091 $ 185200 $ 2204

Аляска 1,21% $ 2124 $ 246300 $ 2978

Північна Дакота 1,22% $ 2146 $ 142000 $ 1734

Мен 1,27% $ 2233 $ 173600 $ 2206

Північна Дакота 1,36% $ 2382 $ 135700 $ 1,840

Канзас 1,41% $ 2478 $ 129400 $ 1,825

Айова 1,47% $ 2582 $ 126300 $ 1856

Пенсільванія 1,51% $ 2647 $ 164900 $ 2484

Огайо 1,55% $ 2729 $ 129600 $ 2,013

Нью-Йорк 1,58% $ 2773 $ 283700 $ 4478

Род-Айленд 1,61% $ 2829 $ 241200 $ 3883

Вермонт 1,72% $ 3021 $ 216200 $ 3717

Мічиган 1,83% $ 3220 $ 120200 $ 2203

Небраска 1,88% $ 3301 $ 130100 $ 2444

Коннектикут 1,91% $ 3357 $ 274500 $ 5244

Техас 1,93% $ 3392 $ 131400 $ 2537

Вісконсін 1,97% $ 3459 $ 165900 $ 3266

Нью-Гемпшир 2,10% $ 3698 $ 237400 $ 4996

Іллінойс 2,25% $ 3959 $ 175700 $ 3959

Нью-Джерсі 2,29% $ 4029 $ 319900 $ 7335

Джерело: [9]. 
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Тобто, інвестор отримує право стягнути простро-
чені податки, штраф і відсотки за несвоєчасну сплату 
податків, що в США може сягнути від 12 до 36% річ-
них, залежно від стану майна. У підсумку, потенцій-
ний дохід інвестора сягає від 4-7% від операції. В ре-
зультаті, боржник може втратити майно за рішенням 
суду, проте, сам податковий сертифікат не передає 
право власності на нього. Усі судові витрати компен-
сує власник податкового сертифікату. У разі неви-
плати боржником податкового боргу, інвестор через 
певний період часу має право на відшкодування ви-
плаченого податкового боргу та претендує на майно, в 
чому не зацікавлений боржник. 

Загальний механізм формування та реалізації по-
даткового сертифікату в США наведено на рис. 1. Та-
кож, практика США демонструє  викуп власниками 
боргів та погашення податкового сертифікату у 99% 
випадків і тільки 1% власників в результаті залиша-
ється без майна.  

Ризик інвестування в податкові сертифікати по-
лягає у тому, що ринкова вартість майна може бути 
переоцінена, також, є вирогідність проведення проце-
дури з помилками, що може бути оскаржено у суді, 
також, податкові борги можуть бути так і не погашені 
власниками.  

Проте, на податкові сертифікати не впливають 
коливання цін на фінансовому ринку, що характери-
зує їх як боргові цінні папери із допустимим рівнем 
ризику.  

Непогашена податкова заборгованість індексу-
ється на затверджену муніципалітетом ставку, напри-
клад: у штаті Флорида — диференційована та макси-
мальна на рівні 18%, у штаті Алабама — фіксована на 
рівні 12%, у штаті Арізона  - диференційована та мак-
симальна на рівні 16%, у штаті Айова — 2% в місяць 
на невиплачений залишок [10]. 

 
Рис. 1. Механізм формування та реалізації податкового сертифікату в США. 

Джерело: розробка автора на основі опрацювання джерел [9;10]. 

Формування податкового сертифікату на залогове майно
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Розглянемо розподіл штатів за рівнем викорис-
тання податкових сертифікатів (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Розподіл США за рівнем використання  податкових 
сертифікатів 

Штати за рів-
нем викорис-
тання  податко-
вих сертифікатів 

Назва штату 

Штати, що ви-
користовують 
податкові серти-
фікати 

Аризона, Колорадо, Монтана, Вайо-
мінг, Північна Дакота, Небраска, 
Оклахома, Міссурі, Айова, Іллінойс, 
Луїзіана, Міссісіпі, Алабама, Джор-
джия, Флоріда, Південна Кароліна, 
Теннессі, Кентуккі, Західна Віргінія, 
Огайо, Індіана, Пенсільванія, Нью-
Йорк, Массачусетс, Вермонт, Род-
айленд, Коннектикут, Нью Джерсі, 
Меріленд, Вашингтон (Округ Колу-
мбія), Гаваї 

Штати, що не 
використовують 
податкові серти-
фікати 

Вісконсін, Каліфорнія 

Штати, законо-
давство яких до-
зволяє прода-
вати податкові 
застави 

Вашингтон, Орегон, Айдахо, Юта, 
Нью-Мексико, Канзас, Північна 
Дакота, Міннесота, Канзас, Аркан-
зас, Мічиган, Віргінія, Північна Ка-
роліна, Мен, Нью-Гемпшир, Дела-
вер, Аляска 

Штати, де нада-
ються муніципа-
літетом подат-
кові кредити 

Техас, Невада

Джерело: узагальнено на основі опрацювання [10]. 

 
Отже, за даним табл. 3  у 31 штатах муніципалітет 

активно використовує податкові сертифікати в обігу, 
лише два штати, а саме Вісконсін та  Каліфорнія, не 
використовують податкові сертифікати взагалі, і 18 
штатів законодавчо дозволяють продавати податкові 
застави, проте, Техас та Невада  з метою управління 
податковими боргами використовують податкові кре-
дити. 

Узагальнення параметрів механізму формування 
та реалізації податкового сертифікату дає підстави для 
формування платформи його запуску в Україні. З ме-
тою впровадження в дію зазначеного механізму доці-
льним є виконання ряду попередніх етапів: 

забезпечити правове регулювання формування та 
реалізації податкових сертифікатів; 

визначити коло взаємопов’язаних інститутів ре-
гулювання формування та використання податкових 
сертифікатів; 

проаналізувати якість податкових боргів з пода-
тку на майно (за обсягами та термінами) з метою під-
твердження доцільності впровадження механізму; 

уточнити існуючу методику оцінювання ринкової 
вартості рухомого та нерухомого майна для форму-
вання податкового сертифікату. 

визначити параметри податкового сертифікату 
(номінал, ставка, термін обігу); 

організувати реєстр випуску податкових сертифі-
катів; 

Реалізація зазначених аспектів дасть змогу орга-
нізувати використання податкових сертифікатів в Ук-
раїні.   

Висновки. Розглянутий механізм дає змогу вчасно 
поповнювати місцевий бюджет за рахунок майнового 
оподаткування, яке в Україні набуває актуальності та 
фіскальної значущості, стимулювати платників подат-
ків до дотримання податкової дисципліни, розвивати 
інвестування та підвищувати рівень ліквідності мате-
ріальних активів. Таким чином, розглянутий фіскаль-
ний інструмент, а саме податковий сертифікат, має 
значний потенціал щодо формування додаткових над-
ходжень місцевих бюджетів в Україні, тому потребує 
подальшого вивчення та дослідження.  

Перспективою подальшого дослідження є обґру-
нтування реалізації механізму формування та реаліза-
ції податкових сертифікатів в Україні. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Вступление. В современных экономических усло-

виях анализ финансового состояния банков является 
очень актуальным. Наиболее заинтересованной сторо-
ной являются собственники банковских структур, ко-
торые с помощью своевременного анализа оценочных 
данных полученных различными независимыми мето-
диками оценки финансовой деятельности могут при-
нять оптимальные управленческие решения. В совре-
менном коммерческом банке финансовый анализ и 
анализ финансового состояния, как его составля- 
ющая, представляет собой не просто  элемент финан-
сового управления, а его основу, поскольку финансо-
вая деятельность, как известно, является преоблада- 
ющей в банке. С помощью анализа, как функции 
управления и таких функций, как аудит и контроль 
осуществляется внутреннее регулирование деятельно-
сти банка. 

Среди финансовых проблем предприятий, пожа-
луй, нет другой, которая бы так часто рассматривалась 
учеными и практиками, и казалась им столь важной, 
как анализ и оценка финансового состояния предпри-
ятия. 

Постановка задачи и анализ исследований. 
Значительное внимание к анализу финансового 

состояния предприятия и его оценки уделяется по-
тому, что, с одной стороны, он является результатом 
деятельности предприятия, свидетельствует о дости-
жениях, а с другой стороны определяет предпосылки 
развития предприятия. В работах зарубежных и отече-
ственных экономистов исследован широкий круг во-
просов, связанных с анализом финансового состояния 
предприятий, его оценкой и управлением [8]. Методи-
ческие основы количественного измерения и оценки 
финансового состояния предприятий и трактовка его 
сущности зафиксированы также и в нормативных до-
кументах. 

Известно, что оценку финансового состояния 
предприятий осуществляют по ряду методик, разрабо-
танных министерствами, НБУ и коммерческими бан-
ками. 

Рассмотрим некоторые определения относи-
тельно понимания ими сущности понятия «финансо-
вое состояние предприятия». Так, Е.А. Маркарян и 
Г.П. Герасименко определяют это понятие так: «Фи-
нансовое состояние предприятия — это совокупность 
показателей, отражающих его способность погасить 
свои долговые обязательства». Такое определение не 
раскрывает экономическую сущность этого понятия, а 
лишь указывает на одну из его характеристик — соот-
ветствующий уровень показателя ликвидности. Доста-
точно суженное понятие «Финансовое состояние 
предприятия» находим у А.И. Ковалева и В.П. Прива-
лова. Они понимают его как «совокупность показате-
лей, отражающих наличие, размещение и использова-
ние финансовых ресурсов». Следует заметить, что фи-

нансовое состояние предприятия — это не совокуп-
ность показателей, с их помощью можно только коли-
чественно измерить некоторые его признаки. 

Довольно весомым является наше следующее 
определение финансового состояния предприятия: 
финансовое состояние предприятия — это экономиче-
ская категория, отражающая состояние капитала в 
процессе его кругооборота и способность субъекта к 
саморазвитию на фиксированный момент времени. 
Особенность такого определения состоит в том, что 
впервые признается финансовое состояние экономи-
ческой категорией и подчеркивается, что оно отражает 
состояние капитала в процессе его кругооборота. Сле-
довательно, финансовое состояние предприятия — это 
реальная и потенциальная финансовая состоятель-
ность предприятия обеспечить определенный уровень 
финансирования текущей деятельности, саморазвития 
и погашения обязательств перед предприятиями и гос-
ударством.  

Изложение основного материала. 
А. Анализ финансового состояния банковской 

структуры 
Количественно финансовое состояние может из-

меряться системой показателей, на основании кото-
рых осуществляется его оценка. Это, так называемый, 
коэффициентный анализ, который является составной 
частью анализа финансового состояния предприятия 
и имеет значительное количество недостатков, но по-
лучил широкое распространение в науке и в практике. 
В связи с этим в данном параграфе рассмотрим более 
подробно эту составляющую анализа финансового со-
стояния предприятия. 

Для правильной оценки финансового состояния 
предприятия с помощью коэффициентного анализа 
необходимо сочетание трех составляющих: 

1) с какой целью мы оцениваем финансовое со-
стояние предприятия? 

2) как измерить финансовое состояние предпри-
ятия? 

3) как его оценить? 
Финансовое состояние — это важная характе- 

ристика экономической деятельности предприятия во 
внешней среде. Оно в значительной степени опреде-
ляет конкурентоспособность предприятия, его потен-
циал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 
мере гарантированы экономические интересы самого 
предприятия и его партнеров по финансовым и дру-
гим отношениям. 

Важной особенностью анализа финансового со-
стояния  в банках является то, что деятельность их 
неразрывно связана с процессами и явлениями, про-
исходящими в той среде, где они функционируют. По-
этому проведению анализа финансового состояния в 
банке должен предшествовать анализ окружающей его 
финансово-политической, деловой и экономической 
среды [2]. 
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Эффективность большинства управленческих ре-
шений может быть оценена с помощью финансовых 
показателей, поэтому коэффициентный анализ фи-
нансового состояния, как неотъемлемая часть финан-
сового анализа является этапом, операцией и одним 
из основных условий обеспечения качества и эффек-
тивности принимаемых управленческих решений. 
При этом следует отметить, что с методологической 
точки зрения проводить коэффициентный анализ фи-
нансового состояния предприятия (в том числе и бан-
ковской структуры) необходимо с использованием 
принципа лаговой элиминированной эластичности. 
Этот принцип заключается в следующем. 

Так как, как правило, коэффициенты, с помо-
щью которых проводится анализ финансового состо- 
яния — это дроби, то следует, во-первых, определить 
какие показатели деятельности предприятия должны 
использоваться для коэффициентного анализа. Этот 
прием должен основываться на определении суще-
ственности влияния рассматриваемых показателей на 
некий обобщающий показатель, выступающий в каче-
стве критерия такой оценки существенности влияния. 
Выбор такого критерия должен основываться на ана-
лизе финансовой ситуации с помощью теории эффек-
тивности, что само по себе сложно и громоздко, как и 
применение других сторон указанного принципа лаго-
вой элиминированной эластичности. Кроме того, 
определение количественной существенности влия-
ния применяемых для конструирования коэффициен-
тов показателей должно быть основано на примене-
нии корреляционного анализа (коэффициент множе-
ственной детерминации, например). В качестве рас-
сматриваемого обобщающего критерия может быть 
принята, например, стоимость бизнеса или любой 
другой критерий (например, критерий проф. А.С. Ас-
тахова), учитывающий динамику производства, круго-
оборот затрат и неопределенность внешней и внутрен-
ней среды (для учета последнего признака может быть 
использована методология проф. Ю.И. Лернера). Вы-
брав таким образом, (а не произвольно — эвристиче-
ски) показатели следует с помощью технико-экономи-
ческого анализа сконструировать комплекс коэффи-
циентов, наилучшим образом, характеризующим фи-
нансовое состояние предприятия и позволяющим 
определить величину числителя, приходящуюся на 
единицу величины знаменателя. 

Во-вторых, при коэффициентном анализе необ-
ходимо все расчеты проводить для репрезентативного 
временного ряда периодов времени, определяющего 
устойчивую тенденцию изменения рассматриваемого 
коэффициента. 

В-третьих, необходимо количественно элимини-
ровать влияние изменения знаменателя на изменение 
числителя, то есть определить на какую часть своего 
изменения за рассматриваемый период времени про-
исходит изменение числителя при изменении на еди-
ницу своего изменения знаменателя (например, чис-
литель изменяется под влиянием изменения знамена-
теля на 10 или 20%, а остальные его изменения про-
исходят под влиянием других, не рассматриваемых в 
данном исследовании факторов). Такое количествен-
ное изменение числителя оценивается с помощью ко-
эффициента эластичности или с помощью упоминав-
шегося выше парного коэффициента детерминации. 
Метод эластичности был впервые предложен исследо-
вателями сотни лет назад (метод — модель Кобба — 

Дугласа при оценке производственных функций), за-
тем развит в работах австрийского исследователя  
Д. Тинтнера и русского ученого Ю.М. Швыркого. 
Этот метод получил дальнейшее развитие в трудах 
Ю.И. Лернера.  

В-четвертых, при использовании указанного 
принципа лаговой элиминированной эластичности, 
показателя существенности влияния и детерминации 
необходимо использовать объективную выборочную 
совокупность. Её объективность должна подтвер-
ждаться выполнением следующих нулевых гипотез: 
оптимизация типа выборки, её репрезентативность, 
однородность, отсутствие мультиколлинеарности и 
устранение резко выделяющихся наблюдений. Это 
тоже достаточно сложное и громоздкое исследование. 

И, наконец, в-пятых, при выполнении всех ука-
занных приемов должен учитываться лаг, то есть 
время, отстоящее от момента производства действия 
(например, введения дополнительных капиталовложе-
ний) до момента появления результатов этих действий 
(например, появление эффекта или прибыли). 

Резюмируя указанное, необходимо отметить, что 
только выполнение указанных всех пяти приемов, со-
провождающих коэффициентный анализ, позволит 
объективно, эффективно и на основе здравого эконо-
мического смысла оценить финансовое состояние 
предприятия. Кроме того, существует еще и шестой 
прием, без выполнения которого невозможно решить 
поставленную задачу оценки и улучшения финансо-
вого состояния предприятия с помощью коэффици-
ентного анализа: количество сконструированных ко-
эффициентов должно быть таким, чтобы можно было 
провести объективный анализ финансового состояния 
предприятия. Это связано с тем, что факторы, лежа-
щие в основе такого анализа различны и, поэтому 
трудно определить результирующий тренд финансо-
вого состояния, имея, допустим, большее количество 
указанных коэффициентов, которые во времени изме-
няются в разные стороны под влиянием факторов и с 
разной эффективностью и разновременностью. 

Исходя из указанного, следует отметить, что при 
выполнении всех шести условий коэффициентного 
анализа каждый такой анализ каждого коэффициента 
превращается в сложное исследование, выполнимое 
только с помощью компьютерных технологий [6, 7]. 

Итак, анализ финансового состояния  как часть 
финансового анализа, как практика, как вид управ-
ленческой деятельности предшествует принятию ре-
шений по финансовым вопросам, являясь этапом, 
операцией и условием их принятия (информационно-
аналитическим обеспечением), а затем обобщает и 
оценивает результаты решений на основе итоговой 
информации. 

Анализ финансового состояния коммерческого 
банка можно представить как внешний: со стороны 
ЦБ, независимых рейтинговых агентств потенциаль-
ных клиентов (вкладчиков, акционеров) и внутрен-
ний — внутренними аналитическими службами банка. 
Провести менее четкую границу между этими двумя 
не всегда возможно, так как используются одни ис-
точники информации (с различной степенью детали-
зации), преследуются общие цели. 

Крайне важно проводить комплексный анализ 
финансового состояния  банка на основе отчетности, 
а также иных источников официальной информации 
о его деятельности. Конечная цель проведения ана- 
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лиза состоит в выявлении у банка проблем на воз-
можно более ранних стадиях их формирования. Непо-
средственно в рамках анализа решается задача полу- 
чения достоверной картины текущего финансового 
положения банка, существующих тенденций его изме-
нения и прогноза на перспективу, в том числе при 
возможном неблагоприятном изменении внешних 
условий [8]. 

Проведение эффективного анализа финансового 
состояния банка предполагает выполнение ряда усло-
вий. Ключевыми условиями являются достоверность и 
точность информации, используемой при анализе, а 
также его своевременность и завершенность. Отсут-
ствие достоверных данных ведет к недооценке проб-
лем банков, что может иметь опасные последствия для 
развития ситуации. 

Объективный анализ невозможен без примене-
ния корректно рассчитанных граничных значений по-
казателей. Постоянно меняющиеся условия работы на 
финансовом рынке требуют и корректировки гранич-
ных значений показателей, в противном случае веро-
ятность ошибочной оценки финансового состояния 
банка возрастает. 

Для того, чтобы оценить перспективы развития 
банка, невозможно сделать качественный прогноз 
только на основе финансовой отчетности; необходим 
анализ информации, вообще не имеющей стоимост-
ной оценки. В их числе возможные политические и 
общеэкономические изменения, изменения условий 
работы сегментов рынка, на котором работает банк, 
структурных и прочих изменений, происходящих в са-
мом банке. 

Вследствие обострившейся конкуренции среди 
банков, повышения требований по достаточности ка-
питала, ужесточения монетарной политики, недавних 
банковских кризисов, а также снижения доходности 
на многих сегментах фондового рынка возрастает по-
требность в качественной оценке банка. Банки в ка-
честве кредитных организаций, выделяются среди дру-
гих компаний, следующими особенностями [1]: 

- жесткая регламентация и надзор за банковской 
деятельностью со стороны Центрального банка и дру-
гих госорганов (обязательные нормативы, многопла-
новая отчетность, требования к ликвидности, резерви-
рование); 

- низкий уровень собственного капитала (в сред-
нем до 10%) и высокий удельный вес заемных средств, 
часто с краткосрочным характером пассивов; 

- высокая степень концентрации рисков на ба-
лансе банка; 

- порядок ведения бухгалтерского учета; 
- сложность в совершении и оформлении ряда 

операций (например, операций с производственными 
инструментами). 

Для правильной оценки необходимо проследить 
формирование денежных потоков и направление их 
движения, а также права и роль каждого подразделе-
ния. Необходимо также выяснить, входят ли в состав 
объекта оценки подразделения социально-культурной 
сферы, имеются ли объекты общенационального зна-
чения. Существует неразрывная связь между оценкой 
финансового состояния банка и стоимости его биз-
неса. 

При оценке бизнеса надо учитывать то, что пред-
приятие, будучи юридическим лицом, одновременно 
является и хозяйствующим субъектом, поэтому его 

стоимость должна учитывать наличие определенных 
юридических прав. Это является одной из основных 
особенностей бизнеса как объекта оценки. Другая от- 
личительная особенность заключается в том, что оце-
нивая бизнес, оценщик должен определить стоимость 
как имущественного комплекса (его материально-ве-
щественную составляющую), так и эффективность са-
мого процесса получения дохода и создания увеличе-
ния стоимости в рамках оцениваемого объекта (фи-
нансовую, управленческую составляющую). Основу 
любого бизнеса составляет капитал, который функци-
онирует в рамках определенных организационных 
структур — предприятий (организаций). Поэтому, оце-
нивая бизнес, оценщик определяет стоимость соб-
ственного капитала и как фактора производства, и как 
квинтэссенцию бизнеса с учетом его организационно-
правовой формы, отраслевых особенностей и немате-
риальных активов, включая goodwill. 

Владелец бизнеса имеет право продать его, зало-
жить, застраховать, завещать. Таким образом, бизнес 
становится объектом сделки, товаром со всеми прису-
щими ему свойствами. Как всякий товар, бизнес об-
ладает полезностью для покупателя. Прежде всего, он 
должен соответствовать потребности в получении до-
ходов. Как и у любого другого товара, полезность биз-
неса осуществляется в пользовании. Следовательно, 
если бизнес не приносит дохода собственнику, то те-
ряет для него свою полезность и подлежит продаже. И 
если кто-то другой видит новые способы использова-
ния бизнеса, иные возможности получения дохода, то 
возникает спрос на бизнес, и он  становится товаром. 
В то же время получение дохода, воспроизводство или 
формирование альтернативного бизнеса, нового пред-
приятия сопровождается определенными затратами. 
Полезность и затраты в совокупности составляют ту 
величину, которая является основой рыночной стои-
мости, рассчитываемой оценщиком. Таким образом, 
бизнес как определенный вид деятельности и пред-
приятие или организация как его организационная 
форма в рыночной экономике, удовлетворяют потреб-
ности собственника в доходах, для получения которых 
затрачиваются определенные ресурсы. 

Бизнес (предприятие) обладает всеми призна-
ками товара и может быть объектом купли-продажи. 
Но это — товары особого рода, их особенности обу-
словливают принципы, подходы и методы их оценки. 
Особенности бизнеса как товара заключаются в следу-
ющем [3, 4, 5]: 

Во-первых, это товар инвестиционный, то есть 
товар, вложения в который осуществляются с целью 
отдачи в будущем. Затраты и получение доходов  
разъединены во времени. Причем размер ожидаемой 
прибыли неизвестен, имеет вероятностный характер, 
поэтому инвестору приходится учитывать риск воз-
можной неудачи. Если будущие доходы с учетом вре-
мени их получения оказываются меньше издержек на 
приобретение инвестиционного товара, он теряет 
свою инвестиционную привлекательность. Таким об-
разом, текущая стоимость будущих доходов, которые 
может получить собственник от данного бизнеса, 
представляет собой его рыночную стоимость. 

Во-вторых, бизнес является системой, но прода-
ваться может как и вся система в целом, так и отдель-
ные ее подсистемы и даже элементы. Фактически то-
варом становится не сам бизнес, а отдельные его сос- 
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тавляющие, и оценщик определяет рыночную сто- 
имость отдельных активов. 

В-третьих, потребность в бизнесе как товаре за-
висит от процессов, которые происходят как внутри 
самого бизнеса, так и во внешней среде. Причем, с 
одной стороны, нестабильность в экономике приводит 
бизнес к неустойчивости, с другой стороны, его не-
устойчивость ведет к дальнейшему нарастанию неста-
бильности в экономике в целом. Из этого вытекает 
еще одна особенность бизнеса как товара — потреб-
ность в регулировании, как самого бизнеса, так и про-
цесса его оценки, а также необходимость учитывать 
при оценке качество управления бизнесом. 

В-четвертых, учитывая особое значение устойчи-
вости бизнеса для стабильности в обществе, необхо-
димо участие государства не только в регулировании 
механизма оценки бизнеса, его купли-продажи, но и 
формирования рыночных цен на бизнес, особенно, 
если речь идет о предприятии с долей государства в 
капитале. 

 
 

Б. Оценка финансового состояния банковской 
структуры 

Переход к рыночной экономике, организация 
производства с различными формами собственности и 
хозяйствования потребовали более тщательного и  
системного (комплексного) подхода к анализу финан-
сового состояния предприятия. 

Финансовый анализ предприятия включает ана-
лиз: 

1) предварительный; 2) финансовой устойчиво-
сти; 3) ликвидности баланса; 4) финансовых коэффи-
циентов; 5) финансовых результатов; 6) анализ иму-
щества [8]. 

Как указывалось выше, коэффициентный анализ 
проводится на основе ряда экономических показате-
лей. Набор экономических показателей, характеризу-
ющих финансовое положение предприятия и актив-
ность компании, зависит от глубины исследований 
указанных выше; ряд методик анализа финансового 
положения предполагает расчет следующих групп ин-
дикаторов: финансовой устойчивости, платежеспособ-
ности, деловой активности, рентабельности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Классификация индикаторов финансового состояния 
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Остановимся коротко на указанных частях ана-
лиза финансового состояния предприятия. Результа-
том предварительного анализа является общая оценка 
финансового состояния, а также определение плате-
жеспособности и удовлетворительной структуры ба-
ланса предприятия. Для выявления причин сложив-
шейся финансовой ситуации, перспектив и конкрет-
ных путей выхода из нее проводится детальный, углуб-
ленный и комплексный анализ деятельности предпри-
ятия. Анализируется динамика валюты баланса, струк-
тура пассивов, источники формирования оборотных 
средств и их структура, основные средства и прочие 
необоротные активы, результаты финансовой деятель-
ности предприятия. 

Анализ структуры пассивов проводится во вза- 
имосвязи с анализом источников формирования обо-
ротных средств. При проведении анализа долгосроч-
ный кредит может быть приравнен к собственным ис-
точникам предприятия, так как он используется, в ос-
новном, для формирования основных фондов. Кроме 
того, прочие источники формирования оборотных 
средств (доходы будущих периодов, резервы предсто-
ящих расходов и платежей, резервы по сомнительным 
долгам) при определенных условиях следует также 
учитывать в составе собственных источников. 

По типу финансовой устойчивости и его измене-
нию можно судить о надежности предприятия с точки 
зрения платежеспособности. 

Анализ финансовой устойчивости начинается с 
показателей, отражающих сущность устойчивости фи-
нансового состояния. Учитывая, что долгосрочные и 
среднесрочные кредиты и заемные средства преиму-
щественно направляют на приобретение основных 
средств и капитальные вложения, для выполнения 
условия платежеспособности необходимо ограничить 
запасы и затраты величиной собственных оборотных 
средств. 

В соответствии с показателем обеспеченности за-
пасов и затрат собственными и заемными источни-
ками выделяют следующие типы финансовой устой-
чивости: 

1) абсолютная устойчивость финансового состоя-
ния — собственные оборотные средства полностью 
обеспечивают запасы и затраты; встречается крайне 
редко; 

2) нормально устойчивое финансовое состоя-
ние — запасы и затраты обеспечиваются суммой соб-
ственных оборотных средств и краткосрочными заем-
ными источниками; 

3) неустойчивое финансовое состояние — запасы 
и затраты обеспечиваются за счет собственных обо-
ротных средств, долгосрочных заемных источников и 
краткосрочных кредитов и займов, то есть за счет всех 
основных источников формирования запасов и затрат; 

4) кризисное финансовое состояние — запасы и 
затраты не обеспечиваются источниками их формиро-
вания; предприятие находится на грани банкротства. 

Анализ ликвидности баланса позволяет оценить 
кредитоспособность предприятия, то есть способность 
рассчитаться по своим обязательствам. Ликвидность 
определяется покрытием обязательств предприятия 
его активами, срок превращения которых в деньги со-
ответствует сроку погашения обязательств [3]. Наибо-
лее ликвидные активы (денежные средства и ценные 
бумаги предприятия) должны быть больше или равны 

наиболее срочным обязательствам (кредиторской за-
долженности); быстро реализуемые активы (дебитор-
ская задолженность и прочие активы) — больше или 
равны краткосрочным пассивам; медленно реализу- 
емые активы (запасы и затраты за исключением рас-
ходов будущих периодов) — больше или равны долго-
срочным пассивам; трудно реализуемые активы (не-
материальные активы, основные средства, незавер-
шенные капитальные вложения и оборудование к 
установке) — меньше или равны постоянным пассивам 
(источникам собственных средств). 

При выполнении этих условий баланс считается 
абсолютно ликвидным. В случае если хоть одно из 
условий не выполняется, ликвидность баланса в боль-
шей или меньшей степени отличается от абсолютной. 
При этом недостаток средств по одной группе активов 
компенсируется их избытком в другой группе по сто-
имостной величине. Следует иметь в виду, что в ре-
альной ситуации менее ликвидные активы не могут 
заместить более ликвидные [6]. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса 
(оценки финансовой ситуации с точки зрения ликвид-
ности, выбора наиболее надежного партнера) может 
рассчитываться общий показатель ликвидности (fл): 

 

 
0,5* 0,3*

0,5* 0,3*л
НЛА БРА МРА

f
НСО КСП ДСП

+ +=
+ +

,   (1) 

 
где НЛА — наиболее ликвидные активы; 

 БРА — быстро реализуемые активы; 
 МРА — медленно реализуемые активы; 
 НСО — наиболее срочные обязательства; 
 КСП — краткосрочные пассивы; 
 ДСП — долгосрочные пассивы. 

 
Для исследования изменений устойчивости пред-

приятия или проведения сравнительного анализа не-
скольких конкурирующих фирм используют финансо-
вые коэффициенты; основные из них могут быть та-
кими, как приведенные в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Финансовые коэффициенты 

Наименование 
коэффициента 

Порядок расчета*

1. Независимости П1/ИБ 

2. Соотношения заемных и 
собственных средств 

П6/П1 

3. Обеспеченности запасов и 
затрат собственными источ-
никами 

4 5 1П П А
ПЗ

+ −
 

4. Ликвидности (НЛА + БРА)/П6 

5. Абсолютной ликвидности НЛА/ П6 

6. Покрытия (платежеспособ-
ности) 

А2/ П6 

7. Реальной стоимости иму-
щества производственного 
назначения 

ОС ПЗ НП
ИБ

+ +
 

 
* Условные обозначения переменных: 
ИБ — сальдо баланса; 
ОС — основные средства; 
ПЗ — производственные запасы; 
НП — незавершенное производство; 
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А1 — итог раздела I актива баланса (основные сред-
ства и прочие необоротные активы); 

А2 — итог раздела II актива баланса (оборотные ак-
тивы); 

П1 — итог раздела I пассива баланса (собственный 
капитал); 

П4 — итог раздела IV пассива баланса; 
П5 — итог раздела V пассива баланса (доходы буду-

щих периодов); 
П6 — заемные средства. 

Первоочередными задачами анализа финансовых 
результатов деятельности предприятия являются 
оценки: 

- динамики показателей прибыли (обоснованно-
сти образования и распределения ее фактической ве-
личины, выявление и измерение действия различных 
факторов на прибыль, оценка возможных резервов 
дальнейшего роста прибыли); 

- деловой активности и рентабельности предпри-
ятия, которые характеризуются определенными пока-
зателями (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Коэффициенты рентабельности и деловой активности предприятия 

Наименование 
коэффициента 

Порядок 
расчета 

Характеристика 

1. Рентабельность всего 
предприятия  

Пр/ИБ Показывает эффективность использования всего 
имущества предприятия 

2. Рентабельность продаж Пр/В Показывает сколько прибыли приходится на еди-
ницу реализованной продукции 

3. Рентабельность основных средств 
и прочих внеоборотных активов 

Пр/А1 Отражает эффективность использования основных 
средств и прочих внеоборотных активов 

4. Рентабельность собственного ка-
питала 

Пр/П4 Показывает эффективность использования соб-
ственного капитала 

5. Общей оборачиваемости капитала В/ИБ Отражает скорость оборота всего капитала предпри-
ятия 

6. Оборачиваемости собственного 
капитала 

В/П4 Показывает скорость оборота собственного капи-
тала 
 

7. Оборачиваемости мобильных 
средств 

В/А2 Показывает скорость оборота всех мобильных 
средств 
 

8. Оборачиваемости материальных 
оборотных средств 

В/ПЗ Отражает число оборотов запасов и затрат предпри-
ятия 

9. Оборачиваемости готовой продук-
ции 

В/ГП Показывает скорость оборота готовой продукции
 

10. Оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

В/ДЗ Показывает увеличение (рост коэффициента) или 
снижение коммерческого кредита, предоставляе-
мого предприятием 

11. Среднего срока оборота дебитор-
ской задолженности 

365*ДЗ/В Характеризует средний срок погашения дебитор-
ской задолженности 

12. Оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

В/КЗ Показывает увеличение или снижение коммерче-
ского кредита, предоставляемого предприятием 

13. Среднего срока оборота креди-
торской задолженности 

365*КЗ/В Характеризует средний срок погашения дебитор-
ской задолженности 

14. Фондоотдачи основных средств и 
прочих внеоборотных активов 

В/А1 Характеризует эффективность использования ос-
новных средств и прочих внеоборотных активов 

15. Производительности, в расчете 
на 1 среднесписочного работника, 
млн грн 

А(ПФ, Пр)
Ч 

Показывает, сколько приходится на одного работ-
ника активов, производственных фондов, прибыли 

 
* Условные обозначения переменных. 
 
Пр — прибыль; 
В — выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
ГП — остатки готовой продукции; 
ДЗ — дебиторская задолженность; 
КЗ — кредиторская задолженность; 
А — стоимость активов предприятия; 
ПФ — среднегодовая стоимость производственных фондов. 

 
Используя приведенные в табл. 1 и 2 коэффици-

енты и показатели исследователю и практику следует 
помнить о шести условиях, которые должны выпол-
няться при проведении коэффициентного анализа. 

Схематично анализ финансового состояния пред-
приятия можно представить следующим образом  
(рис. 2). 
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Рис. 2. Схема анализа финансового состояния предприятия [8] 
 
Выводы. На основе вышеизложенного можно 

сказать, что финансовый анализ представляет собой 
метод оценки и прогнозирования финансового состо-
яния предприятия на основе его бухгалтерской отчет-
ности. Финансовое состояние, в свою очередь, явля-
ясь комплексным понятием, зависит от многих фак-
торов и характеризуется системой показателей, отра-
жающих наличие и размещение средств, реальные и 
потенциальные финансовые возможности. Поэтому 
при анализе финансового состояния используются 
специфические методы. Они отличаются большим 
разнообразием, но обладают следующими общими 
чертами: а) оценка деятельности предприятия с пози-
ции роста эффективности производства; б) определе-
ние влияния отдельных факторов на конечные резуль-
таты деятельности предприятия. В ходе проведения 
финансового анализа дается оценка реального финан-
сового положения предприятия, выявляются возмож-
ные резервы его улучшения, разрабатываются меро-
приятия по использованию этих резервов. Все это еще 
раз указывает на то, что финансовый анализ на пред-
приятии должен носить не эпизодический, а система-
тический характер. 

В современных экономических условиях анализ 
финансового состояния банков является очень акту-
альным. Наиболее заинтересованной стороной явля-
ются собственники банковских структур, которые с 
помощью своевременного анализа оценочных данных 
полученных различными независимыми методиками 
оценки финансовой деятельности могут принять оп-
тимальные управленческие решения. 

Крайне важно проводить комплексный анализ 
финансового состояния банка на основе отчетности, а 
также иных источников официальной информации о 
его деятельности. Конечная цель проведения анализа 
состоит в выявлении у банка проблем на возможно 
более ранних стадиях их формирования. Анализ фи-
нансового состояния должен производиться на базе 
финансовой отчетности и в динамике. 
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СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ:  

ФЛЕКСИБІЛІЗАЦІЯ ТА ПРЕКАРИЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Синергетичний ефект дії таких основних чинни-

ків цивілізаційного розвитку кінця ХХ ст., як форму-
вання єдиних планетарних механізмів регулювання 
соціально-економічних і політичних процесів, флек-
сибілізація основних чинників виробництва під впли-
вом глобалізації, інформатизації та розвитку техноло-
гічного базису суспільства спричиняє зміну вимог до 
праці, відносини зайнятості зазнають впливу дезінтег-
рації та децентралізації виробництва. Перехід до пост-
індустріальної моделі розвитку стимулює виникнення 
соціальних інновацій — нововведень у соціальній 
практиці, спрямованих на вирішення протиріч, викли-
каних неоднорідністю й нестабільністю суспільства, 
співіснуванням різних аксіологічних систем, підви-
щенням рівня соціальної мобільності, зокрема за ра-
хунок зміни традиційних форм і способів соціальної 
взаємодії.  

Метою даної роботи є дослідження соціальних 
інновацій на національному ринку праці в контексті 
якісних зрушень флексибілізації та прекаризації зай-
нятості, визначення пріоритетних напрямів політики 
щодо пом’якшення пов’язаних соціальних ризиків.  

Термін «інновація» вперше був введений в еконо-
мічну науку в ХХ ст. Й.Шумпетером (Schumpeter, J.) 
[1] в контексті дослідження розвитку економічних  
систем. Тематика соціальних інновацій та ініційова-
них ними соціальних змін відображена у дослідженнях 
М. Вебера (Weber, M.) [2], П. Друкера (Drucker, P.) [3], 
Е. Дюркгейма (Durkheim, Й.) [4], Р. Оуена (Owen. R.) 
[5], П. Розанваллона (Rosanvallуn, P.) [6]. Термін «со-
ціальна інновація» в його сучасному значенні пов’яза-
ний з ім’ям лауреата Нобелівської премії М. Юнуса 
(Yunus, M.) [7], автора концепції мікрокредитування і 
соціального бізнесу, запровадженої Grameen Bank в 
якості прикладу соціального підприємництва для 
створення нових соціально орієнтованих організацій.  

Сьогодні інновації розглядаються у зв’язку не 
лише з новими технологіями і створенням продуктів з 
новими корисними властивостями, удосконаленням 
менеджменту та маркетингу, але також і в контексті 
підвищення ефективності функціонування складних 
соціальних систем. Такий підхід дозволяє виокремити 
соціальні інновації як результат інвестування інтелек-
туального рішення в розробку та отримання нового 
знання чи ідеї щодо полегшення діяльності та зміни 
способу життя людей, оновлення організаційних форм 
існування соціуму, а також наступний процес їх впро-
вадження з отриманням додаткової цінності (прибу-
ток, лідерство, пріоритет, докорінне поліпшення,  
якісна перевага, прогрес тощо).  

Особливостями соціальних інновацій є їх колек-
тивний характер (взаємодія), віддаленість у часі та не-
конкретний характер ефекту, більш виразний при-
чинно-наслідковий зв’язок із зовнішнім середовищем 
і широка сфера застосування залежно від групових та 
особистісних якостей людей, які беруть участь у ре- 

алізації таких інновацій. При впровадженні соціальних 
інновацій на новій технологічній та інституціональній 
основі може мати місце застосування нового способу 
використання існуючих соціальних практик, що не 
обов’язково супроводжується позитивним соціальним 
ефектом. Водночас, соціальні інновації на ринку праці 
спричиняють якісні зрушення, пов’язані з формуван-
ням певних ризиків для працівників, роботодавців, 
держави і суспільства, зокрема щодо: зменшення пос-
тійної і прямої зайнятості, зростання безробіття й мо-
більності робочої сили, зниження ціни праці та якості 
зайнятості, посилення і викривлення ринкової конку-
ренції. Втім цей дихотомічний підхід до соціальних 
інновацій у сфері зайнятості поки що залишається не-
достатньо дослідженим. 

Методологічні підходи економічної теорії ґрунту-
ються на визначенні сутності праці як основної сфери 
життєдіяльності людини. Згідно класичної трудової  
теорії вартості, праця виступає основною формою ре-
алізації економічного статусу для переважної більшо-
сті людей. Вона розглядається як доцільна, свідома ді-
яльність людини, спрямована на задоволення потреб 
індивіду й суспільства. Задоволення потреби у праці є 
одним з найважливіших аспектів соціалізації людини і 
відбувається завдяки існуванню феномену зайнятості 
- суспільно корисної діяльності людини, що зазвичай 
приносить заробіток (трудовий дохід). Як економічна 
категорія, зайнятість відображає ступінь залучення до 
праці, задоволення особистих потреб людини і сус- 
пільної потреби у працівниках та являє собою сукуп-
ність соціальних й економічних відносин щодо участі 
населення у трудовій діяльності. З цих позицій зайня-
тість є важливою характеристикою ринку праці як 
сфери формування відповідних попиту і пропозиції.  

Соціально-економічна форма праці визначає мо-
дель її суспільної організації та спосіб взаємодії людей 
в процесі виробництва. Генезис найманої праці, як 
ринково відчужуваного об’єкту і джерела трудових  
відносин між носіями первинного права (працівни-
ками й роботодавцями) щодо використання та відтво-
рення робочої сили, безпосередньо пов’язаний з про-
мисловою революцією і розвитком індустріального ка-
піталізму. Відносини зайнятості мають більшу сферу 
охоплення за рахунок включення до неї не лише най-
маних працівників, але також і осіб, які не є суб’єк-
тами трудових відносин, оскільки самостійно забезпе-
чують себе роботою, що приносить їм дохід, або пра-
цюють без оплати (на сімейних підприємствах, волон-
терами та ін.). 

Еволюційний розвиток суспільства супроводжу-
ється якісними змінами характеру продуктивних сил і 
соціально-економічних відносин, модифікацією ролі 
особистісного чинника — зменшення його значення з 
переходом від мануфактурного до машинного способу 
виробництва та зворотних змін під впливом науково-
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технічного прогресу, за якого працівник стає актив-
ною перетворювальною силою виробничого процесу.  

Базові характеристики трудових відносин, що в 
теоретичному плані розглядаються як елементи стан-
дартної зайнятості, сформувались у середині ХХ ст. в 
рамках «концепції фордизму» — моделі масового спо-
живання з синхронізованими ринковим попитом на 
продукцію і динамікою виробничого потенціалу, де рі-
вновага забезпечується завдяки зв’язку між продукти-
вністю праці та реальною заробітною платою. За таких 
умов досягнення соціального компромісу між капіта-
лом і працею в формі інститутів соціальної держави та 
соціально орієнтованої ринкової економіки забезпе-
чило баланс між патерналізмом і неолібералізмом, що 
стало одним з основних чинників економічного зрос-
тання [8] до початку 1970-х років. Виходячи з цього, 
стандартна зайнятість розглядалась як повна зайня-
тість на умовах безстрокового трудового договору з од-
ним роботодавцем, захищена від необґрунтованого 
звільнення [9, c. 6].  

Зростання ролі корпорацій та формування без- 
особового характеру відносин, розвиток «мережевого 
суспільства», віддалення центрів прийняття рішень від 
місця їх реалізації роблять невизначеність і відсутність 
можливостей впливу характерними ознаками сучасних 
технологій управління, зокрема в сфері праці, а сво-
бода переміщень, мінливість, непостійність, неста- 
більність розглядаються як чинники успіху. Така «те-
кучість» руйнує солідарність і шкодить існуючим соці-
альним структурам та практикам [10]. 

Процес трансформації стандартної зайнятості в 
нестандартні й нестабільні форми визначається як її 
прекаризація (англ. рrecarious — сумнівний, небезпеч-
ний, ризикований, не гарантований, нестабільний). 
Відбувається відмова від колективного на користь ін-
дивідуального, з сфери трудових відносин практично 
виключається частина економічно активного насе-
лення, зайнята в неформальному секторі, існують ті-
ньова зайнятість і приховані трудові відносини. Най-
мана праця перестає бути безальтернативною об’єк- 
тивною необхідністю для працездатних членів сучас-
ного суспільства, оскільки відбувається зростання ролі 
нетрудових чинників у збільшенні багатства.  

Суспільство постійно вирішує оптимізаційні за-
дачі максимізації корисного ефекту за наявних ресур-
сів, або мінімізації витрат для досягнення бажаного 
ефекту. На заміну трудової теорії вартості, в сфері 
праці все більш широко використовується теоретична 
концепція граничних величин (маржиналізму), за якої 
вартість послуг робочої сили визначається граничною 
корисністю цих послуг, мають місце спроби ревізії 
класичних трудових прав і зміцнення неоліберальних 
тенденцій як альтернативи патерналізму [10]. Ці та 
інші принципові зрушення у сфері зайнятості актуалі-
зують пошук інноваційних рішень, здатних по-новому 
структурувати дану сферу суспільних відносин. 

Основними формами нестандартної зайнятості, 
притаманними національному ринку праці, є залучена 
(запозичена) праця, гнучка зайнятість і трансформація 
трудових відносин. Офіційна статистична інформація 
не дозволяє в повному обсязі вимірювати масштаби 
поширення нестандартної зайнятості на ринку праці 
України, однак існуючі показники та окремі експертні 
оцінки дають змогу зробити певні висновки. 

Використання залученої (запозиченої) праці здій- 
снюється в рамках аутсорсінгу (англ. outsourcing (outer-

source-using) — використання зовнішнього джерела/ 
ресурсу), аутстафінгу (англ. out+ staff — позаштатний) 
та лізингу персоналу (англ. personal-leasing — оренда 
персоналу). Аутсорсінг являє собою технологію пере-
дачі окремих бізнес-процесів або виробничих функцій 
зовнішній компанії-аутсорсеру, що спеціалізується на 
послугах у відповідній сфері (послуги call-центрів, 
юридичних і бухгалтерських компаній, клінінгу тощо). 
На аутсорсінг зазвичай передаються функції з профе-
сійної підтримки безперебійної працездатності окре-
мих систем та інфраструктури на основі тривалого до-
говору. Найбільш часто зустрічається аутсорсінг біз-
нес-процесів, виробничій аутсорсінг, IT-аутсорсінг 
(розробка, впровадження і супровід інформаційних 
систем) та аутсорсінг управління знаннями (аналіти-
чна обробка даних, формування і управління базами 
знань). Аутстафінг передбачає залучення компанією 
на час виконання конкретної роботи позаштатних 
працівників-фрилансерів (англ. freelancer — найма-
нець), а лізинг дозволяє «орендувати» працівників. При 
цьому працівники наймаються посередником (компа-
нією-постачальником) для виконання роботи на ко-
ристь третьої сторони (компанії-користувача). Якщо 
при аутстафінгу припинення роботи працівника у ко-
ристувача означає фактичне розірвання трудового до-
говору з постачальником, то при лізингу, за аналогіч-
них умов, трудові відносини працівника з постачаль-
ником зберігаються [11, c.18].  

При використанні аутстафінгу і лізингу виника-
ють тристоронні трудові відносини, за яких трудовий 
договір з працівником укладає не користувач, а поста-
чальник. У свою чергу, взаємні зобов’язання користу-
вача і постачальника регулюються цивільно-правовим 
договором, предметом якого є послуги з надання  
(підбору) персоналу для виконання певних робіт. Ко-
декс Законів України про працю не регулює тристо-
ронні трудові відносини, а Законом України «Про за-
йнятість населення» (від 05.07.2012 р. № 5067-VI)  
унормовано лише надання послуг з посередництва у 
працевлаштуванні. Відтак, у випадку тристоронніх 
трудових відносин для працівників, найнятих постача-
льником, існує ризик втрати індивідуальних і колек-
тивних трудових прав, пов’язаний з непрозорим роз-
поділом сфер відповідальності та обов’язків постача-
льника і користувача. 

Експерти відзначають тенденцію росту звернення 
українських компаній до послуг компаній-аутсорсерів. 
Водночас, поняттям аутсорсінга часто підміняються 
зміни в організації виробництва і праці, скорочення 
чисельності або штату працівників при реорганізації 
(злитті, приєднанні, поділі, виділенні тощо), реструк-
туризації, приватизації, перепрофілюванні, ліквідації 
компанії та ін. В результаті вибір компанії-аутсорсера 
на основі конкурентної пропозиції послуг підміня-
ється її створенням шляхом виділення непрофільних 
підрозділів та реєстрації на їх основі нових юридичних 
осіб, штучним формуванням ринків послуг компаній-
аутсорсерів за відсутності реальної конкуренції (на-
приклад, в містах з моногалузевою структурою еконо-
міки). 

В Україні під виглядом аутстафінгу часто відбува-
ється формальне переведення працівника зі штату ко-
ристувача до штату постачальника, за якого він зали-
шається працювати на своєму робочому місці й вико-
нувати звичайні функції. Термін «лізинг персоналу» не 
використовується в національному праві, оскільки лю- 
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дина не може бути предметом орендних правовідно-
син, тому практично не існує легальних лізингових 
компаній, що пропонують спеціалістів з числа власних 
штатних працівників. Досвід роботи рекрутингових 
агентств свідчить, що найбільшим попитом на ринку 
лізингу персоналу користуються спеціалісти з рітейлу 
(англ. retail - продавати у роздріб), технічний персонал 
та офісні працівники, рідше зустрічається лізинг ке- 
рівного складу компаній та фінансово-економічного 
персоналу [12]. 

Форми і характер використання залученої (запо-
зиченої) праці в Україні постійно змінюються. На по-
чатку вони можуть мати ознаки аутсорсінгу (переве-
дення і працевлаштування працівників на нові під- 
приємства), але з часом набути характеру тристорон-
ніх трудових відносин.  

До інноваційних форм гнучкої зайнятості може 
бути віднесена дистанційна зайнятість (телеробота) і 
різні форми нестабільної (нестійкої) зайнятості (за-
йнятість неповний робочий час та робота на умовах 
строкового трудового договору). 

Особливостями дистанційної зайнятості (телеро-
боти) є: 

взаємодія між працівником і роботодавцем у вір-
туальному середовищі з використанням сучасних ін-
формаційних і комунікаційних технологій; 

відсутність стаціонарного робочого місця (робота 
через інформаційні мережі, вдома і в спеціальних  
центрах, просторово віддалених від офісу чи виробни-
чих приміщень); 

ненормований робочий час, самостійність мето-
дів організації праці та ін. [13, c. 3]. 

При роботі на умовах дистанційної зайнятості 
працівник може використовувати обладнання підпри-
ємства, виконувати вказівки роботодавця, підпорядко-
вуватися відповідному контролю. Відтак, дистанційна 
зайнятість не змінює статус зайнятості працівника 
лише у зв’язку зі зміною способів виконання роботи.  

Національним трудовим законодавством не вре-
гульовано використання дистанційної зайнятості та 

надомної праці, однак вони досить широко представ-
лені на ринку праці, зокрема у сфері послуг. Прикла-
дами дистанційної зайнятості є спеціалізовані web-
портали (посередники) для програмістів, спеціалістів 
у сфері IT-технологій, перекладачів, копірайтерів, ре-
дакторів, журналістів та ін., робочі місця з віддаленим 
доступом у диспетчерів таксі, операторів call-центрів, 
майстерень з ремонту і сервісних центрів, продавців 
Internet-магазинів. За експертними оцінками, ємність 
даного ринку в Україні перевищує 1 млрд дол. США, 
а динаміка щорічного приросту оцінюється на рівні 
20-30% [14]. Надомна праця використовується у сфері 
послуг (освітніх, медичних, банківських, страхових, 
бухгалтерських, консультаційних та інформаційних), 
на складальних роботах, а також охоплює сегмент  
ринку, пов’язаний з ремеслом, промислами, руко-
діллям та народною творчістю (шиття, плетіння, роз-
пис тощо). 

Зайнятість неповний робочий час може встановлю-
ватися за згодою між працівником та роботодавцем. 
Законодавством визначено випадки, у яких роботода-
вець зобов’язаний встановити працівнику режим не-
повного робочого часу. При цьому робота на таких 
умовах не тягне за собою обмежень трудових прав пра-
цівника, а оплата праці здійснюється пропорційно від-
працьованому часу або залежно від виробітку. Незва-
жаючи на визначений законом добровільний характер 
неповної зайнятості, існують випадки примушення 
роботодавцем працівників до переходу на неповний 
робочий час, що є формою прихованого безробіття (у 
випадку простою з вини роботодавця) або посилення 
експлуатації та зменшення заробітної плати (якщо 
працівники продовжують працювати повний робочий 
час). Частка працівників, які працюють на умовах не-
повної зайнятості, в Україні в 2000-2013 рр. збільши-
лась в 1,9 рази (рис. 1), внаслідок чого у 2013 р. на 
умовах неповної зайнятості працювали 563,6 тис. осіб 
або 5,4% середньоспискової чисельності найманих 
працівників. 

 

 
Рис. 1. Частка працівників, які працюють на умовах неповної зайнятості в Україні (2000-2013 рр.) 

 
Джерело: Праця в Україні: Статистичний збірник / Держстат України. 
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Робота на умовах строкового трудового договору 
використовується роботодавцями для мінімізації ви-
трат, пов’язаних зі звільненням працівника за ініці- 
ативою власника. Трудовим законодавством визна-
чено, що в разі, коли після закінчення строку трудо-
вого договору трудові відносини фактично продовжу-
ються і жодна з сторін не вимагає їх припинення, дія 
такого договору вважається продовженою на невизна-
чений строк, а трудові договори, переукладені один 
або декілька разів, вважаються безстроковими. Втім, 
дане правило не поширюється на трудові договори, 
укладені на визначений строк за згодою сторін. На 
практиці підтвердженням факту досягнення відповід-
ної згоди може вважатися заява працівника з прохан-
ням прийняти його на роботу на визначений термін, а 
також підпис працівника в наказі про його прийняття 
на роботу на встановлений строк. Це дозволяє робо-
тодавцю уникнути трансформації строкового трудо-
вого договору в безстроковий, навіть за умови його не-
одноразового переукладення.  

За результатами вибіркового обстеження Держ- 
стату України «Базова захищеність населення Укра-
їни», у 2000-2006 рр., на умовах строкових трудових 
договорів були зайняті від 3,6 до 8,1% опитаних пра-
цівників [15, c. 441-442]. 

Трансформовані трудові відносини використову-
ються роботодавцем шляхом їх маскування під інший 
вид правових відносин (цивільні, господарські, коопе-
ративні, сімейні та ін.). Найбільш поширеною формою 

трансформованих трудових відносин в Україні є під-
міна трудових відносин — цивільними, тоді як кожен 
з цих видів відносин має певні особливості. Так, якщо 
різні типи організації і планування робочого часу не 
виходять за межі трудових відносин, то цивільно-пра-
вові договори з юридичної точки зору виходять за ці 
рамки. Питання укладення і виконання цивільно-пра-
вових договорів регулюються Цивільним кодексом Ук-
раїни (від 16.01.2003 р. №435-IV), згідно з яким дого-
вором є угода двох або більше сторін, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення цивільних прав і 
обов’язків. Зміст такої угоди складають умови, визна-
чені на розсуд сторін і узгоджені ними, та умови, що 
є обов’язковими (типові умови, термін, ціна тощо).  

Із запровадженням в Україні загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування і переходом 
у 2004 г. на пласку шкалу оподаткування доходів фі-
зичних осіб, умови оплати за роботу за цивільно-пра-
вовими і трудовими договорами були уніфіковані. 
Сьогодні найбільш вагомим чинником використання 
цивільно-правових договорів для маскування трудових 
відносин залишається їх нетрудовий характер, що до-
зволяє мінімізувати витрати роботодавця при звіль-
ненні працівника. Чисельність працівників позаоблі-
кового складу, зайнятих за цивільно-правовими дого-
ворами, у 2013 р. становила 239,3 тис. осіб або 2,4% 
від середньооблікової чисельності штатних працівни-
ків (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динаміка частки працівників позаоблікового складу, зайнятих  

за цивільно-правовими договорами (2000-2013 рр.) 
 

Джерело: Праця в Україні: Статистичний збірник / Держстат України. 

 
Тільки у 2011 р. Державною інспекцією праці 

було виявлено близько 2 тис. випадків використання 
цивільно-правових договорів, що мали ознаки трудо-
вих договорів [16, c. 14], існує судова практика, коли 
статус працівника змінюється за рішенням суду [17]. 

Для маскування трудових відносин роботодавці 
часто використовують оформлення найманих праців-
ників як суб’єктів підприємницької діяльності (СПД), 
фізичних осіб-підприємців (ФОП), які використову- 
ють спрощену систему оподаткування та працюють на 

єдиному податку, що дозволяє істотно зменшити ви-
трати на робочу силу.  

В Україні самозайнятими вважаються громадяни, 
зайняті індивідуальною, самостійною трудовою діяль-
ністю, здійснюваною без залучення постійних найма-
них працівників. У 2013 р. частка самозайнятих гро-
мадян в структурі економічно активного населення у 
віці 15-70 років становила 17,8% (рис. 3) або близько 
3,6 млн осіб. 
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Рис. 3. Динаміка частки самозайнятих громадян в структурі економічно активного населення  

у віці 15-70 років (2005-2013 рр.), % 
 
Джерело: Економічна активність населення України: Статистичний збірник / Держстат України. 

 
Основною мотивацією роботодавців до викорис-

тання залученої (запозиченої) праці є: 
підвищення інвестиційної привабливості компа-

нії за рахунок зниження організаційних і фінансових 
витрат на працю (підбір, найом та звільнення персо-
налу, кадрове діловодство, бухгалтерський облік), по-
ліпшення фінансових показників у розрахунку на од-
ного працівника (прибуток, обсяг продаж тощо); 

оптимізація оподаткування, можливість отри-
мання спеціальних пільг (статус малого підприємства, 
використання спрощеної системи оподаткування, ро-
бота на єдиному податку); 

мінімізація і делегування ризиків бізнесу, а також 
відповідальності у сфері праці, вирішення можливих 
конфліктів (зокрема й судового характеру); 

мінімізація втрат і простоїв у випадку відсутності 
штатного працівника на робочому місці. 

Водночас компанії, що використовують аутсор-
сінг, також констатують наявність внутрішніх органі-
заційних ризиків, до яких належать: 

зниження ефективності управління організацією, 
погіршення корпоративної культури, зростання соці- 
альної напруженості в колективі; 

втрата керованості виробничими процесами, роз-
рив технологічних ланцюжків, зниження якості про-
дукції (послуг); 

втрата майна, розголошення відомостей конфі- 
денційного характеру за нерегульованого доступу до 
документів, даних і матеріальних цінностей компанії; 

зниження рівня безпеки виробництва, збіль-
шення часу на вирішення проблем в аварійних ситу- 
аціях; 

недостатня якість підбору робочої сили посеред-
никами, висока змінюваність кадрів; 

збільшення в перспективі витрат на придбання 
послуг на умовах аутсорсінгу. 

В умовах конкурентної економіки відсутність 
прав і гарантій у працівників може входити у проти-
річчя з інтересами роботодавця, оскільки формує його 
негативний імідж, перешкоджає набору і закріпленню 

працівників в окремих секторах економіки (напри-
клад, у будівництві). Компаніям важко підвищувати 
продуктивність праці за наявності погано навченої та 
швидко змінюваної робочої сили. У випадку, коли ро-
ботодавець не інвестує в професійну підготовку, не- 
навчені працівники мають більший ризик нещасного 
випадку на робочому місці, зокрема, при роботі в умо-
вах підвищеного ризику. Крім того, економія на ви-
тратах, пов’язаних зі стандартною зайнятістю, призво-
дить до викривлення ринкової конкуренції. 

Позитивними результатами впровадження інно-
ваційних форм зайнятості для працівників є: 

підвищення рівня віртуальної трудової мобільно-
сті, що знімає обмеження, пов’язані з місцем фізич-
ного знаходження і дозволяє розширити доступ до  
ринків праці та сферу прикладання трудових зусиль;  

можливість поєднувати роботу з навчанням та ін-
шою корисною діяльністю (волонтерська праця, до-
гляд за дітьми, вирішення сімейних проблем тощо) за 
допомогою гнучких форм зайнятості. 

Разом з тим, працівники, зайняті на умовах не-
стандартної зайнятості, стикаються з такими пробле-
мами, як: 

відсутність постійного робочого місця та зрос-
тання ризику безробіття; 

погіршення умов зайнятості, оплати праці й без-
пеки на робочому місці, недотримання та/або втрата 
трудових прав і гарантій; 

втрата гарантій пенсійного забезпечення, інших 
соціальних пільг, гарантій і компенсацій галузевого 
характеру; 

відсутність права на отримання страхового від- 
шкодування у системі загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування (допомога по безро-
біттю, виплати з тимчасової непрацездатності та у 
зв’язку з нещасним випадком на виробництві). 

Позитивними ефектами соціальних інновацій у 
сфері зайнятості для суспільства і держави є підви-
щення трудової й соціальної мобільності населення, 
його конкурентоспроможності на ринку праці та, як 
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наслідок, зростання доходів і зменшення нерівності, 
поліпшення якості життя, пов’язане з розширенням 
можливостей працівників щодо отримання освіти, ви-
ховання дітей, догляду за старшими членами суспіль-
ства, забезпечення здорового способу життя тощо.  
Водночас, недостатня якість зайнятості гальмує соціа-
льно-економічний розвиток, формує небезпечні умо-
ви життєдіяльності, викривлює ринкову конкуренцію, 
призводить до втрати працівниками трудових прав і 
збільшує розшарування суспільства. Для держави й  
суспільства найбільш важливими є ризики, пов’язані з 
ускладненням ідентифікації роботодавця й визначен-
ням статусу зайнятості працівників, від яких залежать 
способи сплати податків та внесків. Саме вони приз-
водять до формування небезпечних умов життєдіяль-
ності, загроз для безпеки і здоров’я третіх осіб  
(зокрема, внаслідок понаднормової роботи), а також 
фінансових втрат бюджетів і системи загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування. 

Сьогодні українське трудове законодавство прак-
тично не відображає еволюцію форм зайнятості та за-
лишається у парадигмі стандартного регулювання тру-
дових відносин. В свою чергу, підвищення жорсткості 
традиційних норм трудового законодавства виступає 
чинником послаблення інфорсменту (або правозасто-
сування), посилюючи негативні ефекти соціальних 
інновацій у сфері зайнятості.  

Оскільки нестандартна зайнятість апріорі є більш 
соціально нестабільною та вразливою, трудове законо-
давство має гарантувати особам, зайнятим на таких 
умовах, відповідні права, аналогічні (але, вочевидь, не 
тотожні) правам працівників, зайнятим за стандарт-
ними трудовими договорами. Разом з тим, увага до но-
вих форм зайнятості не повинна обмежуватися змі-
нами до законодавства, а має охоплювати весь ком-
плекс інституціональних механізмів.  

Модернізація зайнятості має відбуватися на заса-
дах поєднання справедливості зі здатністю адаптува-
тися, соціального діалогу і врахування інтересів сторін 
з метою забезпечення підвищення гнучкості зайнято-
сті за належного рівня її захищеності. Умови тимчасо-
вої зайнятості не повинні застосовуватися до праців-
ників, зайнятих на постійній основі, та/або на робо-
тах, що не є тимчасовими за своїм характером. По- 
трібно забезпечити запобігання втрати працівниками 
трудових прав внаслідок змін в організації виробниц-
тва і праці. Для цього необхідним є запровадження мо-
ніторингу національного ринку праці. 

З урахуванням отриманих результатів перспек-
тиви подальших наукових розвідок охоплюватимуть 
дослідження соціального потенціалу інноваційних 
трансформацій зайнятості. 
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ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗАСАД 
САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Постановка проблеми. Сучасні теорії організації у 

багатьох аспектах базуються на моделі людської пове-
дінки. Такий підхід не являється новим — у класичній 
політекономії можна побачити приклади порівняль-
ного аналізу національної економіки і поведінки лю-
дини. Загалом, вся історія теорії менеджменту підтве-
рджує взаємозв’язок між людиною і організацією: у 
будь-якому випадку, кожна організація, як і людина, 
повинна керувати власними ресурсами — матеріаль-
ними, фінансовими, управлінськими, маркетинго-
вими, інформаційними і, власне, людськими (сама со-
бою). Взаємозв’язок між людиною та організацією, 
стан та розвиток людини як частини організації, її са-
морозвиток в напрямі особистого зростання є фунда-
ментом навчальної дисципліни «Самоменеджмент» у 
сучасних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вперше в 
теорії менеджменту кореляційний зв’язок між люди-
ною і організацією запропонував російський соціолог 
О. Богданов у праці про “тектологію” (науку про зага-
льні закони організації), яка стала класичним прикла- 
 

дом для досліджень ролі людини у сучасних соціально-
економічних дослідженнях у цій галузі1. Як вказував 
О. Богданов: “Живий організм характеризують як ма-
шину, що не тільки сама себе регулює, а й сама себе 
ремонтує. У міру того, як елементи тканин організму 
зношуються, він замінює їх матеріалом, який бере з 
навколишнього середовища, і “асимільованим”, тобто 
приведеним до хімічного складу цих самих тканин… 
Для тектології будь-яка людська діяльність є, по суті, 
організаційною чи дезорганізаційною; отже, будь-яка 
діяльність незалежно від її об’єктивних результатів 
може розглядатися як часткове застосування принци-
пів і схем тектології” [1]. 

Вихідним пунктом порівняння організації і лю-
дини у сучасному менеджменті і маркетингу можна 
вважати працю уже згадуваного нами Т. Левітта, кот-
рий запропонував теорію життєвого циклу продукту — 
загально визнану модель, яка описує стадії розвитку 
продукту чи послуги (навіть категорії продукції) — від 
впровадження до заключного виходу з ринку [2] 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Стадії життєвого циклу продукту 

 
Згідно моделі, стадія випуску продукту (виходу на 

ринок), під час якої його продають в малій кількості і 
маркетингова діяльність обходиться дуже дорого, змі-
нюється трьома іншими стадіями (якщо перша вияви-
лася вдалою). Стадія росту характеризується розши-
ренням обсягу продаж, збільшенням прибутковості, 
але саме головне — посиленням конкуренції. На стадії 
зрілості продажі стабілізуються і підприємство отри- 
мує більш високий прибуток. Остання стадія, яка на-
зивається “затуханням”, показує, що відбувається фі-
нальний спад в циклі продукту з точки зору попиту і, 
відповідно, прибутків. В альтернативному варіанті між 

                                                
1 Богданов (псевд., справжнє прізвище Малиновський) 

Олександр Олександрович (1873-1928) — російський еко-
номіст, філософ, політичний діяч, учений-природозна-
вець. Основні ідеї щодо створення тектології виклав у 

стадіями зрілості і затухання можна включити ще одну 
стадію, яка визначає такий період у життєвому циклі 
продукту, коли конкуренція виходить на рівень, за 
якого дуже важко зберегти початковий продукт [3, 
с.5].   

Порівняльний аналіз моделей життєвого циклу 
демонструє припущення про закономірні стадії роз- 
витку організації: виникнення чи становлення; росту 
чи швидкого розвитку; зрілості або стабільності; зане-
паду чи саморуйнації всіх процесів життєдіяльності. 
Слід зауважити, що концепція життєвого циклу ши-
роко використовується у сучасних організаційних і 

своїй праці “Загальна організаційна наука”(1913-1917). 
Деякі положення тектології провістили ідеї кібернетики 
(принципи зворотного зв’язку, ідеї моделювання та ін.). 
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управлінських дослідженнях. Метафора життєвого ци-
клу перетворилася у одну з самих популярних у соціа-
льних науках. І хоча не всі дослідники погоджуються 
з тезою про біологічну природу організацій, оскільки 
вона звужує аналіз вивчення даного феномену, кон- 
цепція життєвого циклу придатна для проведення ем-
піричних досліджень виявлення причинно-наслідко-
вих зв’язків організації і середовища, в якій вона  
функціонує [4, с.26]. 

Результати дослідження. Концепція життєвого  
циклу часто застосовується не лише в організаційному 
аспекті, але й у поведінці бізнесу. Так, наприклад,  

розвиток соціальної відповідальності бізнесу (див. 
вище) можна розділити на етапи започаткування, ста-
новлення, розбудови, зрілості, а, надалі, пасивності і 
саморуйнації (табл. 1). 

До речі, дискусії навколо циклів організаційного 
розвитку продовжуються з самого початку появи по- 
рівняння організації і людини — і вони стосуються ди-
леми щодо останніх стадій життя організації — чи існує 
біологічний цикл організації, чи вона розвивається за 
відмінними від органічної структури поведінки лю-
дини1. 

 
Таблиця 1 

Етапи розвитку моделі СВБ 

Етапи Характеристика етапу

Початок Вище керівництво усвідомлює важливість СВБ
Компанія впроваджує точкові проекти СВБ 
Певні працівники відповідають за напрямок СВБ 

Становлення Вище керівництво підтримує внутрішній проект із визначення стратегії СВБ компанії
Компанія активно впроваджує проекти СВБ 
Працівники компанії з різних відділів залучені у проекти СВБ 

Розбудова СВБ виявляється у програмних підходах (поєднання розрізнених 
проектів у програми з наскрізною логікою), СВБ має певну прив'язку до основного 
бізнесу компанії та основних бізнес-процесів 
Компанія залучає до програм як внутрішні групи впливу (працівників), так і зовнішні
Компанія бере участь у суспільному діалозі на тему СВБ 
Вибудовується система відповідальності за впровадження СВБ 

Зрілість Компанія має та реалізовує довгострокову стратегію СВБ, систему 
відповідальності за її реалізацію 
СВБ чітко прив'язана до основного бізнесу та основних бізнес-процесів 
Компанія активно співпрацює з групами впливу в структурований спосіб 
Компанія залучена у суспільний діалог на тему СВБ 

Можливий розвиток моделі СВБ 

Пасивність Очікування компанії від ефекту СВБ не відповідають ресурсозатратності: соціальна 
відповідальність вимагає розвиток висококваліфікованих людських ресурсів, внутрі-
шньокорпоративних систем (часом додаткових), налагодження нового бізнес-процесу 
всередині компанії. 
Компанія наражається на критику від значної кількості фахівців, учасників ринку 
СВБ, особливо на міжнародному рівні 

Саморуйнація Амбіції щодо СВБ не відповідають можливостям компанії на даному етапі та рівню 
загального корпоративного розвитку 
Компанія неспроможна вчасно інформувати про свій прогрес 
Компанія виключається з Ініціативи Глобального договору ООН 

Складено за: [5]. 

 
Так, одним із напрямів розвитку концепції жит-

тєвого циклу продукту стала теорія міжнародного жит-
тєвого циклу, запропонована класиком міжнародного 
менеджменту Р. Верноном, яка поєднала в собі теорії 
міжнародної економіки і стратегічної конкуренції  
М. Портера (рис. 2). 

В загальних рисах, вона співставляє явище між-
народної торгівлі зі світом бізнесу в умовах змін тех-
нологій і багатосторонніх ринків, з якими в умовах 
глобалізації стикається будь-яка організація. Дана те-
орія базується на двох основних принципах:  

1) знання і технологія являються вирішальними 
факторами створення і розвитку продукту, а володіння 
ними дає перевагу одним організаціям перед іншими; 

2) життєвий цикл складається з трьох фаз: стадія 
нового продукту (стратегія орієнтації на конкретного 
споживача); стадія дозрівання продукту (стратегія ди-
ференціації); стадія стандартизованого продукту (стра-
тегія лідерства в ціні). Ці стадії аналогічні класичному 
життєвому циклу продукту, хоча ігнорують дві останні 
стадії — зниження і припинення виробництва про- 
дукту. 

 

                                                
1 Можна зробити припущення, що середньостатис-

тичний рівень життя організації набагато нижчий за люд-
ське. Якщо, в середньому, вік людини складає 50-75 ро-
ків, а довгожителів, яким понад 100 років, нараховується 
більше сотні тисяч, то можна на пальцях перелічити таких 
“організаційних довгожителів” (Nokia, Coca-Cola тощо) 

Наприклад, здавалося б, що така організація, як митна 
адміністрація, існувала у більшості країн Європи ще з се-
редньовіччя, але в національних умовах України її життє-
вий цикл склав менше 15 років. 
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Рис. 2. Міжнародний життєвий цикл продукту [6;7] 

 
Деякі питання теорія Р. Вернона залишає нероз-

критими: 
- по-перше, як довго триватиме цикл (хоча й по-

казує основні аспекти стратегії на кожній стадії); 
- по-друге, коли і за яких причин відбуваються 

заміни експорту на місцеве виробництво (хоча й згадує 
затрати як їх важливий компонент); 

- по-третє, яка країна зробить прорив на даному 
ринку і фірми якої будуть першими в інноваціях (тех-
нологічних, управлінських, інформаційних тощо); 

- розмите саме визначення поняття “продукт” 
(це, власне, класичні конкурентні переваги продукту, 
чи розвиток його якості як результат знань і техноло-
гій, управлінських і маркетингових зусиль). 

Незважаючи на це, теорія міжнародного життє-
вого циклу продукту дає можливе розуміння причин 
глобалізації бізнесу, а, разом з тим, з точки зору мене-
джменту, певною мірою формує нову філософію уп-
равління, засновану на знаннях і вимогах до професі-
оналів з їх розповсюдження. 

Так, на прикладі моделі міжнародного життєвого 
циклу, можна провести аналогії у розвитку організацій 
і менеджменту, хоча, слід зауважити, що певні тен- 
денції світової практики міжнародного і національ-
ного менеджменту “не вписуються” у вищевказану 
модель, наприклад, існування “аутсайдерів” (спостері-
гачів), яким притаманні, частково, подібні характери-
стики (табл. 2). 

Іншим напрямом досліджень розвитку організа-
ції, пов’язаної з нестабільністю її структури, яка пос-
тійно змінюється залежно від розміру організації, ви-
дів її діяльності, вимог середовища, стала концепція 
змін, що сприяють розвитку (Development changes), в 
основі якої лежали положення про те, що саме ниж-
чий (біологічний) рівень організаційних змін формує 
організацію, і саме найнижчий рівень організаційних 
змін гальмує її майбутнє. У 1972 р. Ларрі Грейнер ви-
словив думку про те, що організації проходять у сво-
єму розвитку 5 стадій (рис. 2), кожній із яких властиві 
відповідні стратегії та організаційні структури [8]. 

 
 

                                                
1 Так, у педагогічній практиці загальновідомо, що іс-

нує певна етапна градація професійної майстерності ви-
кладачів: 1) які уявляють себе вище рівня учнів (50%);  
2) які ставлять себе на однаковому рівні з учнями (30%); 

Таблиця 2 
Взаємозв’язок міжнародного життєвого циклу  

і менеджменту 
Продукт Організація Стратегія Управ-

ління 
Знання*

Новий “Ініціатор” Фокусу-
вання 

Автори-
тарне 

Форму-
вання 

Зріючий “Переслідувач” Дифере-
нціація 

Демок-
ратичне 

Передача

Стандар-
тизова-
ний 

“Споживач” Лідерс-
тво в ціні 

Лібера-
льне 

Отримання

Будь-який Спостерігач
“Аутсайдер” 

Природ-
ність 
руху 

Невтру-
чання у 
середо-
вище 

Індиферен-
тність 
процесу  

* Під знаннями у даному контексті розуміється спо-
сіб інформаційних комунікацій всередині комплексних 

організацій вздовж так званої спіралі “учитель-учень”1  
 
Наведемо стадії росту організацій, різноманітні 

кризи і шляхи їх вирішення. 
1. Зростання на основі творчості. Ідеї і творчість 

є збуджувальною силою, саме тому організації потріб-
на лише звичайна підприємницька (лінійна) струк-
тура. Організація виходить на рівень, коли вона не 
може справитися з розвитком, і революційна криза се-
ред керівників викликає потребу в напрямах діяльно-
сті. 

2. Зростання на основі напрямів. Нові системи і 
процедури вказують напрями через функціональну 
структуру. Ці процедури в остаточному підсумку за-
безпечують рівномірнійший прояв творчості. Урешті-
решт настає криза автономності, оскільки системи не 
можуть упоратися з особистістю. 

3. Зростання на основі делегування. Нова, децент-
ралізована система прийняття рішень надає більшу ав-
тономність. Співробітники можуть використовувати 
особисту ініціативу для того, щоб швидше приймати 
рішення і виконувати його. Організаційна структура 
набуває форми холдингової компанії (штабної або лі-
нійно-функціональної структури), якщо ж ті, хто ви-
носять рішення у структурних підрозділах організації, 

3) які вчаться у учнів (20%) — і це вважається піком про-
фесійності. Проте, цю градацію, на нашу думку, слід до-
повнити ще однією позицією 4) які не впливають на під-
сумок знань учнів — їм це не цікаво. 
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починають діяти на власний розсуд, організація може 
розділитися на частини, що призводить до кризи кон-
тролю. Осіб, які приймають рішення в організації,  
можна повернути у підпорядкування, якщо поверну-
тися до централізації влади (лінійної структури). Але 
такий шлях лише породжує старі проблеми, через які 
початково й змінювалася організаційна структура — 
надання автономності. У цьому випадку організації 
слід переходити до четвертої стадії. 

4. Зростання на основі координації і моніторингу. 
Контроль установлюється з центру через систему  
структурних підрозділів (перехід до матричної сис-
теми). Це дозволяє особам, які приймають рішення, 
працювати вільно, але під загальним контролем з боку 
організації. За умов координації необхідно тримати 
дистанцію, оскілки в іншому випадку можлива криза 
бюрократизму. 
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Рис. 2. Стадії зростання організації 

 
5. Зростання на основі співпраці. Складається 

проектно-матрична (конгломеративна) структура, яка 
сприяє використанню невеликих груп для виконання 
поставлених організаційних завдань. 

Проте дискусія навколо існуючих стадій розвитку 
організаційних структур точиться і сьогодні, адже при-
хильники Грейнера, у яких навіть є свої чати і блоги в 
Інтернеті, не в змозі дійти до вирішення питання про 
наступні стадії розвитку організації. 

Перш за все, теоретично, у міру того, як усе бі-
льше й більше організацій знижують витрати вироб-

ництва і децентралізують свою діяльність, організа-
ційна структура має ставати більш пласкою: число ро-
бочих місць на середньому рівні управління повинно 
скорочуватися за рахунок одночасної передачі владних 
функцій управлінцям нижчої ланки. Проте у великих 
комплексних організаціях зі зростанням кількості спі-
льних програм і напрямів діяльності в організаційній 
структурі збільшується частка середньої ланки управ-
ління для зменшення проблем, пов’язаних з контро-
лем, координацією та конфліктами (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сучасні концепції побудови організаційної структури 

 
При цьому підвищення кваліфікації й поділ фа-

хової структури персоналу організації, більш високий 
ступінь відповідальності змушують менеджерів серед-
ньої і нижчої ланок управління підвищувати свій ос- 
вітній рівень і краще опановувати управлінські нави-
чки. З іншого боку, зростання чисельності управлін-
ського апарату часто пов’язане з бажанням організацій 
утримати кваліфікований персонал, для спеціалістів-
професіоналів “вигадують” керівні посади (збільшу-
ється кількість заступників керівника, формується їх 
поділ на перших і звичайних, створюються нові  

структурні підрозділи — від департаментів до секторів 
тощо) [9].  

Використовуючи такі підходи, сучасна теорія і 
практика менеджменту починає направляти вектор до-
слідження на розвиток організації через розвиток лю-
дини, виходячи з тези про розвиток як зміну характеру 
структури, що призводить до нової якості системи 
[10].  

У різні вікові періоди життя розвиток людини  
відбувається неоднаково. Можна виділити кілька най-
більш важливих вікових періодів розвитку людини. 

В теорії:

Середня ланка

Нижча ланка

На практиці:

Середня ланка

Нижча ланка
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Тому організація повинна вивчати і використовувати 
у доцільний спосіб для себе етапи фізичного і духовно-
психічного розвитку людини, які, в своїй основі коре-
люються зі стадіями організаційного розвитку. До ета-
пів розвитку людини відноситься: 

1. Адаптація в організації (18-25 років). В цей час 
відбувається період створення відчуття єдності лю-
дини і організації. Амбіційні плани молодості стика-
ються з жорсткою організаційною структурою. Ба-
жання вдосконалити поточний стан речей наража-
ється на існуючі формальні зв’язки всередині органі-
зації, основним принципом якої по відношенню до 
молодого спеціаліста є: “Забудь дедукцію — давай про-
дукцію”. 

2. Започаткування професіоналізації (25-35 років). 
Це період розвитку основних професійних здібностей 
людини. В цей час людина робить усвідомлений вибір 
професійної кар’єри завдяки набутому досвіду. Їй не-
обхідно самоутвердитися за допомогою створення 
якомога більшого кола професійних проблем і розши-
рення кола повноважень, щоб справлятися з різнома-
нітними труднощами за принципом: “Ми самі ство-
рюємо собі проблеми, щоб їх успішно вирішувати”. 
На даному етапі розвитку персоналу організація по-
винна систему горизонтальної ротації. 

3. Балансування інтересів (35-45 років). Цей період 
розвитку людини характеризується інтенсифікацією 
зусиль, самоорганізацією, поступальним рухом в обра-
ному напряму діяльності, боротьбі за досягнення і ре-
зультати. На даному етапі людина знаходиться на вер-
шині працездатності — і саме вона готова до вирі-
шення найбільш складних і масштабних задач у рам-
ках обраної професійної діяльності і вимагає автоном-
ності у своїй роботі. Для керівництва організації це 
означає діяти за принципом: “Не заважати розумним 
людям працювати”. 

4. Криза функцій (45-55 років). Цей період часто 
вважається, за аналогією з авіацією, “безповоротною 
точкою” розвитку людини в організації. Оскільки по-
передні досягнення уже вважаються незначними, ви-
никає потреба у формуванні нових цінностей і сенсу 
життя (до речі, на цей період припадає найбільша пи- 
тома вага розлучень і повторних шлюбів). Саме в цей 
час організації слід запропонувати співробітнику зміну 
виду діяльності, розширити його життєві і професійні 
стандарти за допомогою ротації, стажування, підви-
щення кваліфікації тощо — у такому випадку людина 
знаходить нову проблему у тій чи іншій сфері діяльно-
сті і набуває життєвої енергії за принципом: “Дайте 
мені важіль — і я переверну всю Землю”. 

5. Вибір між недовірою і лідерством (55-65 років). 
Цей період часу зростання службової кар’єри людини 
в організації (насамперед, керівника), коли вона ро-
бить вибір — чи “спочивати на лаврах ” власної тира-
нії, чи стати “гуру” організації. Якщо недовіра до під-
леглих переважає, то керівник перетворюється у ти-
рана, який розчарувався у результатах своєї життєвої 
праці і підлеглих, якими він себе оточив. Проте, він 
може вернутися до попередньої стадії розвитку, знову 
ж таки, за допомогою зовнішніх чи внутрішніх імпу-
льсів за. “принципом Челобея”: “Для того, щоб орга-

нізація розвивалася ефективно, її час від часу слід пе-
ретрушувати”. У такому випадку він може перетвори-
тися на видатного лідера, який створив команду лю-
дей, котрій можна довіряти. 

Проблема полягає в тому, що організація може 
відчути свою стратегію щодо людини лише в майбут-
ньому як наслідок власних дій, а не навпаки, але ро-
зуміння закономірностей розвитку людини в різні пе-
ріоди її життя може стати наріжним каменем ство-
рення в організації умов, які сприяють такому роз- 
витку, і, тим самим, сприяти розвитку самої організа-
ції. При цьому слід мати на увазі, що “вирощування” 
лідерів є не легким і безболісним процесом, адже  
стереотипи нашого мислення в процесі соціалізації, 
починаючи з дитсадка і закінчуючи університетом, все 
ще стають перепонами на шляху власного розвитку, а 
отже, і розвитку організацій. 

Разом з тим, сучасний менеджмент у теорії і 
практиці змінює вектор досліджень — відмови від уп-
равління людськими ресурсами до управління змі-
нами. Сьогодні поширюються консалтингові ідеї для 
менеджменту організацій щодо умілого керівництва 
змінами і впровадженням інновацій. За великим ра- 
хунком, ця тенденція досліджень була викликана по- 
явою у менеджменті, який переходить від технократи-
зму до органістичної природи організації так званої 
“кривої Кюблер-Росс”1. 

З точки зору управління, крива Кюблер-Росс на-
буває характеру реагування особи на зміни внутріш-
нього і зовнішнього середовища (рис. 4): 

1. Заперечення або шок. “Я не можу в це пові-
рити”, “Так не буває”, “Ні — тільки не зі мною, тільки 
не цього разу”! 

Заперечення — це тимчасовий захист, який дає 
нам час зібрати інформацію про зміни, перед тим як 
приступати до нових етапів. Це початкова стадія заці-
пеніння і шоку. Ми не хочемо вірити, що зміни відбу-
ваються. Якщо ми вдамо, що змін немає, якщо ми ди-
станціюємося від них, то, можливо, вони зникнуть. 
Така поведінка подібна на страуса, який через небез-
пеку ховає голову в пісок (хоча така метафора є лише 
поширеним міфом — як правило, страус у такому ви-
падку атакує). 

2. Злість. “Чому я? Це несправедливо”! “Ні! Для 
мене це неприйнятно”! 

Коли ми усвідомлюємо, що зміни реальні і сто-
суються нас, наше заперечення перетворюється у 
злість. Ми злимося і звинувачуємо кого-небудь чи що-
небудь у тому, що з нами відбувається. Цікаво, що 
наша злість може бути спрямована зовсім в різні сто-
рони — люди можуть злитися на начальника, на себе, 
навіть Бога. У важкі часи економічної кризи у всьому 
звинувачують економіку — це вина уряду або топ-ме-
неджменту — потрібно було все спрогнозувати і про-
рахувати. Коли з’являються особисті проблеми, ми 
схильні звинувачувати колег по роботі чи членів сім’ї 
і друзів, які “чіпляються з дрібницями і відволікають 
увагу від суттєвого” (Знову ж таки, у психології управ-
ління існує теза про те, що успіх керівника — це власна 
заслуга, а причина невдачі — або обставини, або нев-
мілі підлеглі). 

 

                                                
1 Елізабет Кюблер-Росс (нім. Elisabeth Kьbler-Ross 

(1926 — 2004) — американський психолог швейцарського 
походження, яка створила концепцію психологічної до-
помоги приреченим людям. Вона вперше підняла пи-

тання про відповідальність лікаря не лише за стан лю-
дини, яка повинна померти, але й за те, щоб останні дні 
життя хворого були прожиті ним з достоїнством, без 
страху і мук.  
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Рис. 4. Стадії реагування на зміни [11] 
 
3. Торг. “Лише дайте мені дожити до того, як діти 

закінчать школу / інститут”; “Я все владнаю, зачекай 
певний час, ну, кілька років”?   

Це природна реакція людей, які помирають — 
спроба відкласти неминуче — ми часто бачимо подібну 
поведінку, коли люди переживають зміни. Ми почи-
наємо торгуватися лише задля того, щоб віддалити 
зміни або знайти вихід з ситуації. Більшість оборудок 
ми намагаємося укласти з Богом, іншими людьми, з 
життям, користуючись принципом бравого вояки 
Швейка: “Ще ніколи так не було, щоб взагалі нічого 
не було, а було так, що якось воно і було — то якось 
воно і буде”.  

4. Депресія. “Я такий нещасний — хіба може мене 
наразі хоча що-небудь турбувати”? “Пожалійте мене — 
задля чого всі спроби що-небудь робити”?  

Коли ми розуміємо, що торг не дає результатів, 
майбутні зміни стають реальністю. Ми усвідомлюємо 
всі втрати від змін і те, від чого необхідно буде відмо-
витися. Це штовхає людей до стану пригніченості, де-
пресії, втрати життєвої енергії. Стадія депресії часто 
відчувається в робочій обстановці. Люди, які стика-
ються зі змінами у праці, стикаються зі становищем, 
коли вони відчувають себе демотивованими і украй 
невпевненими у власному майбутньому. На практиці 
ця стадія характеризується абсентизмом (відчужен-
ням): “Відчепіться від мене — я на лікарняному”. 

5. Прийняття. “Все добре”, “Я не в стані цього 
подолати, але я можу добре приготуватися до цього”. 

Коли люди розуміють, що боротьба за змінами не 
приносить результатів, вони рухаються в напрямі ста-
дії прийняття. Це не стан щастя, а радше покірливе 
прийняття зміни, і відчуття, що з ним слід змиритися. 
Чи не в перший раз люди починають оцінювати пер- 
спективи — і це як потяг, котрий занурюються до ту-
нелю: “Я не знаю, що там за поворотом. Я повинен 
рухатися на рейках. Мені страшно, але вибору немає, 
Маю надію, що там є світло в кінці…”. Це може пере-
творитися у креативний стан, оскільки змушує людей 
вивчати і шукати нові можливості — люди відкривають 
у собі щось нове — і завжди чудово відчувати мужність, 
необхідну для прийняття змін. 

І хоча Кюблер-Росс не включила надію у список 
своїх п’ятьох стадій, вона добавляє, що надія — це  
важлива ланка, яка поєднує всі стадії. Ця надія дає 
віру в те, що у змін завжди хороший кінець, і у всьому, 

що відбувається, є особливий сенс, який ми зрозумі-
ємо з часом.  

Надія — важливий показник можливості успішно 
справлятися зі змінами. Навіть у найскладніших ситу-
аціях є можливість для росту і розвитку, адже у кожної 
зміни є свій кінець.  

Модель Кюблер-Росс корисна для визначення і 
розуміння, яким чином людина (і організація) справ-
ляється зі змінами. Люди моментально починають 
краще розуміти сенс своїх поступків і усвідомлювати, 
чому колеги поводять себе тим чи іншим чином.  

Слід зазначити, що не всі дослідники погоджу-
ються з корисністю використання даної моделі. Біль-
шість критиків вважає, що п’ять стадій значно спро-
щують широкий спектр емоцій, які люди можуть від-
чувати під час змін. Модель також критикують за при-
пущення про можливість її широкого застосування. 
Критики вважають далеко не фактом, що всі люди не 
можуть мати однакові почуття і емоції [12, 13].  

Хоча, на наш погляд, модель Кюблер-Росс може 
бути використана у розробці систем стратегічного ме-
неджменту змінами і управління інноваціями [14, 15].  

Розглянемо управління змінами на прикладі 
інновацій. Інновація — це відхилення від існуючої 
практики управління або технології, і вона представ-
ляє собою значну зміну встановленого рівня "фахової 
грамотності" (майстерності) у той момент, коли вона 
з’явилася. 

На практиці існують два загальні види іннова-
цій — технологічні та адміністративні. Дослідження 
показують, що технологічні інновації приймаються 
швидше, ніж інновації в управлінській практиці. В той 
же час, прийняття управлінської інновації більшою мі-
рою прискорює впровадження технологічної іннова-
ції, ніж навпаки.  

Взаємозв’язок між технологічними та управлін- 
ськими інноваціями найнаглядніше демонструється на 
прикладі аналізу інформаційних систем. Як тільки ор-
ганізації починають сприймати нову інформаційну  
технологію (технологічна інновація), одразу ж вда-
ється зменшити число організаційних рівнів і кількість 
персоналу, зайнятого обробкою інформації (управлін-
ська інновація). 

Промисловість інформаційних технологій (ІТ) 
розробляє нову технологію і програми, а організації, 
щоб зберегти конкурентоздатність, використовують їх. 
Тут спрацьовує також елемент наслідування (імітації). 

Заперечення 

Злість 

Торг Депресія 

Прийняття
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Як тільки ці зміни виявилися, організації чинять тиск 
на промисловість ІТ, яка розробляє більш нове тех- 
нічне і програмне забезпечення, і цикл повторюється 
знову. Цікаво також простежити відношення до змін у 

мікросередовищі організації. З впровадженням інно-
вації відбувається емоційний опір змінам з боку пер-
соналу. Далі слідують технічні та технологічні непоро-
зуміння, за якими настає черга тиску на адміністрацію 
до вдосконалень (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Взаємозв’язок між технологічними та адміністративними інноваціями 
 
Інновації всередині організацій не випадкові; 

інновація тісно пов’язана з минулим та сучасним ор-
ганізації. В організаціях можливі три форми інновацій. 
Перша — це запрограмована інновація, яка планується 
шляхом наукових досліджень та розробок продукту чи 
послуги. Незапрограмовані інновації відбуваються 
тоді, коли в організації мається “резерв”; це означає, 
що ресурсів більше, ніж необхідно в даний момент. 
Тоді ці ресурси використовуються для здійснення 
інновації. Вони незапрограмовані тому, що організа-
ція не може точно передбачити, коли з’явиться над-
лишковий ресурс. Інновація може бути вимушеною. 
Це відбувається у тому випадку, коли до неї змушує 
усвідомленість кризи і провадяться пошуки виходу з 
неї.  

Інновації можуть розвиватися всередині організа-
ції, а можуть бути нав’язані силами зовнішнього сере-
довища. Характеристики інновації взаємодіють з ха- 
рактеристиками організації, що їх впроваджують. що 
більш радикальні інновації відбудуться там, де існує 
висока концентрація професіоналів. Велике значення 
мають також цінності домінуючої коаліції (яка тримає 
владу в організації). Якщо цінності будуть близькими, 
то інновація буде вірогіднішою. Крім цього, прий-
няття інновацій тісно пов’язане  з розміром організа-
ції, спеціалізацією, диференціацією та децентраліза-
цією. Слід застережити, що необхідно також врахову-
вати цінності прийняття рішень менеджерів нижньої 
ланки управління, оскільки їх точки зору та інтереси 
повинні бути сумісними з інновацією. 

Якщо процес змін та інновації розглядати в яко-
сті політичного процесу всередині організації, мож-
ливо більш чіткіше побачити роль цінностей еліти, 
тобто, “якщо зміни не починаються зверху — вони не 
починаються ніколи”. Знову ж таки, аналіз впрова-
дження інновацій свідчить про те, що вони прийма-
ються радше тоді, коли вже існують у споріднених ор-
ганізаціях. 

Сам процес інновацій не є простим. У сучасних 
умовах можна ідентифікувати дві стадії процесу інно-
вації: ініціацію і здійснення. Можливе розширення 

цих стадій до чотирьох — оцінка, ініціація, здійснення 
і рутинізація. Проте у будь-якому випадку загальна  
думка така, що для успішної інновації на кожній стадії 
необхідне особливе організаційне розташування. 
Тобто, на стадії ініціювання бажана децентралізація, в 
той час коли на стадії здійснення краще застосовувати 
більш централізований підхід. З іншого боку, практика 
успішних організацій свідчить про протилежне — іні-
ціатива завжди починається з верхніх рівнів ешелону 
влади організації. 

Як уже відзначалося, до інновації може змусити 
вплив інших організацій. Тобто, замість того, щоб 
приймати власне рішення про введення інновацій, ор-
ганізації вимушені їх впроваджувати. 

Існує ще один вид впливу оточуючого середо-
вища на інновацію — вплив держави.  Державна полі-
тика може сприяти чи перешкоджати інноваціям в ор-
ганізаціях — як правило, організації схильні до кон- 
серватизму, а отже — інновації впроваджуються досить 
складно. Значною мірою впровадження інновацій за-
лежить від бажання та можливостей керівників вищої 
ланки управління, оскільки саме вони відповідальні за 
життєдіяльність організації. Успіх функціонування но-
вовведень, пов'язаних з впровадженням технологічних 
інновацій, залежить значною мірою від мислення і 
вмінь управлінських кадрів з відповідною підготовкою 
і освітою. 

Внутрішнє і зовнішнє оточення сучасних органі-
зацій являється середовищем безперервних змін, і 
саме інноваційна організаційна культура сприяє кре- 
ативності працівників і організації в цілому, обумов-
лює більшу здатність організації до  ефективної взає-
модії з таким турбулентним середовищем.  

У деяких випадках інновація має сенс, якщо вона 
прийнята в конкретний час або в конкретній поступа-
льності у ході діяльності організації. Мається на увазі, 
чи буде рішення про інновацію зворотним. Чи мож-
ливе повернення до попереднього стану організації, чи 
рішення буде безповоротним? У зв’язку з цим виникає 
питання, чи можна розрізняти інновацію та техноло-
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гічну політику? Чи можна випробовувати її в коротко-
строковій перспективі, чи думати про далеке майбу-
тнє? Впровадження інновації у структуру організації 
веде до безповоротних змін.  

Таким чином, розвиток інновацій можна, певною 
мірою пов’язати з теорією розвитку організації як лю-
дини, зокрема, управління змінами, проектним мене-
джментом і кривою Кюблер Росс, запропонувавши пе-
вну її модифікацію (рис. 6). 

 
Рис. 6. Процес управління інноваціями 

 
В дійсності, вищенаведені характеристики гово-

рять про те, що з найбільшою вірогідністю прийма-
ються найменш радикальні інновації. Інновації не пе-
реступають поріг організації за допомогою автоматич-
ного прийняття. Характеристики інновації тісно 
пов’язані з характеристиками організації, і в свою 
чергу, характеристики інновації разом з характеристи-
ками організації впливають на стан оточуючого сере-
довища.  

Формування засад дисципліни «Самоменедж-
мент» необхідне з врахуванням основ теорії організації 
та стану людини в ній, етапів зрілості людини, її емо-
ційного стану. 

Причини виникнення самоменеджменту — це ті 
істотні зміни, що відбуваються в управлінській ситу- 
ації у світі. До яких відноситься  конкуренція, зросли 
масштаби і динамізм змін у підприємництві і бізнесі, 
що вимагає від менеджерів освоєння нових навичок 
керування, боротьби з можливістю власного відста-
вання; зростаюча погроза частих стресів через ту на-
пруженість, що має місце в більшості організацій і 
фірм; творчий потенціал працівника в даний час пе-
ретворився в самий коштовний капітал організації 
(збереження і розвиток цього потенціалу, у тому числі 
і самими працівниками, є однією з найважливіших 
умов для існування ділової кар'єри). 

Німецькі дослідники проблем практичного само-
менеджменту і ділової кар'єри Бербель і Хайнц 
Швальбе затверджували, що «для того, щоб домогтися 
успіху, потрібно вміти керувати собою». 

У США практично в усіх вищих навчальних за-
кладах вивчають «Самоменеджмент» і один з напрям-
ків самоменеджменту — Time management (або управ-
ління часом). 

В Україні не всі вузи включають дисципліну «Са-
моменеджмент» у свої навчальні плани. Але знання за-
сад «Самоменеджменту», допоможе майбутнім фахів-
цям одержати переваги перед іншими фахівцями, са-
мореалізуватися і побудувати кар'єру та досягати  осо-
бистих і професійних цілей. Головна причина, чому 
треба вивчити самоменеджмент — це те, що у кваліфі-
каційній характеристиці записано в переліку вимог до 
фахівців фінансового профілю, що вони „повинні 
вміти працювати в умовах жорстокого дефіциту часу". 

Для цього потрібно вивчити випробувані на практиці 
технічні прийоми і методи самоменеджменту, опану-
вати їх і вміти використовувати на практиці у своїй 
повсякденній роботі. Основна мета самоменеджменту 
полягає в отриманні знань та навичок щоб максима-
льно використовувати власні можливості; свідомо ке-
рувати своїм життям (самовизначатися); переборю-
вати зовнішні обставини як на роботі, так і в особис-
тому житті. До переваг самоменеджменту відноситься 
виконання роботи з меншими витратами; отримання 
кращих результатів праці; менше поспіху і стресу;  бі-
льше задоволення від роботи; велика мотивація праці; 
зростання кваліфікації; можливість досягнення про-
фесійних і особистих цілей найкоротшим шляхом. 

   Таким чином, самоменеджмент — це новий на-
прямок у традиційному менеджменті. Він виник  
унаслідок потреби в більш повному використанні тво-
рчого потенціалу працівника. При вивченні дисцип-
ліни самоменежмент необхідно враховувати теорію ор-
ганізацій, стан людини в ній, емоційний стан та етапи 
розвитку людини та стадії реагування на зміни. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Наука управляти: з історії менеджменту. Хре-

стоматія: навч. посібник / упоряд. І.О. Слєпов; пер. з 
рос. Л.І. Козій, М.І. Матрохіна, П.Л. Пироженко. — 
К.: Либідь, 1993. — 304 с.  

2. Levitt T. Exploit the Product Life Cycle // Har-
vard Business Review. — 1965. — Vol. 43. — November-
December. — N. 6. — P. 81-94. 

3. Sutherland J., Canwell D. Key Concepts in Stra-
tegic Management. — Palgrave Macmillan, 2004. — 440 p.  

4. Широкова Г.В. Концепция жизненного цикла 
в современных организационных и управленческих 
исследованиях / Г.В. Широкова, Т.Н. Клемина, Т.П. 
Козырева // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. — 2007. — Сер. 8. Вып. 2. — С. 1-31.  

5. Нефінансова звітність: інструмент соціально 
відповідального бізнесу. — К.: Global Compact Network 
Ukraine, ТОВ «Інжиніринг», 2010. — 82 с. — СС. 10, 17. 

6. Grosse R. International Business: Theory and 
Managerial Applications / R. Grosse, D. Kujawa. — 2nd ed. 
— Boston: IRWIN, 1992. — P. 74-78. 

Дії або
самовідчуття

Час

Шок

Опір

Злість

Страх

Непевність

Сприйняття

Планування
дій

Відмова



ПАДЕРІН І. Д., НОВАК Є. Е. 
 

 
 

106 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

7. Литовченко Б. Стратегический менеджмент / 
Б. Литовченко, М. Толс // Стратегический менедж-
мент. — Кишинев: EUBAM, 2013. — 116 p.  

8. Greiner L. Evolution and revolution as Organiza-
tions Grow // Harvard Business Review, July-August, 
1972. 

9. Літовченко Б.В. Зміни організаційної струк-
тури у процесі стратегічного планування діяльності 
митної служби / Б.В. Літовченко, В.Ю. Єдинак //  
Вісник Академії митної служби України. Серія “Еко-
номіка”. — 2012. — № 2(48). — С. 23-32.  

10. Павлуцкий А.В. Развитие организации через 
развитие людей / А.В. Павлуцкий, О.Е. Алехина // 
Справочник кадровика. — 2001. — № 9. — С. 103-108. 

11. Kubler-Ross grief cycle [Електронний ресурс]. 
— Access mode: http://changingminds.org/disci-
plines/change_management/kubler_ross/kubler_ross.htm. 

12. Учебно-методическое пособие для проведения 
учебного курса “Инструменты эффективного управле- 

ния” / под ред. В.Заложа, Б.Литовченко. — К.: BAITE, 
2012. — 196 c.  

13. Manuel metodico-didactic pentru cursul “Instru-
mentele conducerii eficiente / in redactia V.Zaloj, B.Lito-
vchenko. — Kishenev: EUBAM, 2013. — 182 p.  

14. Кулик Г.Ю. Модернізація митної служби Ук-
раїни в контексті управління змінами і стратегічного 
ризик-менеджменту / Г.Ю. Кулик, Б.В. Літовченко // 
Вісник Академії митної служби України. Серія “Дер-
жавне управління”. — 2011. — № 2 (5). — С. 85-92. 

15. Літовченко Б. Впровадження технологій дис-
танційного навчання в систему професійної підгото-
вки персоналу / Б. Літовченко, О. Літовченко // 
Управлінські інновації. — Випуск 2, 2012. — СС. 121-
128; Літовченко Б.В., Петруня ЮЄ. Дистанційне нав-
чання як організаційна інновація / Літовченко Б.В. // 
Вісник Академії митної служби України. Серія “Еко-
номіка”. — 2011. — № 1. — С. 100-106. 

 
 
 

І. Д. Падерін 
академік АЕН України, 

Є. Е. Новак  
аспірант 

м. Дніпропетровськ 
 

МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ 

 
Актуальність проблеми. Для ефективного розвитку 

малого та середнього бізнесу України і регіонів необ-
хідними є обґрунтовані управлінські рішення, які по-
винні сприйматися як державою, так і представни-
ками бізнесу. Сьогодні понад 40% малих та середніх 
підприємств України є збитковими. Підвищення  
ефективності малого та середнього бізнесу в умовах 
ринкової економіки є важливим теоретичним та прак-
тичним завданням для сталого розвитку економіки. 
Розробка механізмів стратегічного управління дозво-
лить малим та середнім підприємствам ефективно 
працювати і виконувати важливі функції для держави. 
Саме це зумовило актуальність даного дослідження.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. 
Розвитком та переосмисленням існуючих теоретичних 
підходів до побудови механізмів стратегічного управ-
ління підприємств займалися  зарубіжні і вітчизняні 
вчені. Серед зарубіжних вчених І. Ансофф, Ф. Найт, 
Р. Кантильон, С. Сісмонді. Серед вітчизняних вчених 
З. Варналій, В. Гейц, І. Грузнов, М. Долішній, Т. Ко-
вальчука, В. Ляшенко, Т. Мостенская, С. Мочерний, 
Д. Новіков, М. Пивоваров, В. Рибалкіна, В. Савчук, 
О. Страхова, Є. Сахарчук, Є. Слуцький, М. Туган-Ба-
рановський, О.Титаренко, В. Черняк та ін. 

Ці вчені досліджували проблеми побудови дер- 
жавних і підприємницьких механізмів управління біз-
несом, зауважимо: 

за І. Ансофф, стратегічний менеджмент забезпе-
чує постійний потенціал прибутковості, оперативний 
менеджмент — перетворення потенціалу в реальний 
прибуток [1]; 

за В. Герасимчуком стратегічне управління —  
ґрунтується на вивченні змін у зовнішньому середо-
вищі організації. Однак цей підхід не зводиться до 
сприйняття оточення як фактора, що обмежує процес 
організаційного планування, але припускає встанов-
лення ясно визначених цілей та розробку шляхів їх до-
сягнення на основі використання сильних сторін ор-
ганізації та сприятливих можливостей середовища, а 
так само компенсації слабких сторін і методів запобі-
гання загроз [2]; 

Так, О. Страхова визначає механізм управління 
підприємством як систему методів, способів і прийо-
мів формування та регулювання відносин об'єктів з 
внутрішнім і зовнішнім середовищем [3]. 

І. Грузнов вважає, що механізм на підприємстві — 
це сукупність необхідних взаємозв'язків, що виника-
ють між різними елементами організації [4]. 

У наукових роботах Є. Сахарчука механізм управ-
ління на підприємстві вважається цілісною системою 
дій щодо реалізації управління [5]. 

Дещо інший підхід до визначення механізму уп-
равління підприємствами дає Д. Новіков, який трактує 
його як структуру управлінських дій, засобів і методів 
їх виконання, побудованих в певній послідовності [6]. 

Таким чином, аналіз публікацій з даної тематики 
підтверджує її актуальність, але в існуючих наукових 
працях мало уваги приділяється побудові механізмів 
стратегічного управління ефективністю саме на малих 
та середніх підприємствах, які мають свою специфіку 
і є важливим аспектом розвитку економіки. 
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Мета статті полягає у дослідженні теоретичних 
основ стратегічного управління змінами на підприєм-
ствах малого та середнього бізнесу та обґрунтуванні 
напрямків щодо їх удосконалення в умовах економіч-
них перетворень.  

Виклад основного матеріалу. Підприємство — це 
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ри-
зик діяльність із виробництва продукції, виконання 
робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою 
одержання прибутку.  

Відповідно до ст. 63 Господарського кодексу Ук-
раїни встановлено наступні критерії малого та серед-
нього бізнесу. 

Згідно з п. 7 ст. 63 ГКУ  малими (незалежно від 
форми власності) визнаються підприємства, в яких се-
редньооблікова чисельність працюючих за звітний (фі-
нансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг 
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) 
за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'яти-
стам тисячам євро за середньорічним курсом Націона-
льного банку України щодо гривні. 

Середніми підприємствами визначаються підпри-
ємства, в яких середньооблікова чисельність працю- 
ючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят 
осіб, але не перевищує тисячу осіб, а обсяг валового 
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік 
знаходиться в межах від п’ятдесяти тисяч євро і до 
п’яти мільйонів євро за середньорічним курсом НБУ 
щодо гривні.  

В Україні розвиток малого та середнього підпри-
ємництва наштовхується на безліч перепон, серед 
яких:  

об'єктивні проблеми малого та середнього під- 
приємництва, пов'язані з внутрішніми властивостями 
цього економічного явища і загальними проблемами 
перехідного періоду; 

штучно створені проблеми, що перешкоджають 
нормальному розвитку підприємницької активності.  

Механізм стратегічного управління малого та се-
реднього бізнесу включає аналіз внутрішніх і зовніш-
ніх факторів, а також реалізацію заходів підвищення 
економічної ефективності.    

Внутрішнє середовище є джерелом життєвої сили 
підприємства. Воно містить в собі потенціал, який дає 
можливість існувати і функціонувати на певному про-
міжку часу. Внутрішнє середовище може бути і джере-
лом проблем та ліквідації фірми, якщо воно не забез-
печує її функціонування. Серед внутрішніх факторів 
слід виділити: організаційну структуру, персонал, ос-
новні фонди, оборотні кошти, інноваційно-інвести-
ційні можливості, витрати і прибуток. 

Зовнішнє середовище є джерелом ресурсів для 
підтримки внутрішнього потенціалу. Адже підприєм- 
ство перебуває в стані постійного обміну із зовнішнім 
оточенням. Оскільки ці ресурси є обмежені і на них 
також претендують конкуренти, то може виникнути 
загроза, за якої фірма не одержить потрібні їй ресурси, 
що призведе до негативних наслідків. Серед зовнішніх 
факторів важливо розглянути: законодавчу підтримку 
держави, податкову політику держави, кредитно-фі-
нансоу політику держави, інноваційно-інвестиційну 
політику держави, інформаційну безпеку підприєм- 
ства, культурну підтримку підприємства державою [8]. 

Аналіз стану малого та середнього бізнесу в про-
мисловому регіоні виконаний на базі державної стати-
стики. 

Дослідивши стан малого бізнесу в Дніпропетров-
ській області можна зробити висновки про темпи ско-
рочення кількості підприємств. Постійно зменшується 
кількість зайнятих працівників на підприємствах. 
Якщо в 2010 році на малих підприємствах працювало 
153,2 тис. осіб, то в 2014 році 132,8. Це суттєве скоро-
чення, для промислового регіону. Багато малих під- 
приємств ліквідується через високі податки, тарифи. 
Різкі зміни в економіці також негативно впливають. В 
2013 році ми спостерігаємо збільшення кількості під-
приємств до 26651 одиниць з 25691 одиниць в 2012 
році. Але разом с тим кількість працюючих в 2013 році 
все одно скоротилася до 142,1. Витрати на персонал 
збільшувалися протягом всіх років. Обсяг реалізованої 
продукції знизився порівняно з 2012 роком і становив 
54219,5. Така ситуація повністю повторює ситуацію з 
показниками по країні. В 2014 році темпи скорочення 
показали, що ці підприємства не витримують конку-
ренцію. В 2014 році кількість підприємств становила 
24821 одиниць, разом з тим зросли обсяги реалізованої 
продукції порівняно з 2013 роком до 58662,0 млн грн. 

Розглядаючи середній бізнес в Дніпропетровській 
області в 2010-2014 роках можна сказати, що він також 
зазнавав постійних скорочень. І якщо малий  бізнес в 
2013 році зміг показати позитивну динаміку, то серед-
ній бізнес постійно скорочувався. Кількість зайнятих 
на підприємствах середнього бізнесу також скорочува-
лася. Якщо в 2010 році середні підприємства надавали 
робочі місця 272,8 тис. працюючим, то в 2014 році 
254,6 тис. працюючих було зайнято на цих підприєм-
ствах. На фоні негативної динаміки по кількості під- 
приємств і зайнятому персоналу, ми спостерігаємо 
збільшення обсягів реалізованої продукції. В 2010 році 
було реалізовано товарів і послуг на суму 135191,3 млн 
грн, а в 2014 році на суму 120375,5 млн грн. 

Аналіз дає нам змогу зрозуміти реальний стан 
економіки регіону, а також виявити певні проблеми в 
створенні та розвитку підприємств. Розглянемо ці 
проблеми та визначимо шляхи вирішення задля ство-
рення дієвого механізму. 

Основи стратегічного управління підприємствами 
малого та середнього бізнесу включають: 

Стратегічне управління малого та середнього під-
приємництва — це процес розробки місії, найважливі-
ших цілей і потенціалу малого та середнього бізнесу та 
способів їх досягнення з метою забезпечення розвитку 
в нестабільній зовнішньому середовищі. 

Стратегічне управління підрозділяється на три 
основні етапи: підготовчий, основний та заключний. 
Підготовчий етап включає стратегічний аналіз і  
прогнозування зовнішнього і внутрішнього середо-
вища, основний етап передбачає здійснення страте- 
гічного планування та відповідно заключний етап — це 
стратегічна організація та мотивація, контроль і регу-
лювання. 

Стратегічні зміни — це зміни на підприємстві, які 
проводяться в процесі виконання стратегій перетво-
рень і включають встановлені пріоритетності серед ад-
міністративних завдань, встановлені відповідності між 
обраною стратегією і внутрішньо-організаційними 
процесами, а також вибір і приведення у відповідність 
зі стратегією стилю лідерства. 

До основних типів стратегічних змін відносяться 
наступні: перебудова підприємства, радикальне пере- 
творення підприємства, помірне перетворення, зви-
чайні зміни, незмінне функціонування підприємства. 
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108 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Невід’ємними характеристиками стратегічного 
управління є лідерство, організаційна культура, моти-
вація і компетенція.  

Процес розробки та реалізації стратегії склада-
ється з п'яти взаємопов'язаних завдань:  

− Розробка стратегічного бачення; 
− Постановка цілей; 
− Розробка стратегії;  
− Втілення та реалізація стратегії;  
− Оцінка діяльності, відстеження середовища, 

внесення коригувань. 
Одним із основних обов'язків менеджерів є оцін-

ка ефективності підприємства та прогресу його діяль-
ності. Менеджери повинні постійно відстежувати  
внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. При 
цьому низька ефективність, недостатній прогрес, ви-
никнення важливих нових обставин вимагають вчас-
ного внесення змін до довгострокового курсу розвитку 
підприємства, його цілей, моделі бізнесу та стратегії.  

Якщо реалізація стратегії відбувається не так, як 
планувалося, то менеджмент звертається до таких  
стандартних методів, як перегляд бюджету, реоргані-
зація окремих видів діяльності та трудових процесів, 
перестановки кадрів, розвитку нових можливостей, 
зміни корпоративної культури та системи оплати 
праці. Тому необхідно постійно відслідковувати про-
грес у діяльності організації, шукати нові шляхи роз-
витку та коригувати дії. 

Основні етапи стратегічного управління малих та 
середніх підприємств, до яких відносяться [3]:  

1. Вивчення ринку (дослідження можливостей 
зростання ринку та змін у складі основних конкурен-
тів на ринку для визначення структури комерційних 
ризиків підприємства).  

2. Збір інформації (організації необхідної кілько-
сті каналів надходження інформації як із зовнішнього 
оточення, так і щодо внутрішньо-організаційних про-
цесів та їх динаміки).  

3. Проведення емпіричних досліджень (підтвер-
дження досвідченими даними розроблених унікальних 
моделей, локальних моделей, локальних процесів уп-
равління організацією, а також моделей розробки 
«глобальних» стратегій).  

4. Транснаціональний бізнес (орієнтування стра-
тегічного управління на процеси глобалізації бізнесу).  

5. Прийняття рішень (послідовність перманент-
ного прийняття рішень, їх здійснення, контроль, ко-
рекція в процесі стратегічного управління; цей процес 
носить циклічний характер, причому, чим більш мін-
ливе і невизначене середовище, тим коротша довжина 
циклу прийняття рішень).  

6. Дух підприємництва (успіх стратегії визнача-
ється в якійсь мірі передбаченням, інтуїцією, почуттям 
надходити «правильно», тобто всім тим, що визнача-
ється як підприємницька ініціатива).  

7. Формування бачення довгострокових перспек-
тив (орієнтування на довгострокові перспективи, при 
цьому перспективи наступного року діяльності під- 
приємства розглядаються як відправна точка страте- 
гічного розвитку і змін).  

8. Визначення стратегічних альтернатив (розроб-
ка та оцінка стратегічних варіантів перспективного  
розвитку та при необхідності коригування або заміна 
обраної альтернативи іншої, більш відповідної зміне-
них умов).  

9. Міждисциплінарний підхід (базування теорії 
стратегічного управління на комплексі поведінкових 
наук, а саме соціології, психології, політології, еконо-
міці, праві та ін. У ній широко застосовуються мате-
матичні, статистичні, системні, імовірнісні методи до-
слідження).  

10. Оптимізація використання ресурсів (дослі-
дження можливостей підприємства та вибір стратегії, 
що забезпечує ефективне використання ресурсів в  
довготривалій перспективі).  

11. Здійснення стратегії та контроль. 
Механізм стратегічного управління ефективністю 

малого та середнього бізнесу промислового регіону на 
основі запропонованої концепції включає в себе на-
ступні заходи: 

1. Заходи для зменшення податкового наванта-
ження на малий та середній бізнес, що надасть мож-
ливість йому ефективно рухатись. 

2. Заходи для покращення інвестиційного клі-
мату країни та регіонів. 

3. Заходи направлені на допомогу при кредиту-
ванні малих підприємств. 

4. Заходи для забезпечення інформаційної під- 
тримки малого бізнесу. 

Механізм стратегічного управління ефективністю 
малих та середніх підприємств регіону — це група ме-
тодів, важелів і операцій, їх взаємозв'язків, які спря-
мовані на ефективне вирішення проблеми створення 
та розвитку підприємства в певних територіально-еко-
номічних регіонах. 

Левова доля підприємств Дніпропетровської об-
ласті займаються промисловою діяльністю. Тому у та-
ких підприємств розвиток інновацій має бути чи не 
найголовнішою метою. Труднощі виникають через іс-
нуючу в країні систему стандартизації, яка потребує 
додаткових коштів на складання технічних характери-
стик продукту, що стане базою для створення іннова-
ції. Друга проблема, що гальмує розвиток малих та се-
редніх підприємств — це економічно небезпечна по- 
даткова політика, що проведена в нашій країні. Вона 
йде врозріз із встановленою у світі практикою й сучас-
ними світовими тенденціями розвитку економіки. 
Треба звільнити малі підприємства від податків на ін-
вестиції, увезені технології, потрібні податкові пільги 
на період становлення малого підприємства. Цілком 
очевидна необхідність диференційованого податко-
вого підходу до підприємств різного профілю діяльно-
сті.  

Режими активізації розвитку підприємництва мо-
жуть бути систематизовані у такі групи: організаційно-
правові, фінансові, економічні і соціальні.  

Формування правової бази підприємництва є 
найголовнішою передумовою його становлення та  
розвитку. Законодавство в сфері підприємництва по-
винно становити єдину систему як за взаємною узго-
дженістю норм, так і за повнотою нормативно-право-
вого регулювання підприємницької діяльності. Для ус-
пішного розвитку підприємництва необхідно створити 
ефективну правову базу його функціонування, забез-
печити належним чином юридичне закріплення прав 
та постійне правове забезпечення з боку держави, що 
гарантує на практиці захист законного функціону-
вання підприємництва, сприяє його розвитку.  

Приклад. ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» — 
підприємство з виробництва хліба, хлібобулочних та 
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кондитерських виробів, створене на базі державного 
підприємства в 1996 році. 

Сьогодні «Нікопольський хлібокомбінат» забез-
печує своєю продукцією жителів міста Нікополя, Ні-
копольського району. Ефективне стратегічне управ-
ління дозволяє підприємству в короткостроковій пер-
спективі вийти на ринки сусідніх районів і навіть в 
інший регіон. 

На будь-який вишуканий смак покупця хлібо- 
комбінат пропонує широкий асортимент продукції: до 
17 найменувань хліба з борошна пшеничного вищого, 
першого сорту, борошна житнього обдирного, а також 
змішаної валки; до 27 найменувань дрібноштучних, 
здобних, бубличних, дієтичних виробів; до 30 найме-
нувань тортів, тістечок. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Відповідно до ст. 63 Господарського кодексу 
України встановлено наступні критерії малого та се- 
реднього бізнесу. 

Малими (незалежно від форми власності) визна-
ються підприємства, в яких середньооблікова чисель-
ність працюючих за звітний (фінансовий) рік не пере-
вищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від ре-
алізації продукції (робіт, послуг) за цей період не пе-
ревищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро 
за середньорічним курсом Національного банку Укра-
їни щодо гривні. 

Середніми підприємствами визначаються підпри-
ємства, в яких середньооблікова чисельність працю- 
ючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят 
осіб, але не перевищує тисячу осіб, а обсяг валового 
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік 
знаходиться в межах від п’ятдесяти тисяч євро і до 
п’яти мільйонів євро за середньорічним курсом НБУ 
щодо гривні.  

2. Внутрішнє середовище є джерелом життєвої 
сили підприємства. Воно містить в собі потенціал, 
який дає можливість існувати і функціонувати на пев-
ному проміжку часу. Внутрішнє середовище може 
бути і джерелом проблем та ліквідації фірми, якщо 
воно не забезпечує її функціонування. Серед внутріш-
ніх факторів слід виділити: організаційну структуру, 
персонал, основні фонди, оборотні кошти, іннова-
ційно-інвестиційні можливості, витрати і прибуток. 

3. Зовнішнє середовище є джерелом ресурсів для 
підтримки внутрішнього потенціалу. Адже підприєм- 
ство перебуває в стані постійного обміну із зовнішнім 

оточенням. Основними зовнішніми факторами є: за-
конодавча підтримка держави, податкова політика 
держави, кредитно-фінансова політика держави, інно-
ваційно-інвестиційна політика держави, інформаційна 
безпека підприємства, культурна підтримка підприєм-
ства державою. 

4. Стратегічне управління малого та середнього 
підприємництва — це процес розробки місії, найваж-
ливіших цілей і потенціалу малого та середнього біз-
несу та способів їх досягнення з метою забезпечення 
розвитку в нестабільному зовнішньому середовищі. 

5. Механізм стратегічного управління ефективні-
стю малих та середніх підприємств регіону - це сукуп-
ність методів, важелів і операцій, їх взаємозв'язків, які 
спрямовані на ефективне вирішення проблеми ство-
рення та розвитку підприємництва. 
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
НА ЗАСАДАХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 

національної економіки характеризується перманент-
ною енергетичною кризою, що зумовлює необхідність 
техніко-технологічного переоснащення підприємств з 
метою забезпечення їх конкурентоспроможності, удо-
сконалення методів енергозабезпечення та енергови-
користання, застосовуючи нові підходи до енергоза- 
ощадження. При вирішенні цього ключовим питан-
ням постає впровадження концепції енергетичного 
менеджменту, центральне місце в якій займає розро-
бка стратегії енергетичного менеджменту підприєм- 
ства. 

Аналіз останніх досліджень. Енергетичний мене-
джмент як наука і практика управління енергетичними 
потоками, як навчальна дисципліна і магістерська 
програма відносно молоді в часі. Проведеними дослі-
дженнями встановлено, що енергетичний менеджмент 
спрямований на оцінку витрат енергоресурсів та ви-
значення раціональних шляхів їх використання [1,  
с. 30]. 

Предметом енергетичного менеджменту як науки 
є закономірності та тенденції виробничого енергоспо-
живання, принципи управління виробництвом як ене-
ргетичною, екологобезпечною системою [2, с.7]. До-
ведено, що системний підхід при формуванні енерго-
ефективного виробництва включає такі етапи: вибір  
 

енергооптимального варіанту виробництва продукції, 
виходячи з критерію мінімальної енергомісткості; ви-
бір ефективних технологій виробництва продукції; ви-
значення енергоефективних технічних засобів (для  
кожної окремої технологічної операції) [3, с. 175-176]. 

Оскільки операційна стратегія в системі корпора-
тивної стратегії визначає способи використання ви- 
робничих потужностей підприємства [4, с. 169], то 
енергоощадна політика підприємства є підґрунтям для 
формування та реалізації енергетичної стратегії під- 
приємства [1, с. 117]. На думку В.І. Ляшенка, забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємства має до-
сягатися шляхом удосконалення бізнес-середовища та 
регуляторної політики держави [5]. 

Метою статті є висвітлення методичних підходів 
формування та оцінки стратегії енергетичного мене-
джменту підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Стратегія енергетич-
ного менеджменту, на наш погляд,  передбачає енер-
гоефективне використання виробничих потужностей, 
має сприяти ощадливому застосуванню енергоресурсів 
та оцінюватися з позиції використання чинників, що 
мають вирішальне значення для перспектив розвитку 
підприємства, зміцнювати його конкурентну позицію. 

Схема формування і реалізації стратегії енерге- 
тичного менеджменту підприємства подана на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Блок-схема структури стратегії енергетичного менеджменту підприємства 
Джерело: власна розробка. 

1. Загальні положення про стратегію енергетичного менеджменту 

2. Мета та принципи стратегії енергетичного менеджменту 

3. Цілі та завдання стратегії енергетичного менеджменту 

4. Інструменти реалізації стратегії енергетичного менеджменту 

5. Етапи реалізації стратегії енергетичного менеджменту 

6. Моніторинг реалізації стратегії енергетичного менеджменту  
та показники ефективності 
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Розглянемо детальніше позиції, наведені в рис. 1. 
Загальні положення стратегії енергетичного ме-

неджменту включають інформацію про рівень енерго-
забезпечення та енерговикористання підприємства, 
технічне обладнання, основні проблеми, що стосу-
ються діяльності підприємства та перспективи їх вирі-
шення. 

Метою стратегії енергетичного менеджменту є за-
безпечення безперебійного процесу виробництва не-
обхідної кількості продукції належної якості на основі 
закупівлі, зберігання та використання енергетичних 
ресурсів з мінімальними витратами. 

Принципи стратегії енергетичного менеджменту, 
на наш погляд, такі: системність, комплексність, пов-
нота забезпечення потреб в енергоресурсах, ефектив-
ний розподіл енергоресурсів; максимізація енергетич-
ної ефективності виробництва; нормативність енерго-
споживання; цілеспрямованість енерговитрат, відпо- 
відність реалізації енергетичного потенціалу соці- 
ально-екологічним вимогам [5, с. 89]. 

Цілями стратегії енергетичного менеджменту під-
приємства є: 

— забезпечення енергетичної безпеки підприєм- 
ства; 

— оптимізація питомих витрат енергетичних ре-
сурсів; 

— зменшення техногенного навантаження на  
довкілля та забезпечення техногенної безпеки викори-
стання енергетичних ресурсів на підприємстві. 

Досягнення зазначених цілей забезпечується 
шляхом виконання таких завдань: 

— раціоналізація структури виробництва продук-
ції і зниження питомої ваги енергозатратних техноло-
гій; 

— оптимізація складу і структури виробничого об-
ладнання за енергетичним критерієм; 

— зниження непродуктивних витрат і втрат енер-
гетичних ресурсів; 

— формування системи енергетичного контролю; 
— формування системи мотивації енергозбере-

ження та впровадження енергоощадного типу пове- 
дінки працівників. 

Інструменти реалізації стратегії такі: 

— плани підприємства (річні плани енерговико-
ристання та енергозбереження в підрозділах); 

— плани-графіки використання технічних засобів; 
— норми та нормативи енергоспоживання; 
— система компенсацій та винагород; 
— система показників енерговикористання, на 

основі яких проводяться енергетична ревізія (фахів-
цями підприємства) та енергетичний аудит (залучення 
для перевірки зовнішніх фахівців). 

Етапи реалізації стратегії:  
— на першому етапі проводиться стабілізація рів-

ня енергоспоживання, забезпечення енергетичної без-
пеки підприємства, підвищення у працівників механі-
зованих підрозділів рівня усвідомлення необхідності 
ефективного використання енергоресурсів та форму-
вання у них енергоощадного типу поведінки; 

— на другому етапі відбувається поступове зни-
ження рівня питомих витрат енергетичних ресурсів на 
основі оптимізації енерговикористання, впрова-
дження енергоефективних технологій та технічних за-
собів. 

Моніторинг реалізації стратегії полягає в безпе-
рервному стеженні за процесами постачання, збері-
гання та використання енергетичних ресурсів підпри-
ємства, з метою виявлення його відповідності фак- 
тичного рівня реалізації стратегії запланованому. Мо-
ніторинг виконання стратегії повинен бути постійним. 
Якщо в ході його проведення виявляються відхилення 
в реалізації стратегії, то має відбуватися відповідне ко-
регування.  

Основні показники виконання стратегії енерге- 
тичного менеджменту підприємства подано в табл. 1. 

З огляду на значну частку витрат на енергоресур-
си в собівартості механізованих робіт, і відповідно, в 
собівартості виробництва рослинницької продукції  
важливим є визначення впливу енергоефективності на 
конкурентоздатність сільськогосподарського підпри-
ємства. 

Для оцінки впливу рівня використання енерге- 
тичних ресурсів на конкурентоспроможність дослі-
джуваних сільськогосподарських підприємств, з метою 
визначення їх рейтингу (на основі експертних оцінок) 
розроблено показники конкурентного статусу корис-
тувачів енергетичних ресурсів. 

 
Таблиця 1 

Показники ефективності виконання стратегії енергетичного менеджменту підприємства 

Цілі Показник

1. Оптимізація питомих витрат 
енергетичних ресурсів  

Енергомісткість валової продукції, кг умовного палива/1000 грн. 
Енергомісткість товарної продукції, кг умовного палива /1000 грн. 
Витрати дизельного пального на 1 га сільськогосподарських угідь, кг/га. 
Витрати бензину на 1 га сільськогосподарських угідь, кг/га. 
Витрати природного газу на 1 га сільськогосподарських угідь, м3/га 

2. Забезпечення підприємства 
енергетичними потужностями 

Наявність енергетичних потужностей, кВт.
Енергоозброєність праці, кВт. 
Енергозабезпеченість на 100 га сільськогосподарських угідь чи ріллі, 
кВт/га 

3. Забезпечення енергетичної 
безпеки підприємства 

Ціна енергетичних ресурсів, грн.
Кількість постачальників енергетичних ресурсів, од. 
Термін доставки замовлення нафтопродуктів до підприємства, год. 
Страхові запаси пального, т 

4. Мінімізація техногенного на-
вантаження на довкілля та за-
безпечення техногенної безпеки 

Обсяги викидів СО2, т

 
Джерело: власна розробка. 
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Експертами були керівники підприємств, викла-
дачі, фахівці управлінь агропромислового розвитку. 
Всього в експертному оцінюванні взяли участь 60 осіб. 

На першому етапі експерти за допомогою анкети 
визначили п’ять показників, які мають найбільший 
вплив на конкурентний статус підприємства, як кори-
стувача енергетичних ресурсів. Перша анкета є без- 
структурною і тому допускає будь-які відповіді, для 

того, щоб не обмежити спеціалістів в жорстких рамках 
відповідей. За результатами цього туру був отриманий 
21 варіант показників конкурентного статусу. 

На підставі аналізу використання енергетичних 
ресурсів сільськогосподарськими підприємствами 
нами визначено основні ознаки, пов’язані з їх вико-
ристанням, що визначають конкурентоспроможність 
підприємств (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ознаки сили та слабкості конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств  
в контексті використання енергетичних ресурсів 

Джерело: власна розробка. 
 
На основі їх опрацювання сформовано анкету для 

проведення другого туру експертного дослідження. До 
даної анкети увійшло 16 показників, інші п’ять не  
відповідали тим завданням, що ставилися перед даним 
дослідженням. 

За результатами цього туру, з урахуванням мак-
симальних оцінок експертів, відібрано дев’ять показ-
ників, що увійшли до анкети третього туру експерт-
ного дослідження, шляхом чого визначено вагу кож-
ного з показників. 

На основі визначених показників та їх ваги роз-
роблено підсумкову анкету оцінки конкурентного ста-
тусу підприємств-користувачів енергетичних ресурсів. 
Рейтингова оцінка розраховувалася множенням ваги 
показника на бальну оцінку, визначену за допомогою 
анкети. Узагальнені результати дослідження відобра-
жені в табл. 2. 

Дані табл. 2 свідчать, що серед досліджуваних під-
приємств найвищий показник зваженої рейтингової 
оцінки використання енергетичних ресурсів має ТОВ 
«Чиста криниця» Новосанжарського району (7,75 ба-
лів), та ПП ім. Калашника Полтавського району (7,50 
балів), які змогли досягти цього за рахунок низької 
енергоємності основних технологічних операцій, ви-
користання сучасних технологій, достатньо ефектив-
них систем мотивації економії енергоресурсів та  
контролю за їх використанням.  

Найнижчий показник у ТОВ «Обрій» Решетилів-
ського району (5,70 балів), який має певні перспек- 

тиви стосовно поліпшення систем мотивації та конт- 
ролю енергозаощадження, зниження енергоємності 
виробництва продукції, в першу чергу за рахунок 
впровадження технологічних заходів з оптимізації  
енергоспоживання, що дасть йому можливість здій- 
снювати позитивний вплив використання енергетич-
них ресурсів на конкурентний статус. 

Початковим пунктом у формуванні стратегії ор-
ганізації є SWОТ-аналіз. За його допомогою вибира-
ють найліпшу стратегію для виконання місії організа-
ції, яка дає змогу якнайширше використати можливо-
сті та сильні сторони організації, а також нейтралізу-
вати перешкоди, долаючи слабкі сторони.  

Експертами (керівним складом підприємства та 
фахівцями управління агропромислового розвитку Ре-
шетилівської райдержадміністрації Полтавської обла-
сті) були визначені основні характеристики сильних і 
слабких сторін в діяльності ТОВ «Обрій». Узагаль-
нення результатів проведеного аналізу показано у  
матриці SWOT, яка побудована у двох векторах: стан 
зовнішнього середовища (горизонтальна вісь) і стан 
внутрішнього середовища (вертикальна вісь) і кожен 
вектор розбитий на два рівні (рис. 3). 

Як свідчать дані матриці найбільшими загрозами 
для зменшення рівня енерговикористання ТОВ «Об-
рій» є підвищення цін на енергетичні ресурси та зни-
ження конкурентоспроможності продукції. 

Можливостями при цьому виступають впрова-
дження нових технологій та покращення управління 

Конкурентоспроможність підприємства 

Ознаки сили Ознаки слабкості 

— наявність стратегії енергетичного менедж-
менту; 

— перебування в елітній стратегічній групі з 
впровадження енергоощадних технологій; 

— ініціативність, підприємницький підхід до 
загроз, пов’язаних із підвищенням вартості 
енергетичних ресурсів; 

— малоенергомістке виробництво продукції; 
— темпи зростання прибутку вище серед-

нього в галузі (регіоні); 
— можливості щодо впровадження енергоз-

берігаючих технологій; 
— концентрація уваги на перспективних ене-

ргозберігаючих технологіях 

— відсутність стратегії енергетичного мене-
джменту; 

— перебування в стратегічній групі, що втра-
чає позиції з впровадження енергоощадних 
технологій; 

— відсутність зваженої позиція відносно до 
виникаючих загроз, пов’язаних із підви-
щенням вартості енергетичних ресурсів; 

— високоенергомістке виробництво продук-
ції; 

— темпи зростання прибутку нижче середніх 
в галузі (регіоні); 

— запізнення з впровадженням енергозбері-
гаючих технологій; 

— неувага до перспективних енергозберіга-
ючих технологій 
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енерговикористанням. На цих аспектах підприємству 
необхідно зосередити увагу при розробці стратегії  
енергетичного менеджменту і формуванні стратегічних 
позицій підприємства. У матрицю вписані найбільш 
значущі елементи зовнішнього (визначають можливо-
сті та загрози) та внутрішнього середовища (визнача- 

ють силу і слабкість), що були виявлені в процесі екс-
пертного аналізу. 

На перетині визначених чинників внутрішнього 
та зовнішнього середовища нами визначені чотири 
групи, для кожної з яких запропоновані рекомендації, 
що враховуються при розробці стратегії енергетичного 
менеджменту підприємства. 

 
Таблиця 2 

Оцінка впливу стану використання енергетичних ресурсів в рослинництві на конкурентний статус досліджуваних 
сільськогосподарських підприємств Полтавської області 

Показники 
Вага  

показника 

ТОВ «Жовтень» ТОВ «Бурат-
Агро» 

ТОВ «Обрій» ПП ім. Калаш-
ника 

ТОВ «Чиста 
криниця» 
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Рівень технології виготов-
лення продукції 

0,05 7 0,35 7 0,35 5 0,25 8 0,40 9 0,45 

Виробничі потужності ма-
шинно-трактоного парку 

0,05 8 0,40 7 0,35 7 0,35 8 0,40 9 0,45 

Ціна енергоресурсів 0,15 6 0,90 6 0,90 6 0,90 6 0,90 6 0,90

Рівень кваліфікації механіза-
торів 

0,10 7 0,70 6 0,60 4 0,40 8 0,80 9 0,90 

Енергомісткість основних 
операцій 

0,20 7 1,40 8 1,60 4 0,80 9 1,80 8 1,60 

Якість чинних норм енерго-
споживання 

0,10 8 0,80 7 0,70 9 0,90 7 0,70 8 0,80 

Система розподілу енергоре-
сурсів 

0,05 7 0,35 8 0,40 9 0,45 8 0,40 8 0,40 

Система мотивації економії 
енергоресурсів 

0,15 6 0,90 6 0,90 5 0,75 7 1,05 7 1,05 

Система контролю викорис-
тання енергоресурсів 

0,15 8 1,20 7 1,05 6 0,90 7 1,05 8 1,20 

Зважена рейтингова оцінка 1,00 х 7,00 х 6,85 х 5,70 х 7,50 х 7,75

Джерело: власна розробка. 
 

  Стан зовнішнього середовища 

  

Можливості:
 

1. Впровадження нових техноло-
гій. 
2. Покращення управління енер-
говикористанням 

Загрози: 
 

1. Підвищення цін на енерге-
тичні ресурси. 
2. Зниження конкурентоспро-
можності продукції 

С
та
н
 в
н
у
тр
іш
н
ь
о
го

 с
е
р
е
д
о
в
и
щ
а
 

Сильні сторони: 
 

1. Наявність системи нормування 
енергоспоживання. 
2. Наявність та висока ефектив-
ність використання виробничих 
потужностей. 
3. Наявність системи розподілу 
енергоресурсів 

1. Впровадження системи ефек-
тивного стратегічного управління 
енергоспоживанням, застосову-
ванням нової техніки і нових 
технологій. 
2. Оптимізація складу машино-
тракторних агрегатів за енергети-
чним критерієм 

1. Скорочення непродуктив-
них втрат енергоресурсів. 
2. Створення запасів основних 
енергоресурсів (бензин, дизе-
льне пальне) 

Слабкі сторони: 
 

1. Висока енергозатратність про- 
дукції. 
2. Недосконала система мотивації 
енерговикористання. 
3. Недосконалий контроль за вико-
ристанням енергетичних ресурсів 

1. Впровадження енерго-ощадних 
технологій. 
2. Покращення мотивації енерго-
заощадження за рахунок матері-
альних та моральних стимулів. 
3.Покращення системи контролю

1. Зниження собівартості про-
дукції за рахунок зменшення 
енергоємності її виробництва. 
2. Підвищення якості продук-
ції 

 

Рис. 3. Матриця SWOT-аналізу використання енергетичних ресурсів у ТОВ «Обрій»  
Решетилівського району Полтавської області 

Джерело: власна розробка. 
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Поле «Сила — Можливості» передбачає впрова-
дження на підприємстві системи ефективного страте-
гічного управління енергоспоживанням, застосування 
енергоощадних технологій та оптимізацію складу ма-
шино-тракторних агрегатів за енергетичним крите-
рієм. 

Поле «Слабкість — Можливості» націлює керів-
ництво підприємства на подолання слабких сторін 
підприємства шляхом використання таких можливос-
тей, як застосовування нової техніки технологій, пок-
ращення мотивації енергозаощадження за рахунок ма-
теріальних та моральних стимулів, удосконалення  
системи контролю використання енергоресурсів. 

Поле «Сила — Загрози» орієнтує на боротьбу з не-
безпеками за рахунок використання внутрішніх резер-
вів, тобто скорочення непродуктивних втрат енергоре-
сурсів та створення запасів основних енергоресурсів 
(бензин, дизельне пальне). 

Поле «Слабкість — Загрози» визначає необхід-
ність формування стратегії підприємства, що за раху-
нок зміцнення власного потенціалу дозволяє уникнути 
загроз, які виникають у зовнішньому середовищі. Для 
ТОВ «Обрій» до таких заходів належать: зниження со-
бівартості продукції за рахунок зменшення енергоміс-
ткості її виробництва; підвищення якості продукції 
шляхом своєчасного виконання основних агротехніч-
них операцій. 

Висновки. Техніко-технологічне забезпечення 
конкурентоспроможності  має здійснюватися з ураху-
ванням енергетичного критерію. Формування і реалі-
зація стратегії енергетичного менеджменту включає 

такі етапи: загальні положення; мета та принципи; цілі 
та завдання; інструменти реалізації; моніторинг реалі-
зації стратегії та показники ефективності. Розробка 
стратегії енергетичного менеджменту може бути здій-
снена шляхом експертного оцінювання з використан-
ням SWOT-аналізу. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Постановка проблеми. Українська економіка пе-

ребуває в глибокій економічній кризі, про що можна 
судити із загальних макроекономічних умов, які зали-
шаються вкрай складними. Передусім це пов’язано із 
неефективним типом виробничої структури, затягу-
ванням реформ та, звісно, наслідками військової агре-
сії. Наразі, коли порушена територіальна цілісність 
України, коли існують вагомі ризики залишитися аг-
рарною периферією промислово розвинутих країн 
світу, найбільш влучною відповіддю на сьогоденні ви-
клики є зростання економіки. Цілком логічно, що для 
цього необхідно здійснити структурні зміни, змінити 
бачення України в світі — не як країни, що спеціалі-
зується на виробництві сировинних товарів, а як про-
мислово розвиненої держави, що обрала шлях усві- 
домленої нової індустріалізації. Нова індустріалізація 
або ж реіндустріалізація1 має на меті простимулювати 
економічне зростання, у тому числі за рахунок модер-
нізації застарілих галузей промисловості (sunset 

                                                
1 Reindustrialization is a policy of stimulating economic growth 

especially through government aid to revitalize and modernize aging 
industries and encourage growth of new ones (Визначення Merriam-

industries) та заохочення зростання нових, в основу 
яких закладено інноваційну складову. 

Але що ж представляє собою модернізація у су-
часному XXI столітті, для позначення яких процесів 
використовується цей термін, як виглядає формула 
модернізації стосовно економіки та її промислового 
сектору, хто має здійснювати модернізацію та за раху-
нок яких ресурсів? Це далеко не повний перелік пи-
тань, на які потрібно відповісти та усвідомити для зна-
ходження оптимальної стратегії виживання і розвитку 
сучасної України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
модернізації суспільства та її складових — держави, 
економіки та суспільних відносин [1, с. 25] — в 
останнє десятиліття знаходиться в центрі наукових і 
суспільно-політичних дискусій в Україні. Обгово-
рення почались у науковому середовищі та поступово 
перейшли до політичної площини і, зрештою, були 
визнані невід’ємною умовою оновлення країни [2].  

Webster, Inc. – американської компанії, видавця довідників і лек-
сичних словників, яка з 1964 р. є філіалом Encyclopædia Britan-
nica, Inc. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/reindustrialization). 



ПІДОРИЧЕВА І. Ю. 
 

 
 

        2016/№1 115 
 

Протягом останніх років у світ вийшло чимало 
робіт, присвячених проблемам трансформації тради-
ційних моделей економіки, притаманних країнам, що 
розвиваються, можливостям і перспективам їх подо-
лання на інноваційній основі. Так, у статтях [1; 3] Е.М. 
Лібановою визначено основні соціальні перешкоди на 
шляху до модернізації української економіки, окрес-
лено напрями дій щодо усунення цих перешкод. Важ-
лива увага у зазначених роботах приділена необхідно-
сті запровадження передових технологій, які забезпе-
чують перехід до принципово нового для України 
етапу розвитку — економіки знань.  

Ідеологічні засади суспільно-економічних пере-
творень на теренах України порушуються у статті [4], 
у якій автором розглядається вплив лібералізму на 
економічні процеси у світі, висвітлюються переваги 
вибору ліберально-демократичних засад для реформу-
вання української економіки.  

За результатами оцінки рівня неоіндустріальної 
модернізації України та її економічних районів опуб-
лікована вже серія робіт вітчизняних учених. Зокрема, 
у статті [5] наведено класифікацію і методику оцінки 
стадій модернізації та їх сукупного стану, розкриті 
особливості процесів модернізації в економічних рай-
онах України. У роботі [6] авторами розкрито недоліки 
національної системи статистичного обліку, які пере-
шкоджають проведенню якісних оцінок процесів мо-
дернізації української економіки, надано рекомендації 
щодо їх подолання та розвитку бази національного 
статистичного обліку.  

Перспективи забезпечення стабільності держави 
та структурної перебудови національної економіки че-
рез призму дослідження процесів концентрації націо-
нального капіталу в Україні, визначення його ролі у 
глобальному зіткненні капіталів визначаються у статті 
[7].  

У колективній монографії [8] особливу увагу при-
ділено аналізу перешкод при реалізації модернізацій-
них проектів у базових галузях економіки, розкрито 
можливості реформування української промисловості 
на прикладі паливно-енергетичного, гірничо-металур-
гійного та агропромислового комплексів, галузі маши-
нобудування та виробничої інфраструктури. Детально 
розглянуто питання модернізації вугільної промисло-
вості, енергетичного сектору та чорної металургії, а та-
кож окреслено концептуальні завдання щодо форму-
вання в національних умовах нової індустріальної по-
літики.  

Комплексним дослідженням є монографія [9], у 
якій автором проаналізовано понятійно-категоріаль-
ний апарат, виділено складові модернізації — соці- 
альну, технологічну та інституційну, показано їхню єд-
ність. Висвітлено підходи до формування промислової 
політики як засобу технологічної модернізації та, з-
поміж іншого, викладено основні положення стратегії 
розвитку української промисловості, обґрунтовано мо-
дель і заходи державної політики щодо її реалізації.  

Водночас напрями та особливості реалізації наці-
ональної модернізації в умовах зовнішньої агресії, 
кризових проявів в економічній та політичній сферах 
вимагають глибокого вивчення теорії модернізації, іс-
торії її розвитку з тим, щоб не допустити фатальних 
помилок при її проведенні. Зазначені обставини з 
огляду на свою специфіку не знайшли належного ви-
світлення у роботах науковців, що й обумовило мету 
даного дослідження.   

Метою статті є опрацювання теоретичних основ 
розуміння сутності процесів модернізації суспільства 
та економіки, обґрунтування їх ролі у забезпеченні 
стійкого економічного розвитку України; просте-
ження еволюції теоретичних поглядів на модернізацію 
економіки, виокремлення їх характерних рис.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін 
«модернізація» у його сучасній інтерпретації має від-
носно недавнє походження та увійшов до лексикону 
суспільних наук після Другої світової війни. Під мо- 
дернізацією зазвичай розуміють сукупність процесів  
технологічного, економічного, соціального, культур-
ного, політичного розвитку суспільства (країни та її 
регіонів); комплексний спосіб вирішення економічних 
і соціальних, політичних і управлінських, культурних 
та особистісних завдань, які стоять перед державами, 
товариствами та індивідами в контексті внутрішніх і 
зовнішніх загроз і ризиків [10, с. 7]. На даний час у 
науковому співтоваристві не вироблено єдиного погляду 
як щодо визначення цього поняття, так і щодо початку 
його зародження, процесу на стадій розвитку.  

Як зазначається в Енциклопедії «Британіка» — 
«королеві енциклопедій» (яка занесена до «Книги ре-
кордів Гіннеса» як найбільш вичерпний довідник усіх 
часів та народів [11, с. 35]), «сучасне суспільство — це 
індустріальне суспільство. Для того, щоб модернізу-
вати суспільство, в першу чергу, необхідно здійснити 
його індустріалізацію» [12]. Тому поширеною у науко-
вому середовищі є думка про те, що початком модер-
нізації можна вважати промислову революцію в Англії 
у другій половині XVIII століття. Цей період був озна-
менований переходом від традиційного аграрного сус-
пільства до сучасного міського індустріального. Але 
деякі вчені не поділяють таких ідей та припускають, 
що модернізація бере свій початок з наукової револю-
ції XVI-XVII століття або епохи Просвітництва XVII-
XVIII століття [10, с. 32]. Наприклад, професор Гар- 
вардського університету Самуель Гантінгтон (Samuel 
Huntington) зазначає, що модернізація зародилася у 
XV-XVI столітті в Європі [13].  

Відповідно з цим, існують різні погляди на істо-
рію модернізації. Одні вчені виділяють шість хвиль 
модернізації, починаючи з першої промислової рево-
люції, закінчуючи прогнозом аж до 2100 р. (табл. 1), 
інші, зокрема В. Іноземцев, — виокремлюють три ве-
ликі хвилі модернізації, обмежуючись періодом новіт-
ньої історії (табл. 2). Пропонуючи таку періодизацію, 
вчений зауважує, що комплексні перетворення у сфе-
рах економіки, політики та суспільного життя, які  
відбувались у XVI — початку XIX ст., не можуть слу-
жити уроками для нашого сьогодення. Адже вони про-
тікали в умовах, надто відмінних від теперішніх і пе-
реслідували якісно інші завдання, ніж ті, на які нам 
нині потрібно орієнтуватися [14, с. 6].  

Поширеною, зокрема серед китайських учених 
[15], є думка про те, що в історії розвитку модернізація 
пройшла дві великі стадії — первинну (від традицій-
ного аграрного суспільства до сучасного індустріаль-
ного) та вторинну (від індустріального суспільства до 
суспільства знань).  

Можна наводити й інші міркування з цього при-
воду. Разом із тим необхідно враховувати, що стаді- 
альний поділ перебігу всесвітньої модернізації є віднос-
ним, оскільки розвиток різних країн і регіонів відбувався 
у часі асинхронно. Так, розвинені країни завершили 
класичну модернізацію та перейшли до наступного 
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етапу у 1960-х роках [14, с. 38]. Країни, що розвива-
ються, почали первинну модернізацію у різні періоди 
часу та не мають якихось конкретних термінів її заве-
ршення. Але ж, коли почалася вторинна модернізація, 
вони постали перед подвійним викликом прохо-
дження двох стадій модернізації одночасно. Як зазна-

чається в одному з докладів про модернізацію Китай-
ського центру дослідження модернізації (China Center 
for Modernization Research) [16], швидше за все такі кра-
їни оберуть режим комплексної модернізації, що перед-
бачає узгоджений розвиток двох модернізацій.  

 
Таблиця 1 

Хвилі економічної та соціальної модернізації * 
Хвиля Хронологія Економічна модернізація Соціальна модернізація Анотація 

Перша 1763-1870 Перша промислова революція Урбанізація та механізація Первинна модернізація
Індустріалізація, 
Урбанізація, 
Раціоналізація, 
демократизація 

Друга 1870-1945 Друга промислова революція 
Електрифікація, обов’яз-

кова освіта 

Третя 1946-1970 Третя промислова революція Добробут, автоматизація 

Четверта 1970-2020 Інформаційна революція 
Мережева взаємодія, засно-

вана на знаннях 
Вторинна модернізація 

Інтенсивне використання 
знань, мережева взаємо-
дія, глобалізація, екологі-

зація 

П’ята 2020-2050 Нова біологічна революція 
Суспільство з економікою, 
заснованою на біології 

Шоста 2050-2100 Нова фізична революція 
Суспільство з економікою, 
заснованою на культурі 

 

* Джерело: [10, с. 34].  

 
Таблиця 2 

Великі хвилі модернізації * 

Хвиля Хронологія 
Країни-

представники 
Мета і характерні риси модернізації 

I хвиля Друга половина 
XIX ст. — перша 
третина XX ст.  

Німеччина, 
Японія, США, 
Росія (пізніше 
Радянський 
Союз)  

Мета: створення «противаги» провідним на той час дер-
жавам — Англії та Франції  
розвиток внутрішнього виробництва для подолання за-
лежності від зарубіжних поставок товарів і обладнання; 
активне залучення зарубіжних технологічних рішень та 
прямих іноземних інвестицій; роль інновацій (за ви-
нятком Німеччини) — відносно невелика;  
відсутній комплексний характер модернізації, перева-
жала технологічна складова, соціальна та політична — 
не виражені;  
держава набуває ключової ролі як провідного агента 
модернізації;  
нарощення власної військової потужності 
 

II хвиля Час після завер-
шення Другої сві-
тової війни — 
друга половина 
XX ст. 

Німеччина,
Японія,  
Південна Ко-
рея, Тайвань та 
інші азійські 
країни 

Мета: «вбудовування» в структуру західного світу, перш 
за все, в економічному аспекті  
поділ світу на три частини: «індустріалізовану» (капіта-
лістичні та соціалістичні країни відповідно «першого» і 
«другого» світу) та «доіндустріалізовану» (країни «тре-
тього» світу);  
експортна орієнтація виробництв країн, спрямована на 
задоволення потреб Заходу  
 

III хвиля 1960-1970-ті роки Японія,  
Південна Ко-
рея, 
Сінгапур 
Малайзія,  
Тайвань та інші 
азійські країни 

Класичний приклад сучасної модернізації 
Мета: перетворення тієї чи іншої країни у промислово 
розвинену державу відповідно до «правил гри» глобальної 
економіки  
зміна структури національної економіки і набуття про-
мисловим сектором провідної ролі як у наповненні 
ВВП, так і в забезпеченні зайнятості;  
система державної влади жорстко підпорядкована зав-
данням розвитку промисловості, що проявляється у 
державному фінансуванні значної частини інвестицій-
них проектів і створенні особливих умов господарю-
вання (від виділення пільгових кредитів до введення 
відвертого протекціонізму);  
багатократне зростання (від 2 до 5 разів) зовнішньо-
торговельних та інвестиційних потоків 

 
* Побудовано за: [14, с. 6-11].  
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Сам термін «модернізація» вперше був викорис-
таний у 1770 р. і є похідним від іменника «сучасний» 
(modern) і дієслова «модернізувати» (modernize) 
(табл. 3). Словники дають різні тлумачення модерні-
зації. Наприклад, у словнику Вебстера (Webster's 
Dictionary) наводиться два основних значення модер-
нізації як: процесу — акту модернізації, приведення в 
сучасний стан, відповідно до сучасних вимог і рамок 
та стану — дещо модернізованого, модернізованої ве-
рсії [17]. Загальне визначення цього поняття наво-
диться у словнику іншомовних слів О.С. Мельничука: 
«модернізація — це оновлення, удосконалення, на-
дання будь-чому сучасного вигляду, переробка відпо-
відно до сучасних вимог» [18]. 

У словнику «New Dictionary of the History of Ideas» 
модернізацію пов’язують із соціальними змінами в на-
прямку загального поліпшення сучасного над мину-
лим [20]. Її також розуміють у суто технологічному ас-
пекті як «процес часткового оновлення, заміни заста-
рілого устаткування (машин, механізмів, обладнання, 
приладів та ін.), технології виробництва, технічне й  
технологічне переоснащення промислових і сільсько-
господарських підприємств» [21, с. 468] або як «онов-
лення об’єкта, приведення його у відповідність до но-
вих потреб і норм, технічних умов, показників якості» 
[22, с. 439]. Однак такі підходи відображають лише ок-
ремі аспекти модернізації, яка не може обмежуватись 
виключно технологічними удосконаленнями чи соці- 
альними змінами при незмінних економічних, полі- 
тичних, культурних умовах розвитку суспільства.  

 
 

Таблиця 3 
Походження терміна «модернізація» * 

 
Modern 

(сучасний) 
Перша згадка терміну: 1585 р. 

 

Пов'язаний із теперішнім часом або з недавнім минулим. Той, що ба-
зується на новітній інформації, методах або технології  

Modernize 
(модернізувати) 

Перша згадка терміну: 1748 р. 

Робити сучасним і більш пристосованим до сучасних смаків і потреб. 
Ставати сучасним, починати використовувати новітню інформацію, 
методи або технологію  

 
* Складено за: [19]. 

 
 
Як підкреслює В. Іноземцев, «модернізація — це 

комплексний процес, в якому поєднуються політична 
воля, економічна доцільність та технологічні можливо-
сті. Взятий окремо, кожен з цих факторів здатний ви-
ступити лише передумовою для розгортання модерні-
зації, але не більше того» [14, с. 6]. Варто зазначити, 
що такий висновок був сформований вченими ще на-
прикінці XX століття. Так, у 1970-х роках С. Гантінг-
тон у своїй роботі «The Change to Change: Modernization, 
Development, and Politics» однією з характерних рис мо-
дернізації виділив її комплексний характер. Він зазна-
чав, що модернізація призводить до змін практично у 
всіх сферах людського мислення та поведінки та що-
найменше включає індустріалізацію, урбанізацію, со-
ціальну мобілізацію, диференціацію, секуляризацію, 
поширення засобів масової інформації, підвищення 
грамотності та рівня освіченості, розширення політич-
ної участі. Поряд із цим він виділив ще вісім особли-
востей процесу модернізації, на які так чи інакше зве-
ртали увагу дослідники, які досліджували цей феномен 
[13, с. 288-290]:  

1) модернізація — революційний (revolutionary) 
процес, що безпосередньо випливає з контрасту між 
сучасним і традиційним суспільством, призводить до 
радикальних і тотальних змін у закономірностях люд-
ського життя;  

2) модернізація — системний (systemic) процес. 
Зміна одного фактору призводить до змін інших фак-
торів, а різні елементи модернізації значно пов’язані 
між собою, оскільки, в деякому історичному сенсі, 
вони повинні були здійснюватися одночасно;  

3) модернізація — глобальний (global) процес, 
який розпочався декілька століть тому, але сьогодні 

він став всесвітнім явищем. Це стало можливим зав-
дяки розповсюдженню сучасних ідей та техніки з Цен-
тральної Європи, а також частково за рахунок ендо-
генного розвитку незахідних суспільств. У будь-якому 
випадку всі суспільства колись були традиційними, а 
нині всі суспільства є або сучасними, або знаходяться 
в процесі такого становлення;   

4) модернізація — довготривалий (lengthy) процес. 
Незважаючи на те, що модернізація за своїм характе-
ром є революційним процесом, сукупність змін, які 
вона передбачає, вимагають часу. І хоча темпи змін 
зростають, час, який потрібен для переходу від тради-
ційного суспільства до сучасного, досі вимірюється 
поколіннями;  

5) модернізація — поетапний (phased) процес. Усі 
суспільства мають пройти різні рівні або фази модер-
нізації. Суспільства, вочевидь, починають з етапу тра-
диційного суспільства та завершують етапом сучасного 
суспільства. Час, який залишається пройти кожному 
суспільству, залежить від стадії, на якій воно перебу-
ває, коли розпочинає процес модернізації; 

6) модернізація — процес гомогенізації (homo-
genizing). З одного боку, існує багато різних видів тра-
диційних суспільств, яких поєднує одна риса — від- 
сутність сучасності, з іншого боку, — існують сучасні 
суспільства, які загалом схожі. Модернізація створює 
умови для зближення суспільств;   

7) модернізація — незворотний (irreversible) про-
цес. Суспільство, яке досягло певних рівнів урбаніза-
ції, грамотності та індустріалізації в одному десятилітті 
не може суттєво понизити цей рівень в іншому деся-
тилітті. У тому чи іншому суспільстві темпи перетво-
рень можуть змінюватися, але загальний напрямок  
розвитку залишається незмінним;  
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8) модернізація — прогресивний (progressive) про-
цес. Хоча модернізація супроводжується складностями 
та невдачами, у довгостроковій перспективі вона не 
тільки неминуча, але й необхідна. Значні витрати та 
зусилля, особливо на початкових стадіях, обов’язково 
окупляться у соціальному, політичному та економіч-
ному сенсі. У довгостроковій перспективі модернізація 
підвищує добробут людини як з точки зори культур-
ного, так і матеріального виразів.  

Таке розуміння феномену модернізації в цілому 
відображає погляди представників класичної теорії 
модернізації — теоретичної інтерпретації процесу мо-
дернізації від початку індустріальної революції XVIII 
століття. Класична теорія модернізації була сформована 
у 1950-1960-х роках і від самого початку базувалась на 
ідеї поширення економічної та політичної моделі роз-
витку США (де вона розвивалась) на Західну Європу, 
а потім — на всі відсталі (постколоніальні) країни. Цей 
процес, який отримав поширену назву «вестернізації», 
передбачав розповсюдження західних виробничих 
практик та соціальних відносин на країни, які знахо-
дились за межами західного світу [14, с. 2].  

Прихильники класичної теорії модернізації вва-
жали, що традиціоналізм є перешкодою економічним 
і соціальним змінам, тому традиційні суспільства від-
стають у своєму розвитку, а демократичні країни,  
навпаки, є взірцем сучасності. Відтак, місією розвине-
них країн має бути приведення відсталих країн до су-
часності. На цю тематику було опубліковано чимало 
робіт, зокрема, «The Social System» [23] Т. Парсонса 
(T. Parsons), «The Passing of Traditional Society: 
Modernizing the Middle East» Д. Лернера [24] (D. Ler-
ner), «Modernization and the Structure of Society»  
М. Леві [25] (M. Levy), «Social Change in the Industrial 
Revolution» Н. Смелзера [26] (N. Smelser), «Political 
Order in Changing Society» С. Гантінгтона [27] 
(S. Huntington).  

У 1970-х роках теорія модернізації зазнала суттє-
вої критики та одночасно пережила період подальшого 
розвитку. У своїх виступах Р. Пребіш (аргентинський 
економіст), Ф. Е. Кардозу (майбутній президент Бра-
зилії у 1995-2003 рр.), А. Г. Франк (німецький еконо-
міст, соціолог і політолог) та інші стверджували, що 
теорія модернізації не здатна подолати відсталість 
країн «третього світу». Вони посилались на невдачі ла-
тиноамериканських країн, які так і не змогли наздог-
нати розвинені країни (вставка).  

Після завершення промислово розвиненими кра-
їнами класичної модернізації на порядок денний ви-
йшло питання щодо подальших напрямів розвитку 
цих країн. Це послужило поштовхом до розвитку тео-
рії модернізації та дослідження її перспектив. У 1970-
1980-х рр. модернізаційні процеси розглядаються вже 
під іншим кутом зору: вчені не обмежуються простим 
описом індустріалізованого світу, вони намагаються 
спрогнозувати наступні етапи розвитку індустріалізо-
ваних країн. У такий спосіб зароджується теорія пост-
модернізації. Відповідно до цієї теорії, перехід від тра-
диційного суспільства до індустріального є модерніза-
цією, а трансформація індустріального суспільства у 
постіндустріальне є вже постмодернізацією. Така тран-
сформація передбачає глибокі зміни в економічній, 
соціальній, політичній, релігійній, культурній сферах 
життя суспільства. При цьому, якщо головною метою 
модернізації є економічне зростання, то постмодерні- 

зація прагне створити умови для максимізації особис-
того щастя [16].  

З теорії постіндустріального суспільства класич-
ними є праці Алена Турена (Alain Touraine), який  
особливу увагу приділяв проблемі формування та роз-
витку соціального капіталу в постіндустріальному сус-
пільстві, і Деніела Белла (Daniel Bell), який поділив  
розвиток людського суспільства на три етапи: доінду-
стріальний, індустріальний та постіндустріальний. Він 
сформулював п’ять головних ознак постіндустріаль-
ного (інформаційного) суспільства [30]:  

розвиток сервісно-орієнтованої економіки;  
домінування у суспільстві прошарку професіона-

лів і науково-технічних фахівців;  
провідна роль теоретичного наукового знання як 

джерела інновацій та прийняття політичних рішень;  
контроль за технологічним розвитком і техноло-

гічна оцінка; 
створення нових «інтелектуальних» технологій.  
Ідеї вчених про майбутнє постіндустріальне сус-

пільство в подальшому були розвинені у працях Елвіна 
Тоффлера (Alvin Toffler) і Мануеля Кастельса (Manuel 
Castells). Зокрема, трилогія М. Кастельса «The 
Information Age: Economy, Society and Culture» [31] отри-
мала всесвітнє визнання та вважається одним із най-
більш вичерпних досліджень глобальної інформацій-
ної ери.  

У наступні два десятиліття (1980-1990-ті рр.), хоча 
дослідження модернізації були не настільки актив-
ними, з’являється багато нових теорій. Наприклад, ні-
мецький соціолог Джозеф Хубер (Joseph Huber) пред-
ставив теорію екологічної модернізації, яка визначає 
ключову роль такої модернізації у забезпеченні ста-
лого розвитку суспільства та відстоює перевагу люд- 
ського розуму в координації економічного та екологі-
чного прогресу. Екологічна модернізація за Дж. Хубе-
ром є наступною фазою розвитку індустріального сус-
пільства, у якій економічний прогрес потребує пере- 
оцінки наслідків впливу людства на навколишнє сере-
довище [32].  

Німецький соціолог Ульріх Бек (Ulrich Beck) за-
пропонував теорії рефлексивної модернізації та суспіль-
ства ризику. Він стверджує, що сучасний світ перебу-
ває в стані трансформації — переходу від індустріаль-
ного суспільства до суспільства ризику, коли процес 
виробництва матеріальних благ супроводжується від- 
творенням небезпек і загроз [33].  

Китайський вчений Хе Чуаньці (He Chuanqi) роз-
винув теорію вторинної модернізації, яку представив у 
вигляді процесу та стану значних трансформацій від 
індустріального суспільства до суспільства знань, від 
індустріальної економіки до економіки знань, від ін-
дустріальної до знаннєвої цивілізації, від індустріаль-
ної епохи до епохи знань [34].  

Серед інших теорій цих десятиліть: «нова модер-
нізація» Е. Тіраякяна (E.Tiryakian), теорія триваючої 
модернізації У. Запфа (W. Zapf), теорія множинних су-
часностей С. Айзенштадта (S. Eisenstadt).  

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що те-
оретичні дослідження модернізації у другій половині 
XX століття пройшли щонайменше три періоди роз- 
витку (табл. 4).  

Як зазначає В. Іноземцев, якщо подивитись на 
перебіг модернізації у практичній площині, можна по-
бачити, що модернізаційні процеси, які відбувались  
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Відомий іспанський соціолог сучасності Мануель Кастельс (Manuel Castells) назвав 1980-ті роки для 

Латинської Америки «втраченим десятиліттям» — наслідком впливу сукупності факторів [28]. 

По-перше, боргової кризи, яку він пояснює таким чином: на глобальних фінансових ринках надлишок 

нафтодоларів, які потрібно було вкласти в оборот, накопичився у той самий час, коли економіки роз-

винених країн виявилися в найбільш глибокій (після кризових 1930-х років) рецесії, а процентні ставки в 

реальному вираженні були негативними. Приватні міжнародні банки побачили можливість прокредиту-

вати уряди латиноамериканських країн, особливо тих, які були багаті нафтою і тим самим потенційно 

платоспроможними. Банки не були дуже розбірливими: будь-який уряд, який прагнув отримати позику, 

його одержував. При цьому банки розраховували, що вони отримають можливість політично впливати 

на латиноамериканські уряди, якщо ті не зможуть розплатитися, що з часом і сталося.  

По-друге, безвідповідальності урядів латиноамериканських країн у використанні наданих їм позик. 

Кошти найчастіше використовувалися непродуктивно, а «іноді, — як зазначає вчений, — екстрава- 

гантно»: військові диктатори Аргентини, наприклад, закуповували на них озброєння, щоб спробувати 

забрати Мальвіни у Британії; в Мексиці влада загрузнула в корупції; Венесуела зробила помилкову ставку 

на збиткові державні корпорації, особливо в сталеплавильній і нафтохімічній галузях; Болівія займалася 

нелегальним виробництвом кокаїну. Лише Бразилія намагалась інвестувати хоча б частину отриманих 

кредитів у перебудову промисловості, однак це відбувалось на тлі неефективного державного управління.  

Збіг інтересів приватних фінансових компаній, які надавали позики, та латиноамериканських уря-

дів, які безвідповідально їх використовували, «створило фінансову бомбу уповільненої дії, яка і вибухнула 

в 1982 р, коли Мексика відмовилася від виплати боргу».   

По-третє, впровадження «нав’язаних» рекомендацій міжнародних кредитних інститутів на чолі з 

Міжнародним валютним фондом (МВФ), відповідно до яких, латиноамериканські країни мали реалізу-

вати два основні заходи:  

 різко скоротити державні витрати, провести політику жорсткої бюджетної економії,  

зменшити кредитні можливості банків, а отже і пропозицію грошей на ринку, знизити реальну 

заробітню плату;  

 провести широкомасштабну приватизацію державного сектора, особливо його найприбутко-

віших компаній, шляхом пропозиції їх на торгах іноземному капіталу.  

Метою запровадження таких заходів проголошувалась реструктуризація та досягнення конкурен-

тоспроможності економік латиноамериканських країн у глобальному вимірі, що у свою чергу вимагало 

підвищення їх здатності конкурувати в промисловому експорті. Однак модернізація технологічної ін-

фраструктури вимагала значних державних і приватних інвестицій у той самий час, коли політика 

жорсткої економії та скорочення витрат залишила латиноамериканські уряди та підприємства фак-

тично без коштів. Джерелом інвестицій в економіку могли б бути заощадження компаній та населення, 

але вони прагнули до виживання, тому розміщували власні накопичення в міжнародних фінансових  

структурах. У підсумку все це знизило технологічну потужність країн і негативно позначилось на дов-

гостроковій конкурентній позиції латиноамериканських економік.   

З цього приводу Е. Райнерт зазначає, більша частина переробної промисловості країн прийшла до 

занепаду, а недостатній попит з боку промислового сектору не дав латиноамериканцям розвинути сек-

тор наукомістких послуг, як це робили багаті країни. Науковець звертає увагу на дослідження німець-

кого економіста першої половини XIX ст. Фрідріха Ліста про вибір часу для введення тарифів і вільної 

торгівлі. Ф. Ліст запропонував таку послідовність [29]:  

1) всім країнам потрібен період вільної торгівлі, щоб змінити схему споживання та забезпечити 

попит на промислові товари;  

2) протягом наступного періоду малі країни захищають і будують власну промисловість (тобто 

створюють види діяльності, для яких характерна зростаюча віддача), а також створюють синергію;  

3) починається економічна інтеграція всіх великих географічних областей; у кожній країні повинен 

бути розвинений конкурентоспроможний промисловий сектор;  

4) всім країнам вигідно відкритися для глобальної вільної торгівлі. 

Приймаючи точку зору Ф. Ліста, Е. Райнерт зауважує, що ті країни, які знехтували третім 

етапом, зробили велику помилку. На його думку, якби країни Латинської Америки дотримувалися порад 

Ф. Ліста та поступово «вводили глобалізацію», вони б зберегли більше промислових підприємств і забез-

печили вищий рівень життя населення [29].  

Підсумовуючи вищезазначене, доречно відмітити, що досвід латиноамериканських країн заслуговує 

на серйозну увагу українського політикуму і навіть не стільки щодо наслідків співпраці з МВФ, у бік 

якого сьогодні лунають неабиякі звинувачення у банкрутстві країн, що слідують їх рекомендаціям, скі-

льки справжньою, а не імітованою націленістю української влади впроваджувати реформи, чинити опір 

корупції та підвищувати рівень життя населення.  
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Таблиця 4 
Хвилі досліджень модернізації в світі  
у другій половині XX століття * 

 
Хвиля Хронологія Основні теорії 

Дослідження 
класичної  
модернізації 

1950-1960 

Теорія класичної мо-
дернізації, Теорія за-
лежності, Теорія сві-
тової системи 

Дослідження 
постмодерні-
зації 

1970-1980 

Постіндустріальне су-
спільство, Постмо-
дернізм, Теорія пост-
модернізації 

Дослідження 
нової модер-
нізації 

1980 — по 
теперішній 

час 

Теорія триваючої мо-
дернізації, Теорія ре-
флексивної модерні-
зації, Теорія триваю-
чої модернізації, Тео-
рія множинних сучас-
ностей, Теорія вто-
ринної модернізації 

* Джерело: [16]. 
 

у 1960-1970-х роках у країнах Південно-Східної Азії і 
Латинської Америки, стали класичними прикладами су-
часної модернізації. Завданнями їх виступали [14, с. 9]:  

перетворення тієї чи іншої країни в промислово 
розвинену державу;  

зміна структури зайнятості відповідно до глоба-
льних тенденцій;  

виявлення та максимально повне використання 
внутрішніх і зовнішніх джерел інвестицій;  

виведення індустріальної продукції на світові  
ринки і завоювання значної частки цих ринків;  

удосконалення інфраструктури та наближення її 
до аналогів, що існують в розвинених країнах.  

Дійсно, всі ці завдання є актуальними для країн, 
що розвиваються, у тому числі і для України. Поряд із 
цим, влучним є вислів ученого з приводу того, що нині 
вже не так легко увійти до групи «обраних країн», як 
це було раніше. «Для початку, — підкреслює він, — не-
обхідно мобілізувати зусилля нації та провести ефек-
тивну та масштабну індустріалізацію, яка наблизила б 
країну до «нижньої межі» постіндустріальної транс- 
формації. Потім, коли рівень життя населення підви-
щиться достатньо для того, щоб домінуючі в суспільс-
тві матеріалістичні цінності відійшли на другий план і 
громадяни відчули прагнення до підвищення свого 
освітнього та інтелектуального рівня, суспільство має 
бути готовим до зміни парадигми і перенесення  
акценту на всебічний розвиток освіти та науки» [14,  
с. 24].  

У цьому контексті важливо зауважити, що сього-
дні, коли українська держава перебуває у стані війни, 
зазнає людських втрат, виробничих та інфраструктур-
них руйнувань, значних економічних збитків, гово-
рити про мобілізацію доречно виключно по відно-
шенню до заможних верств населення та державної 
бюрократії, однією з функцій якої і є модернізаційна, 
тобто забезпечення умов для соціально-економічного 
розвитку. Натомість закликати широкі верстви насе-
лення — яке і так живе на межі можливостей — до са-
мообмежень, терпіння та концентрації зусиль на ре- 
алізації «модернізаційного проекту» з боку держави є 
цинічним та безглуздим намаганням.  

Висновки. Отже, обізнаність держави щодо особ-
ливостей та обмежень наявних теорій і напрацьованих 
у світі підходів до проведення модернізації має виклю-
чну значимість для її успішного втілення в країнах, що 
розвиваються, такої як Україна. Глибоке розуміння ці-
лей, сутності та значення процесів модернізації суспі-
льства та її складових — держави, економіки, суспіль-
них відносин — є невід’ємною умовою вироблення на-
уково обґрунтованої державної стратегії та програм 
розвитку країни та її регіонів у напрямі подолання 
інноваційно-технологічної прірви, в якій вони опини-
лися. Адже, не покладаючись на теоретичні надбання 
та досвід інших країн, що завершили первинну мо- 
дернізацію та знаходяться наразі в процесі реалізації 
вторинної модернізації, будь-яка спроба модернізу-
вати економіку може закінчитися у кращому випадку 
нічим, а у гіршому — обернутися несприятливими на-
слідками для всього народу через невдало проведені 
трансформації.  

У той же час необхідно завжди мати на увазі, що 
стратегії, які успішно допомагали розвиненим сьогод-
ні країнам досягати економічного успіху, можуть не 
спрацювати в сучасних умовах посилення невизначе-
ності та слабкої прогнозованості. Незаперечним є 
лише той факт, що шлях цих країн був десятиліттями, 
а іноді й століттями, заснований на формуванні, захи-
сті та розвитку власних динамічних галузей переробної 
промисловості, на що, безумовно, необхідно робити 
ставку і Україні.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Актуальність. На сьогоднішній день експлуатація 

більшості державних вугледобувних підприємств в Ук-
раїні призводить до поглиблення фінансово еконо- 
мічної кризи у вугільній галузі. Складні гірничо-гео-
логічні умови, застарілість виробничих фондів, недо-
статнє фінансування заходів з відтворення виробни- 
цтва призводять до підвищення собівартості вуглеви-
добутку та як наслідок збільшення збитковості вугле-
добувних підприємств. Реструктуризаційні заходи, що 
проводились в рамках вугільної галузі у період 1994-
2015 рр. не вирішили питання оптимізації виробничо-
економічної діяльності сектору, оскільки не були про-
фінансовані державою у необхідному обсязі. Таким 
чином, набуває актуальності питання щодо розробки 
альтернативних підходів до реструктуризації, що пе-
редбачають диверсифікацію джерел фінансування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження проблем реструктуризації віт- 
чизняних вугледобувних підприємств зробили такі  
вітчизняні науковці як: О.І. Амоша, Ф.І. Євдокимов, 
Ю.С. Залознова, М.О. Ільяшов, М.С. Пашкевич, Г.Г. 
Півняк, П.І. Пілов, Н.В. Розумна, В.І. Саллі, Л.Л. Ста-
риченко, О.В. Трифонова, Д.Ю. Череватський, Д.О. 
Шашенко. Незважаючи на вагомий внесок досліджень 
приведених науковців у розвиток теоретичних та на- 
уково-практичних положень щодо реструктуризації 
державного сектору вугільної галузі, питанням дивер-
сифікації джерел фінансування не було приділено на-
лежної уваги. 

Мета дослідження — розробка методичних підхо-
дів до реструктуризації державного сектору вугільної 
галузі, що передбачають диверсифікацію джерел фі-
нансування реструктуризаційних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реструк-
туризація вугільної галузі представляє собою широко-
масштабний, багатовекторний процес, в рамках якого  
 

здійснюється трансформація економічно-правового 
механізму господарювання сектору. Світовий досвід 
показує [1], що зазвичай процес реструктуризації не 
обмежується лише заходами з ліквідації безперспекти-
вних шахт. З метою економічного оздоровлення під- 
приємств галузі, які згідно програми реструктуризації 
були визнані доцільними для подальшої експлуатації, 
реалізується ряд організаційно-правових заходів, 
спрямованих на залучення інвестиційного капіталу, 
що використовується в рамках даних шахт з метою  
розвитку виробничої діяльності. Таким чином, шля-
хом ліквідації слабких та розвитку більш потужних ла-
нок сектору, досягається ефект оптимізації вироб-
ничо-економічних показників галузі в цілому. На ос-
нові вищезазначеного можна зробити висновок, що 
механізм реструктуризації державного сектору вугіль-
ної галузі України, слід розглядати значно ширше ніж 
виключно в контексті ліквідації найбільш збиткових та 
неперспективних вугледобувних підприємств.  

На сьогоднішній день в Україні налічується 33  
вугледобувні підприємства, що фактично підпорядко-
вані Міністерству енергетики та вугільної промисло-
вості України (офіційно підпорядковано 77 шахт). За 
результатами дослідження встановлено, що 19 із них 
підлягають терміновій ліквідації, адже за сукупністю 
показників, їхня діяльність найбільш негативним чи-
ном позначається на роботі державного сектору вугі-
льної галузі. Решта 14 підприємств завдають несуттє-
вого (порівняно з іншими) негативного впливу дер- 
жавному сектору, маючи при цьому певний потенціал 
для розвитку. Виходячи із цього, зазначені шахти слід 
охарактеризувати як такі, що потребують інвестицій-
них вкладень. Державною цільовою програмою ре- 
формування вугільної промисловості на 2015-2020 рр. 
[2] встановлено інвестиційні потреби вугледобувних 
підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інвестиційні потреби вугледобувних підприємств згідно Державної цільової програми реформування  

вугільної промисловості на 2015-2020 рр. 
 Проектна вар-

тість рекон- 
струкції, 
млн грн 

Потреба в капітальних інвестиціях, млн грн 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ш. Гірська 302,9 64,6 134,3 88,9 87,2 138,5 40,5

ш. Україна 560,6 39,3 76,2 70,5 74,5 74,5 27,0

ш. "Росія" 270,4 31,5 64,4 61,8 234,2 427,8 205,2

ш. ім. О.Г. Стаханова 2 882,4 74,7 509,2 332,1 435,7 292,8 298,2

ш. № 1/3 Новогродівська 367,5 25,4 115,8 471,5 42,3 235,4 210

ДП "ВК Краснолиманська" 1 447,6 32,2 31,4 161 65 104,6 104,6

ш. ім. Д.Ф. Мельникова 324,9 26,6 73,6 15 16 18,5 20

ш. Курахівська - 86,3 102,2 121 64,8 65,8 85

ш. Привільнянська - - - - - - -

ш. Бужанська - 38,7 95,9 10 13,5 0 0

ш. ім. Г.Г. Капустіна - 95,1 104,8 26,5 25,1 23,1 23,1

ш. Великомостівська - 54 6 21,7 126,2 14,8 14,8

ш. Степова - 64,9 328,4 29,5 17,9 22,3 22,3

ДП ш/у Південнодонбаська 1 - 157 131,9 93,3 113,3 108,5 55,7

ш. Південнодонбаська №3 - 148,8 83,7 22,1 16,3 89,2 89,2
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Загалом даною програмою [2] заплановано виді-
лення 54 млрд 160 млн грн державних коштів у про-
довж  періоду 2015-2020 рр. Фінансування спрямоване 
на виконання заходів з реконструкції, модернізації,  
ліквідації та консервації вугледобувних підприємств. 
За результатами реструктуризації очікується певне під-
вищення виробничо-економічних показників діяльно-
сті державного сектору вугільної галузі (табл. 2). 

Шляхом аналізу очікуваних результатів вико-
нання Державної цільової програми реформування ву-
гільної промисловості на 2015-2020 рр. [2] встановлено 
суттєві прорахунки та недоопрацювання:  

− необґрунтована різниця між видобутим ву-
гіллям і товарною вугільною продукцією, що стано-
вить близько 25%; 

− виробнича потужність завантажена в серед-
ньому на 90%, а це близько 350 млн грн несвоєчасних 
інвестицій (логічно в першу чергу використовувати 
наявні виробничі потужності); 

− прогнозована ціна товарної вугільної продук-
ції є занизькою, та не може відповідати дійсності. 

 
Таблиця 2 

Очікувані результати виконання Державної цільової програми реформування  
вугільної промисловості на 2015-2020 рр. 

Найменування показників Одиниця 
виміру 

Роки

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Виробнича потужність млн т 12,18 13,37 15,26 16,14 17,295 17,715

Обсяг видобутку вугілля млн т 9,23 12,22 14 15,3 16,4 16,86

Обсяг товарної вугільної продукції млн т 5,66 8,43 10,19 11,4 11,97 12,19

Середня ціна 1 тонни товарної вугі-
льної продукції 

грн 1030 1000,8 1008,5 997,8 1006,5 1011,7

Собівартість 1 тонни товарної вугіль-
ної продукції 

грн 1593,3 1128,6 979,6 913,6 882,5 872,5

Продуктивність праці робітника з 
видобутку вугілля  

т/міс 21,3 24,9 32 34,9 37,2 38,1

Державна підтримка вугледобувних 
підприємств 

млн грн 3827,9 3206,4 621,5 0 0 0

 
Найбільш суттєвим недоліком приведеної про-

грами є недооцінка цінових змін товарної вугільної 
продукції, яка закладена в проекті на найближчі п’ять 
років. С чого можна зробити висновок (адже в про-
грамі цього не зазначено), що Міністерство енерге-
тики та вугільної промисловості не планує реалізову-
вати у короткостроковій перспективі розпорядження 
Кабінету міністрів України №591 від 4 червня 2015 р. 
щодо ліквідації ДП «Вугілля України», адже у зворот-
ньому випадку (при ліквідації компанії) у проекті було 

б закладено (табл. 2) вищу ціну на 1 тонну товарної 
вугільної продукції. Згідно статуту ДП «Вугілля Укра-
їни» має забезпечувати централізований збут вугільної 
продукції та провадити ефективну цінову політику, але 
на практиці компанія встановлює занижену закупіве-
льну ціну (табл. 3). Не маючи альтернативних джерел 
збуту продукції (адже регламентовано статутом), дер-
жавні шахти вимушені продавати вугілля ДП «Вугілля 
України». Таким чином, потенційні прибутки держав-
них вугледобувних підприємств свідомо занижено. 

 
Таблиця 3 

Вплив цінової політики ДП «Вугілля України» на рівень доходу державних вугледобувних підприємств 

Марка 
вугілля 

Видобуто у 
2015 р., 
тис. т 

Середня закупівельна ціна 
ДП «Вугілля України» у 

2015 р., грн за тонну 

Середня ціна на ринку 
вугілля в Україні  

у 2015 р., грн за тонну 

Недоотримання доходу дер-
жавними вугледобувними під-

приємств, тис. грн 

ДГ 2 304 608,8 1042 998 092 

Г 4 005 640 1299 2 639 295 

Ж 441 765 1600 368 235 

А 106 597 3500 307 718 

 
На основі аналізу табл. 3 встановлено, що меха-

нізм формування підприємством «Вугілля України» 
закупівельної ціни, не має під собою об’єктивних під-
став, адже показники ринкової ціни вугілля (в Україні) 
більше ніж в два рази перевищують закупівельні роз-
цінки компанії. Можна припустити, що у підсумку ДП 
«Вугілля України» реалізує вугільну продукцію за на-
ближеною до ринкової ціною, адже у зворотньому ви-
падку (реалізації за ціною значно нижчою за ринкову), 
згідно законів економ теорії про урівноваження цін 
відповідно попиту та пропозиції [3], середня ціна ву-
гілля на внутрішньому ринку України була б нижчою.  

Згідно статуту ДП «Вугілля України» «Прибуток 
компанії формується з надходжень від господарської 

діяльності після покриття матеріальних та прирівня-
них до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий 
прибуток залишається у розпорядженні компанії». 
Якщо припустити, що дохід від посередницької діяль-
ності ДП «Вугілля України» майже в 2 рази перевищує 
витрати, чистий прибуток компанії (за основу оцінки 
взято частку витрат на утримання адміністративного 
апарату державних підприємств з видобутку вугілля, 
без урахування дивідендів до державного бюджету) 
становить 80-90%. Таким чином, частина потенційних 
доходів державних вугледобувних підприємств перехо-
дить на рахунок ДП «Вугілля України». 

Отже, на основі вищенаведеного можна зробити 
висновок щодо низької ефективності Державної ці- 
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льової програми реформування вугільної промислово-
сті на 2015-2020 рр. [2]. Висока вартість та необґрун-
тованість кінцевих результатів, роблять даний проект 
інвестиційно-ризикованим. У зв’язку з цим, набуває 
актуальності питання щодо розробки альтернативного 
механізму реструктуризації державного сектору вугіль-
ної галузі, головна мета якого полягає у оптимізації 
виробничо-економічних показників при мінімально 
можливих витратах з боку держави. Задля досягнення 
поставленої мети, слід розробити механізм реструкту-
ризації, що передбачає максимально можливе викори-
стання приватного ресурсу. 

Загальний механізм реструктуризації державного 
сектору вугільної галузі складається з окремих проек-
тів (в рамках певних підприємств), що мають різну 
спрямованість, та відповідно рівень інвестиційної 
привабливості. Встановлено, що в рамках вугільної га-
лузі України доцільно реалізовувати проекти спрямо-
вані на ліквідацію безперспективних та розвиток по-
тенційно прибуткових вугледобувних підприємств. Та-
ким чином, постає питання про використання можли-
вих механізмів залучення приватного капіталу в рам-
ках даних проектів.  

Оскільки кожне вугледобувне підприємство має 
власний рівень інвестиційної привабливості (найчас-
тіше невисокий) відповідно до певного проекту, віро-
гідність залучення приватного капіталу є нерівнознач-
ною. У даному випадку доцільно використати прин-
цип коригування інвестиційної пропозиції, що зале-
жить від потенційного прибутку, який може бути 
отриманий внаслідок участі у проекті з ліквідації вуг-
ледобувних підприємств. Тобто, інвестору пропону-
ється та частка робіт, за рахунок якої він матиме змогу 
покрити власні витрати і забезпечити певний рівень 
чистого прибутку. Але даний підхід можливий лише за 
умови, коли існує можливість коригування ступеню 
участі приватного капіталу в проекті, і при цьому кін-
цевий результат задовольняє спільним інтересам сто-
рін. При реалізації проектів з розвитку вугледобувних 
підприємств, таких, як концесія, оренда та спільна  
розробка, ступень участі державного капіталу дорів-
нює граничному обсягу інвестицій, при залучені яких 
виробництво приноситиме мінімально можливий по-
зитивний ефект. Зазвичай даний ефект трактується як = 0, що визначається за рівнянням (1): 

 

(1 + ) = (1 + ) . (1)

 
Річний обсяг інвестицій при = 0, розрахову-

ються за ануїтетним принципом (2) 
 = ∑ 1(1 + )  .  

  (2) 
 

 
Таким чином, при залученні менших за гранич-

ний обсяг інвестицій, ефект від реалізації проекту не 
задовольнить інтересів жодної з сторін. За умови залу-
чення більшого обсягу інвестицій, зиск приватної сто-
рони зростатиме пропорційно  (рис. 1). Державна 
вигода у даному випадку полягає виключно у можли-
вості передачі підприємства або частини його активів 
до рук інвестора, з метою їхнього виробничо-еконо- 
 

мічного розвитку. З чого випливає, що коригування 
інвестиційної пропозиції у даному випадку (що визна-
чає ступінь участі приватного капіталу) не має жод-
ного сенсу, та не може розглядатися як інструмент під-
вищення інвестиційної привабливості проекту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Ефективність проектів, що мають функцію 
граничного обсягу інвестицій 

 
Враховуючи недоцільність використання меха- 

нізмів коригування пропозиції в умовах проектів, що 
мають функцію граничного обсягу інвестицій, постає 
питання щодо фінансового забезпечення розвитку ву-
гледобувних підприємств з низьким рівнем інвести-
ційної привабливості. Крім того, актуальним залиша-
ється питання щодо максимального залучення прива-
тного капіталу до проектів ліквідації вугільних шахт. 

Поставлені завдання можна вирішити шляхом за-
стосування комбінованого механізму реструктуризації, 
в основу принципу дії якого покладено мобільність 
внутрішньошахтного ресурсу, що передбачає викори-
стання потенційних можливостей (майбутнього до-
ходу) перспективних вугледобувних підприємств для 
забезпечення реструктуризації менш інвестиційно-
привабливих шахт або тих, що ліквідуються. У даному 
випадку поняття «ресурс» має опосередкований ха- 
рактер, адже він виражає потенційний прибуток, що 
може бути отриманий у майбутньому періоді. Таким 
чином, головне завдання, що постає в процесі реалі-
зації даного механізму, є пошук інвестора, який про-
фінансує (або може стати безпосереднім виконавцем) 
виконання заходів з реструктуризації ряду вугледобув-
них підприємств в рамках єдиного проекту. Отже, мо-
більність ресурсу у даному випадку, представляє со-
бою трансферт потенційного доходу в рамках єдиного 
проекту, що включає в себе заходи з реструктуризації 
декількох підприємств. 

На стадії розробки програми реструктуризації (в 
рамках запропонованого механізму), основна мета 
державної сторони полягає у формуванні максимально 
привабливої інвестиційної пропозиції, що не іде у  
розріз з державними інтересами. Тобто, внуторішньо-
шахтний ресурс (потенційний прибуток) має бути  
розподілений між підприємствами таким чином, щоб 
урівноважити їхні шанси на отримання інвестицій. 
Досягнення даного результату можливе за умови ви-
користання комбінованої інвестиційної пропозиції, 
алгоритм складання якої виконується наступним чи-
ном: 

C 

NPV=0 

I 

NPV 

зона зиску проекту 

зона неефективності проекту 
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1) розподілення шахт за напрямками реструкту-
ризації (ті, що потребують розвитку та ті, що ліквіду-
ються); 

2) визначення обсягу інвестицій необхідних на 
виконання реструктуризаційних заходів; 

3) розрахунок  проектів ліквідації та розвитку 
вугледобувних підприємств; 

4) формування комбінованої інвестиційної про-
позиції, в рамках якої високий прибуток від реструк-
туризації одного підприємства, зможе компенсувати 
витрати на реструктуризацію іншого. 

Отже, інвестиційна пропозиція повинна мати ви-
гляд комбінованого проекту, де приватна сторона бере 
на себе зобов’язання з реструктуризації кількох вугле-
добувних підприємств. З метою стимулювання інвес-
тора до прийняття умов комбінованого проекту, слід 
передбачити можливість впровадження ряду стимулю-
ючих факторів, таких як: 

− звільнення від орендного та концесійного пла-
тежу; 

− пільгове кредитування приватної сторони; 
− забезпечення ресурсами (метал, деревина,  

електроенергія тощо) на пільгових умовах; 

− безкоштовне забезпечення виконавця послу-
гами невиробничого характеру (медпункт, баня, спец-
одяг, освітлювальні прибори тощо).  

Ступінь використання стимулюючих факторів, 
повинна регламентуватися рівнем інвестиційної при-
вабливості комбінованого проекту. Тобто, при неви- 
сокій потенційній прибутковості проекту, слід  засто-
совувати більший комплекс стимулюючих чинників, і 
навпаки. Мета даного регламентування полягає у спо-
нуканні інвестора до реалізації комплексного проекту, 
а не його частин (по відношенню до окремих підпри-
ємств). 

Запропонований механізм реструктуризації пе-
редбачає тісну взаємодію держави з інвестором. Вра-
ховуючи те, що учасниками проекту можуть бути де-
кілька сторін з різною спеціалізацією (як фінансисти 

так й вузькопрофільні виконавці), найбільш доцільно 
реалізовувати приведений механізм на основі дер- 
жавно-приватних консорціумів. 

Отже, з метою демонстрації ефективності приве-
деної концепції, розроблено модель реструктуризації 
ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля». До складу 
приведених виробничих об’єднань, входить 10 вугле-
добувних підприємств, 7 з яких за результатами дослі-
дження визнані як такі, що підлягають терміновій лі-
квідації. Інші 3 шахти, потребують фінансових вли-
вань задля досягнення рентабельного рівня експлуата-
ції. Таким чином, на основі результатів дослідження 
складено програму реструктуризації ДП «Львіввугілля» 
та ДП «Волиньвугілля» (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Комплексна програма реструктуризації  
ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля» 

Назва 
підприємства 

Завдання 
реструк-
туризації 

Назва  
підприємства 

Завдання 
реструк-
туризації

ДП «Львіввугілля» ДП «Волиньвугілля»

ш. Велико-
мостівська 

розвиток ш. Новово- 
линська №1 

ліквідація

ш. Межирічан-
ська 

ліквідація ш. Новово- 
линська №9 

ліквідація

ш. Відродження ліквідація ш. Бужанська розвиток

ш. Лісова ліквідація   

ш. Зарічна ліквідація   

ш. Червоног-
радська 

ліквідація   

ш. Степова розвиток   

 
Отже, в рамках ДП «Львіввугілля» та ДП «Во-

линьвугілля» запропоновано створити державно-при-
ватний консорціум, де приватна сторона буде пред- 
ставлена двома учасниками, що стануть виконавцями 
комбінованих проектів (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Рис. 2. Модель державно-приватного консорціуму, діяльність якого спрямована на реструктуризацію  

ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля» 
 

Державно-приватний консорціум

Приватна сторона Державна сторона Приватна сторона 

Частка прямих інвестицій у зага-
льний проект реструктуризації: 

31% Частка прямих інвестицій у зага-
льний проект реструктуризації: 

13% 

Частка прямих інвестицій у зага-
льний проект реструктуризації: 

56% 

Комбінований проект №1

ш. Великомостівська — концесія  
ш. Лісова — повна ліквідація 
ш. Нововолинська №1 — повна 
ліквідація 
ш. Нововолинська №9 — повна 
ліквідація 
ш. Міжрічанська — ліквідація 
виробок 

Державний комбінований проект

ш. Міжрічанська — завершення 
ліквідаційних робіт 
ш. Відродження — завершення 
ліквідаційних робіт 
ш. Зарічна — завершення лікві-
даційних робіт 
ш. Червоноградська — завер-
шення ліквідаційних робіт 
 

Комбінований проект №2

ш. Степова — концесія  
ш. Бужанська — концесія  
ш. Відродження — ліквідація ви-
робок 
ш. Зарічна — ліквідація виробок 
ш. Червоноградська — ліквідація 
виробок 
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Згідно приведеної моделі, кожна з сторін кон- 
сорціуму має ряд зобов’язань щодо виконання заходів 
спрямованих на реструктуризацію окремих вугледо- 
бувних підприємств. Зобов’язання скомбіновано в  
рамках окремих проектів, що у своїй сукупності скла-
дують загальний (комплексний) проект з реструктури-
зації ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля». Пере-
лік зобов’язань (в рамках проектів) розподілено таким 
чином, щоб мінімізувати державні витрати та макси-
мально урівноважити прибутки приватних сторін.  

На основі розрахунків встановлено, що для реа-
лізації запропонованої моделі необхідно (з урахуван-
ням реінвестування) 1 млрд 976 млн грн прямих інве-
стицій, вкладення яких здійснюватиметься впродовж 

2 років. Загальний термін реалізації проекту розрахо-
ваний на 10 років, впродовж яких буде виконано: лік-
відацію глибокозбиткових та безперспективних шахт 
(3 роки); розвиток та підтримку потенційно рентабе-
льних вугледобувних підприємств на основі концесії 
(10 років). Комплекс реструктуризаційних завдань ви-
значено на основі індивідуальних потреб кожного під-
приємства (табл. 5). Обсяги витрат встановлено відпо-
відно до Державної цільової програми реформування 
вугільної промисловості на 2015-2020 рр. [2] та Інвес-
тиційних пропозицій Міністерства енергетики та вугі-
льної промисловості України [4], де приведено вар-
тість виконання певних типів робіт в рамках конкрет-
них підприємств. 

 

Таблиця 5 
Комплекс завдань щодо реструктуризації ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля» 

 
Характеристики 

Інвести-
ції, млн 
грн 

Характеристики 
Інвес-
тиції, 
млн грн

 
Характеристики 

Інвести-
ційї, 

млн грн

Комбінований проект №1 Комбінований проект №2 Державний проект 

ш. Великомостівська — 
вихід на проектну потуж-
ність 

273,5 
ш. Степова — підвищення 
навантаження на діючу 
лаву 

42,5 
ш. Міжрічанська — заве-
ршення ліквідаційних 
робіт 

71,4 

ш. Лісова — повна лікві-
дація 144,2 

ш. Степова — введення в 
експлуатацію 4 лав  460 

ш. Відродження — заве-
ршення ліквідаційних 
робіт 

78,5 

ш. Нововолинська №1 — 
повна ліквідація 

35 ш. Степова — розкриття 
пласту  

271 ш. Зарічна — завер-
шення ліквідаційних ро-
біт 

19,3

ш. Нововолинська №9 — 
повна ліквідація 36,4 

ш. Бужанська - підви-
щення навантаження на 
діючу лаву 

158,1 
ш. Червоноградська — 
завершення ліквідацій-
них робіт 

76,7 

ш. Міжрічанська — лікві-
дація виробок 

119 ш. Відродження — лікві-
дація виробок 

63,4

 ш. Зарічна — ліквідація 
виробок 

15,8

 ш. Червоноградська —
ліквідація виробок 

62,7

 
Очікується, що за рахунок реалізації заходів з  

розвитку виробництва (на шахтах переданих в конце-
сію), річний обсяг видобутку збільшиться до: ш. Вели-
комостівська — 450 тис т; ш. Степова — 2 млн 400 тис 
т; ш. Бужанська — 300 тис т. Збільшення видобутку 
призведе до підвищення виробничих витрат, які згідно 
законів економічної теорії [3] змінюються непропор-
ційно до виробництва. Таким чином, задля ефективної 
оцінки інвестиційних проектів, слід визначити обсяг 
майбутніх витрат вуглевидобутку відповідно до змін 
обсягів виробництва. 

Для вирішення поставленої задачі доцільно засто-
сувати модель Д.Ю. Череватського та О.І. Атабекова 
[5] щодо визначення витрат видобутку вугілля по  
шахті на підставі виробничої функції з поліресурсним 
еквівалентом. В основу даної моделі покладено зако-
номірність зміни рівня видатків ( ) залежно від сту-
пеня завантаженості виробничої потужності ( ) та ціни 
( ) полі ресурсного еквіваленту ( ). Вихідні дані вста-
новлюються на основі поточних показників вугледо-
бувного підприємства за формулою (3; 4; 5). 

 =  , (3)

 

де  — обсяг видобутку вугілля;  - виробнича потуж-
ність шахти. 

 = , (4)

 
де  — обсяг видатків. 

 = ( )/ , (5)

 
де  — основа натурального логарифма;  — регресій-
ний коефіцієнт (визначається шляхом оцінки вироб-
ничо-технологічного рівня вугледобувного підприєм- 
ства). 

На основі апроксимації фактичних даних на ло-
гарифмічній функції (рис. 3), здійснюється прогнозу-
вання показника витрат вуглевидобутку ( ) при пев-

ній завантаженості виробничої потужності за форму-
лою (6). 

 = ∗ , (6)

 
де  — прогнозований показник поліресурсного екві-

валенту. 
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Рис. 3 Логарифмічна функція, що характеризує зміну поліресурсного еквіваленту 

 
Таким чином, встановлено, що при повному за-

вантаженні виробничої потужності, річні виробничі 
видатки становитимуть: ш. Великомостівська — 253 
млн грн (563 грн на тонну видобутого вугілля); ш. Сте-
пова — 2 млрд 627 млн грн (1109 грн на тонну видобу-
того вугілля); ш. Бужанська — 151 млн грн (505 грн на 
тонну видобутого вугілля). 

З метою стимулювання інвестора до участі у ком-
бінованому проекті, запропоновано звільнити його від 
сплати концесійного платежу, що розраховується  
згідно Методики розрахунку концесійних платежів [6] 
за формулою (7). 

 = 0.07 , 
(7)

 

де  — ринкова вартість об’єкта концесії, визначена 
шляхом проведення незалежної оцінки (без ураху-
вання податку на додану вартість), грн;  — середня 
фондовіддача у відповідній галузі (визначається за да-
ними Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України);  — середня фондовіддача національної 
економіки в цілому. 

Встановлено розмір річних концесійних платежів 
для вугледобувних підприємств, що згідно запропоно-
ваної моделі реструктуризації (рис. 2) передаються у 
концесію: ш. Великомостівська — 32,52 млн грн;  
ш. Степова — 31,41 млн грн; ш. Бужанська —16,26 млн 
грн. 

Отже, на основі отриманих даних (обсяги інвес-
тицій, виробничі видатки, концесійні платежі, рин-
кова ціна вугілля відповідної марки), складено рух 
грошових потоків для інвестиційних проектів (рис. 4; 
5). 

 

 
 

Рис. 4. Рух грошових потоків комбінованого проекту №1 
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Рис. 5. Рух грошових потоків комбінованого проекту №2 

 
У табл. 6 наведено показники, які характеризують 

ефективність комбінованих інвестиційних проектів 
порівняно з проектами, що реалізуються в рамках ок-
ремих підприємств. 

На основі отриманих результатів встановлено, що 
комбіновані проекти значно ефективніші (з точки зору 
інвестора) ніж, проекти, які реалізуються в рамках ок- 
 

ремих підприємств. Це пов’язано в першу чергу з тим, 
що: по-перше, інвестор отримує з кожної шахти (де 
реалізуються реструктуризаційні заходи) певну частку 
прибутку, що надходить до загальної «скарбнички» 
комбінованого проекту; по-друге, відсутність конце-
сійного платежу, позитивним чином позначається на 
загальному показнику  проекту. 

Таблиця 6 
Порівняльна оцінка ефективності інвестиційних проектів 

 Проекти реструктуризації: ш. Вели-
комостівська; ш. Лісова; ш. Ново-
волинська №1; ш. Нововолинська 

№9; ш. Міжрічанська 

Проекти реструктуризації: ш. Степова; ш. Бужан-
ська; ш. Відродження; ш. Зарічна; ш. Червоно- 

градська. 

Комбінований 
проект №1 

Проект концесії 
ш. Великомос- 

тівська 

Комбінований 
проект №2 

Проект  
концесії 
ш. Степова 

Проект 
концесії 

ш. Бужанська 

, млн грн 608,1 273,5 1 073 773,5 158,1

, млн грн 3 228 2 593 5 675 3 271 1 653

, млн грн 202,7 136,7 357,8 257,8 52,7 

, млн грн 134,7 136,7 357,8 257,8 52,7 

, млн грн - - 357,8 257,8 34,5 ∑ ,  
млн грн 

337,4 273,5 1 073 773,5 139,9

, млн грн 68 - - - - 

, млн грн 202,7 - - - 18,2 

, років 10 10 10 10 10 

 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

, млн грн 742 535,2 723,9 253,7 269,5
 
Висновки. Державно-приватний консорціум є 

ефективним організаційно-правовим механізмом інве-
стиційного забезпечення процесів реструктуризації  
вугледобувних підприємств. Спільний інтерес та взає-
мовигідна співпраця в рамках консорціуму, сприяють 
досягненню синергетичного ефекту, що проявляється 
у: підвищенні швидкості виконання ліквідаційних ро-
біт, оскільки від цього залежать обсяги видатків інве-
стора; зменшенні фінансових ризиків, адже в рамках 
запропонованої концепції передбачається гаранту-
вання державою мінімально допустимого рівня рента-
бельності проекту (за основу взято середній рівень  

рентабельності приватних підприємств, чия діяльність 
пов’язана з веденням гірничих робіт) при реалізації за-
ходів з ліквідації вугледобувних підприємств; збіль-
шенні прибутків інвестора за рахунок звільнення його 
від концесійних платежів. Державний інтерес в рамках 
консорціуму є очевидний, це: припинення надання 
державних дотацій сектору; виробничо-технологічний 
розвиток вугледобувних підприємств (які після завер-
шення строку договору можуть бути повернені дер-
жаві); підвищення відрахувань до бюджету за рахунок 
ПДВ. С цього випливає, що застосування на практиці 
запропонованої моделі державно-приватного консор- 
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ціуму, дасть змогу вирішити питання щодо нестачі ін-
вестиційних коштів для потреб реструктуризації дер-
жавного сектору вугільної галузі. 
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МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Необхідність швидкого та докорінного реформу-

вання базових соціальних інститутів українського сус-
пільства у поєднанні із необхідністю протистояти вій-
ськовій агресії поставили країну та її регіони, усе наше 
суспільство перед найбільшими викликами з моменту 
набуття Україною незалежності. З одного боку, драма-
тичні події, що відбуваються, сприяють згуртуванню і 
самоусвідомленню української політичної нації, роз- 
кривають великий потенціал громадянської самоорга-
нізації, що існує в українському суспільстві. З ін-
шого — ці ж самі події ставлять під загрозу керованість 
процесів, що відбуваються у суспільстві та загострю-
ють питання забезпечення всіх складових національ-
ної безпеки держави та її регіонів. 

Однією з таких складових є соціальна безпека 
українського суспільства, як стан захищеності соці- 
альних інтересів особи і суспільства від загроз, що на 
них впливають [7, с. 27]. Очевидно, що неможливість 
захистити навіть базові потреби і інтереси громадян 
створюють соціальну напруженість та, як наслідок, ре-
альну загрозу керованості внутрішніх процесів в дер-
жаві та можливостям подолання глибокої системної 
кризи, в якій опинилась Україна. Тому саме забезпе-
чення соціальної безпеки українського суспільства 
(яка розуміється як складова загальнонаціональної 
безпеки) доцільно зробити центральним концептом, 
навколо якого буде структуруватися діяльність всіх гі-
лок влади на всіх її рівнях, бо саме гарантування як 
мінімум базового рівня соціальної безпеки за її ос- 
новними складовими є необхідною передумовою 
сприйняття суспільством та успішної реалізації всіх ін-
ших реформ. 

Вирішувати питання забезпечення соціальної 
безпеки доводиться в умовах вкрай обмеженої ресурс- 

ної бази — фінансової, соціальної, кадрової та ін. Тож 
необхідним є пошук та реалізація способів мобілізації 
та ефективного використання наявного ресурсного 
потенціалу суспільства, причому в першу чергу — на 
регіональному та місцевому рівні. В цьому контексті 
особливого значення набуває досвід мобілізації ресур-
сів на основі процесів соціальної самоорганізації, на-
бутий українським суспільством протягом останніх 
двох років. Саме соціальний потенціал громадян- 
ського суспільства України та її регіонів став виріша-
льним чинником, що докорінно змінив вектор роз- 
витку суспільства та дозволив витримати перші місяці 
збройної агресії на Сході. Зважаючи на це, розвиток 
та залучення цього потенціалу до процесів реформу-
вання та розвитку суспільства наразі має стати одним 
з основних завдань органів державного управління. В 
контексті управлінської діяльності це потребує ство-
рення системи відповідних механізмів (організаційно-
управлінські, правові, економічні, інформаційно-ко-
мунікативні, фінансові, кадрові). З урахуванням знач-
ної регіональної специфіки України ключовим рівнем 
розробки та реалізації таких механізмів доцільно зро-
бити регіональний рівень. 

Вирішення цього завдання має два ключові  
аспекти: концептуальний (теоретичний) та практич-
ний. На концептуальному рівні мають бути, по-перше, 
визначені та проаналізовані структура, стан, націона-
льна та регіональна специфіка соціальних ресурсів 
українського громадянського суспільства в контексті 
забезпечення соціальної безпеки на національному та 
регіональному рівнях і, по-друге проаналізовані ос- 
новні чинники, що впливають на залучення соціаль-
ного потенціалу інститутів громадянського суспіль- 
ства. На практичному рівні необхідно розробити та 
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впровадити систему механізмів розвитку та залучення 
ресурсів громадянського суспільства до забезпечення 
соціальної безпеки на національному та регіональному 
рівнях. 

Проблема полягає в тому, що наразі жоден із за-
значених аспектів не досліджено на рівні, достатньому 
для розгортання планомірної системної діяльності із 
розвитку та залучення ресурсного потенціалу інститу-
тів громадянського суспільства до забезпечення соці- 
альної безпеки України та її регіонів. Зокрема, недо-
статньо дослідженим є питання переліку та структури 
основних механізмів, необхідних для розвитку та залу-
чення соціальних ресурсів громадянського суспільства 
до забезпечення соціальної безпеки, які враховували б 
ситуацію, в якій наразі опинилось українське суспіль-
ство. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сфері як 
наукових досліджень, так і практичної діяльності пи-
тання соціальної безпеки поступово стає інтегруючим 
багатоаспектним концептом, що поєднує дослідження 
і практичну діяльність в різних сферах, які торкаються 
питань захисту соціальних інтересів особи і суспіль- 
ства від впливу факторів, які їм загрожують. Так, пи-
тання соціальної безпеки використовується при роз-
робці соціальної політики держави, де забезпечення 
соціальної безпеки розглядається як одна з пріоритет-
них складових національної безпеки [6, с. 201]; дослі-
джується зв'язок соціальної безпеки із можливостями 
розвитку особистості [9]; в науковий обіг вводиться 
поняття «соціальна безпека підприємства [1] та ін. Це 
свідчить про значний евристичний та інтеграційний 
потенціал поняття «соціальна безпека» при дослі-
дженні різних сфер соціально-відтворювального про-
цесу у суспільстві, а також про значущість соціальної 
безпеки для цього процесу. В той же час зв'язок між 
соціальною безпекою українського суспільства та рів-
нем розвиненості в ньому громадянського суспільства 
ще досліджено недостатньо. Власне кажучи, коло пи-
тань розвитку громадянського суспільства в України є 
дуже широким і торкається майже всіх аспектів та 
чинників його розвитку (див, наприклад [2]), але саме 
дослідження потенціалу українського громадянського 
суспільства в сфері забезпечення соціальної безпеки та 
шляхи його залучення тільки починають досліджува-
тись (див., наприклад, [10]). 

Найчастіше питання соціальної безпеки дослі-
джуються у поєднанні з питаннями національної без-
пеки, відповідно ці питання переважно досліджуються 
на національному рівні, при цьому регіональному та 
місцевому рівням приділяється значно менше уваги. 
[4]. Але, враховуючи значні соціокультурні відмінності 
регіонів та принципово різні наслідки збройного про-
тистояння у різних регіонах, для України саме регіо-
нальний рівень повинен стати ключовим при розробці 
практичних механізмів забезпечення соціальної без-
пеки, бо механізми та програми, які ефективно пра-
цюють у західних регіонах, можуть не спрацювати в 
східних. Це, звісно, ні в якому разі не знижує значу-
щість загальнонаціонального рівня забезпечення соці-
альної безпеки, а лише зміщує центр безпосереднього 
прийняття рішень та організації діяльності на рівень 
регіону. Крім того, такий підхід добре узгоджується з 
процесами децентралізації та демократизації влади, які 
започатковано в Україні. 

Окремим питанням, що потребує вирішення, за-
лишається розробка та впровадження механізмів за-
безпечення соціальної безпеки суспільства, як на на-
ціональному, так і на регіональному та місцевому рів-
нях. Так, Н.В. Коленда визначає механізм забезпе-
чення соціальної безпеки як цілісну систему, «функ-
ціонування якої направлене на перешкоджання ви- 
никненню, послаблення або подолання загроз соці- 
альній безпеці та підвищення її рівня шляхом впливу 
органів державної влади, місцевого самоврядування, 
громадських організацій та самих громадян на соці- 
альні процеси в суспільстві, що пов’язано з викорис-
тання ряду методів, заходів, інструментів і важелів з 
урахуванням загальноприйнятих принципів і крите-
ріїв» [5, с. 142]. В структурі цього механізму автор ви-
окремлює методи (економічні, організаційні, правові), 
ресурсне забезпечення (фінансове, нормативно-пра-
вове, інформаційне, кадрове), а також такі складові, 
як принципи, інституції, заходи, інструменти, важелі 
впливу [5, с. 142]. В цілому погоджуючись із таким ви-
значенням, не можна не відзначити його певну стати-
чність та загальний характер — фактично воно являє 
собою структурований перелік складових частин та-
кого механізму.  

Реальне змістовне наповнення такого загального 
розуміння механізму забезпечення соціальної безпеки 
та доведення його до рівня практичної діяльності на 
всіх рівнях (національному, регіональному, місцевому) 
можливе лише в контексті аналізу складових соціаль-
ної безпеки, стану взаємодії суб’єктів її забезпечення 
та основних чинників, що на неї впливають. Також 
принципове значення для розробки та впровадження 
дієвих механізмів залучення ресурсів громадянського 
суспільства має дослідження структури, стану, дина-
міки та специфіки цих ресурсів [8] 

Мета дослідження — запропонувати систему ос- 
новних напрямів діяльності та відповідних механізмів 
розвитку та залучення ресурсного потенціалу грома-
дянського суспільства до забезпечення соціальної без-
пеки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вихо-
дячи із змісту законодавства України, соціальна без-
пека держави та її регіонів повинна спрямовуватись на 
гарантування конституційних прав і свобод людини і 
громадянина; зміцнення політичної і соціальної стабі-
льності в суспільстві; розвиток громадянського суспі-
льства, його демократичних інститутів; створення со-
ціально орієнтованої ринкової економіки та забезпе-
чення постійного зростання рівня життя і добробуту 
населення; розвиток духовності, моральних засад, ін-
телектуального потенціалу українського народу, зміц-
нення фізичного здоров’я нації, створення умов для 
розширеного відтворення населення [3]. 

Події останніх двох років свідчать, що українське 
громадянське суспільство стає більш зрілим, накопи-
чує власний досвід діяльності, проте одночасно загос-
трюється необхідність у становленні і розвитку полі-
тичної і правової культури громадян, колективної і ін-
дивідуальної відповідальності за наслідки власних дій. 
В Україні, з урахуванням досвіду громадської самоор-
ганізації останніх двох років, вже склалися достатні 
передумови для розгортання діяльності із залучення 
ресурсного потенціалу громадянського суспільства до 
забезпечення соціальної безпеки держави та її регіо-
нів. Зокрема, в Україні наявна доволі велика кількість 
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інститутів громадянського суспільства (об’єднань гро-
мадян, волонтерських рухів), до складу яких входять в 
тому числі і висококваліфіковані спеціалісти в тих чи 
інших галузях. Також значною є підтримка діяльності 
громадського сектору з боку бізнесу та громадян (в  
першу чергу в контексті захисту територіальної ціліс-
ності держави, допомоги вимушеним переселенцям з 
тимчасово окупованих територій). 

Тенденції розвитку інститутів громадянського  
суспільства в Україні свідчать, що основним змістом 
діяльності щодо залучення соціальних ресурсів інсти-
тутів громадянського суспільства до забезпечення со-
ціальної безпеки на національному та регіональному 
рівнях має стати створення всіх необхідних умов та 
можливостей для конструктивної соціальної взаємодії 
усіх суб’єктів забезпечення соціальної безпеки. 

Вирішення цього завдання потребує створення 
дієвих механізмів інституціоналізації взаємодії грома-
дянського суспільства, влади та бізнесу в сфері забез-
печення соціальної безпеки на національному та регі-
ональному рівнях через реалізацію наступних напря-
мів діяльності: 

1. Створення відповідної інфраструктури взаємо-
дії громадянського суспільства і держави в сфері за-
безпечення соціальної безпеки, в першу чергу — ін-
фраструктури регіонального рівня. 

2. Удосконалення нормативно-правового забез-
печення діяльності інститутів громадянського суспіль-
ства, зокрема — в сфері забезпечення соціальної без-
пеки. 

3. Забезпечення науково-методичної та інформа-
ційно-комунікативної підтримки практичної діяльно-
сті в цій сфері. 

4. Забезпечення реальної участі інститутів грома-
дянського суспільства у розробці та реалізації держав-
них програм та стратегій щодо забезпечення соціаль-
ної безпеки. 

5. Запровадження систем зворотного зв’язку та 
системи постійного соціологічного моніторингу стану 
соціальної безпеки в регіонах України по ключових 
показниках, в тому числі — і щодо участі інститутів 
громадянського суспільства у вирішенні актуальних 
соціально-економічних проблем. 

Практична реалізація цих напрямів означає необ-
хідність створення системи відповідних взаємоузго-
джених механізмів — нормативно-правових, організа-
ційно-управлінських, фінансових, консультативно-
методичних, інформаційних та інших — спрямованих 
на залучення потенціалу громадської самоорганізації 
та соціальних ресурсів різноманітних інститутів грома-
дянського суспільства до забезпечення соціальної без-
пеки на національному та регіональному рівнях. 

В свою чергу, ці механізми повинні забезпечити 
залучення соціальних ресурсів громадянського суспі-
льства до реалізації наступних пріоритетних завдань 
щодо забезпечення соціальної безпеки: 

- формування відносин суб’єктності між громадя-
нським суспільством, державою, бізнесом щодо забез-
печення соціальної безпеки на регіональному рівні, 
розвиток та реалізація принципів публічно-приват-
ного партнерства, широке залучення до місцевих гро-
мад активістів, волонтерів, лідерів громадських об’єд-
нань, представників регіональної еліти, соціально від-
повідального бізнесу та ін.; 

- забезпечення інформаційної безпеки регіонів, в 
першу чергу - на територіях, що постраждали внаслі-
док збройного конфлікту, шляхом мінімізації інфор-
маційних ризиків та небезпек і попередження їх ви- 
никнення, посилення контролю над інформаційним 
простором, в тому числі стимулювання ЗМІ до фор-
мування позитивного ставлення суспільства до відно-
влення Донбасу як найбільш постраждалого регіону та 
необхідності забезпечення єдності та цілісності Укра-
їни; 

- розробка та впровадження відповідної держав-
ної політики щодо реінтеграції Донбасу, започатку-
вання соціального моніторингу стану та рівня соціаль-
ної напруженості на постраждалих територіях, запобі-
гання виникненню нових конфліктів, зростанню про-
тестного потенціалу; 

- всебічне сприяння діяльності та розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства (громадських органі-
зацій, волонтерських рухів) на постраждалих терито-
ріях, залучення їх до процесів прийняття та реалізації 
управлінських рішень, розробка та впровадження від-
повідних нормативно-правових та організаційно-уп-
равлінських механізмів; 

- розробка та впровадження механізмів ефектив-
ної соціальної комунікації та взаємодії ключових соці-
альних суб’єктів (органів виконавчої влади, органів  
місцевого самоврядування, організацій громадян- 
ського суспільства та бізнесу). 

Виходячи із зазначеного вище, серед основних 
заходів щодо створення інституційних, інформаційно-
комунікаційних та організаційних механізмів залу-
чення соціальних ресурсів інститутів громадянського 
суспільства до забезпечення соціальної безпеки на ре-
гіональному рівні, доцільно відзначити наступні: 

1. Активізація з боку Ради національної безпеки 
та оборони України взаємодії із інститутами громадян-
ського суспільства та створення з цією метою спеці- 
алізованої постійно діючої робочої групи. Діяльність 
цієї групи має бути спрямована на забезпечення орга-
нізаційної, консультативної, інформаційно-комуніка-
тивної, науково-методичної, кадрової та іншої під- 
тримки діяльності Ради національної безпеки та обо-
рони України з питань взаємодії з інститутами грома-
дянським суспільства та залучення їхнього потенціалу 
до забезпечення національної безпеки України, в пер-
шу чергу — соціальної безпеки суспільства. Основ-
ними завданнями цієї робочої групи можуть стати на-
ступні: 

забезпечення взаємодії інститутів громадянського 
суспільства із органами влади щодо залучення потен-
ціалу громадської активності до забезпечення націона-
льної (та, зокрема, соціальної) безпеки українського 
суспільства; 

розробка рекомендацій для органів влади різного 
рівня щодо прийняття законодавчих актів, розробки та 
реалізації управлінських рішень, а також участь у роз-
робці відповідних національних, регіональних та міс-
цевих стратегій та програм щодо залучення потенціалу 
громадської активності до процесів забезпечення со-
ціальної безпеки суспільства; 

замовлення, сприяння організації та підтримка 
проведення досліджень стану та динаміки розвитку 
громадянського суспільства та проявів громадської ак-
тивності як по Україні в цілому, так і по окремих її 
регіонах; 
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експертиза законопроектів, національних, регіо-
нальних та місцевих стратегій, програм розвитку щодо 
їх відповідності вимогам розвитку та участі громадян-
ського суспільства у процесах їхньої розробки та реа-
лізації; 

участь у розробці державної та регіональної соці-
альної політики, розробка в рамках національної, ре-
гіональних та місцевих стратегій і програм соціального 
розвитку систем заходів, спрямованих на накопичення 
та використання потенціалу громадської участі та ін-
ститутів громадянського суспільства. 

2. Створення за підтримки Ради національної 
безпеки та оборони України, Кабінету міністрів Укра-
їни та за участі громадських організацій єдиного наці-
онального інформаційно-комунікативного порталу 
для підтримки і розвитку громадянського суспільства. 
Основними функціями такого порталу мають стати: 

забезпечення оперативного інформування гро-
мадськості та об’єднань громадян щодо існуючої нор-
мативно-правової бази їхньої діяльності та змін в ній 
(зокрема в сфері соціальної безпеки), за необхідно-
сті — надання коментарів та роз’яснень відповідними 
фахівцями; 

комунікація та обмін досвідом діяльності (за ши-
роким колом питань, в тому числі і з питань взаємодії 
об’єднань громадян із органами державного управ-
ління); 

публікація оголошень щодо перспективних соці-
альних проектів, гострих проблем, громадських обго-
ворень проектів нормативно-правових актів та ін., 
спрямованих на вирішення питань соціальної безпеки 
суспільства; 

забезпечення зворотного зв’язку між усіма учас-
никами діяльності із забезпечення соціальної безпеки; 

створення умов доступу до нормативно-правової 
бази, коментарі спеціалістів щодо її застосування та ін. 

Доцільним є створення аналогічних багатофунк-
ціональних регіональних Інтернет-порталів як базових 
інформаційно-комунікативних площадок організації 
взаємодії всіх соціальних суб’єктів на регіональному 
рівні, або ж виокремлення регіональних підрозділів на 
центральному порталі. 

3. Створення за безпосередньої участі інститутів 
громадянського суспільства національної мережі регі-
ональних ресурсно-моніторингових центрів як інстру-
менту забезпечення ефективного та скоординованого 
залучення потенціалу громадянського суспільства до 
забезпечення соціальної безпеки на регіональному та 
місцевому рівнях. До основних функцій таких ресур-
сно-моніторингових центрів можуть бути віднесені: 

реалізація пілотних проектів з метою пошуку ді- 
євих механізмів залучення інститутів громадянського 
суспільства до вирішення проблем, пов’язаних із за-
безпеченням соціальної безпеки суспільства; 

моніторинг стану та динаміки соціальної безпеки 
відповідних регіонів (за основними її складовими та 
напрямами забезпечення), завчасне виявлення існу- 
ючих загроз; 

забезпечення методологічної, методичної та ін-
формаційно-комунікативної підтримки взаємодії регі-
ональних та місцевих органів влади з інститутами гро-
мадянського суспільства та громадськістю щодо пи-
тань забезпечення соціальної безпеки на регіональ-
ному та місцевому рівнях; 

розробка та проведення тематичних науково-
практичних семінарів та тренінгів для представників 

влади, бізнесу та громадських організацій щодо питань 
забезпечення узгодженої взаємодії при вирішенні пи-
тань соціальної безпеки (за основними її складовими 
і напрямами забезпечення); 

спільна з усіма основними суб’єктами (влада, бі-
знес, третій сектор) експертиза регіональних та місце-
вих нормативно-правових актів, стратегій, програм, 
угод щодо їх впливу на стан та динаміку соціальної 
безпеки на місцевому та регіональному рівнях, розро-
бка відповідних рекомендацій щодо їх доопрацю-
вання, в тому числі і щодо залучення потенціалу ін-
ститутів громадянського суспільства. 

розповсюдження набутого досвіду залучення ін-
ститутів громадянського суспільства до забезпечення 
соціальної безпеки. 

4. Створення Фонду підтримки громадської само-
організації в сфері соціальної безпеки із мережею його 
регіональних представництв. Фонд доцільно створити 
за участі держави, бізнесу та громадських організацій. 
Основне завдання Фонду — фінансова підтримка ді- 
яльності інфраструктури розвитку громадянського  
суспільства та залучення його потенціалу до забезпе-
чення соціальної безпеки (ресурсно-моніторингові 
центрі, інтернет-портал), а також фінансування перс-
пективних соціальних проектів, спрямованих на вирі-
шення гострих соціальних проблем та забезпечення 
соціальної безпеки, що реалізуються за участі інститу-
тів громадянського суспільства. 

5. Розробка оновленої Стратегії забезпечення со-
ціальної безпеки України та її регіонів. Основною ме-
тою цієї Стратегії має стати створення та інституціо-
налізація системи механізмів забезпечення соціальної 
безпеки суспільства, включаючи питання створення та 
функціонування відповідної інфраструктури, норма-
тивно-правового, організаційно-управлінського та фі-
нансового забезпечення. Обов’язковим суб’єктом роз-
робки та реалізації стратегії повинно стати громадян-
ське суспільство, а обов’язковим її елементом — на-
прями і заходи щодо розвитку інститутів громадянсь-
кого суспільства та залучення їхнього потенціалу до 
забезпечення соціальної безпеки. 

6. Закріплення на законодавчому рівні необхідно-
сті проведення експертизи державних програм та стра-
тегій, нормативно-правових актів, великих інвестицій-
них проектів та угод щодо їх відповідності вимогам за-
безпечення соціальної безпеки суспільства та потре-
бам розвитку громадянського суспільства в Україні, та 
розробка відповідних механізмів проведення такої ек-
спертизи. У відповідності із висновками експертизи 
має прийматися рішення щодо необхідності доопра-
цювання вищезгаданих документів, причому це рі-
шення повинно мати обов’язковий, а не рекоменда-
ційний характер. 

7. Удосконалення нормативно-правових механіз-
мів щодо обов’язкового включення питань соціальної 
безпеки (за її основними складовими та напрямами 
забезпечення) та розвитку громадянського суспільства 
до переліку пріоритетних напрямів діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування на всіх 
рівнях (в межах їх компетенції та із відповідною кон-
кретизацією). 

8. Розробка системи моніторингових показників 
щодо участі інститутів громадянського суспільства у 
забезпеченні соціальної безпеки. 

9. Активізація міжнародного співробітництва у 
сфері розробки та впровадження механізмів забезпеч- 
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ення соціальної безпеки суспільства за її основними 
складовими, зокрема — адаптація прийнятного до ук-
раїнських умов світового досвіду участі інститутів гро-
мадянського суспільства у забезпеченні соціальної 
безпеки. 

10. Залучення ресурсної бази і кадрового потен-
ціалу науково-дослідницьких установ (вищі навчальні 
заклади, установи НАН України та ін.) та громадських 
організацій до проведення відповідних науково-прик-
ладних робіт із вивчення, адаптації та розробки дієвих 
механізмів залучення потенціалу інститутів громадян-
ського суспільства до забезпечення соціальної без-
пеки, а також до реалізації пілотних проектів і роз- 
робки відповідних нормативно-правових актів, страте-
гій та програм різного рівня. 

11. Розробка пакету науково-методичних матері-
алів щодо підготовки стратегій (програм) забезпечення 
соціальної безпеки за основними її складовими, в тому 
числі і через залучення потенціалу інститутів грома-
дянського суспільства. Практичне значення такого па-
кету документів полягає в необхідності забезпечити 
оптимальний рівень деталізації стратегій (програм), а 
також зафіксувати необхідні елементи стратегії (про-
грами) забезпечення соціальної безпеки суспільства на 
різних рівнях (національному, регіональному, місце-
вому). 

12. Сприяння активізації участі інститутів грома-
дянського суспільства у забезпеченні соціальної без-
пеки через організацію та проведення круглих столів, 
конференцій та інших заходів, спрямованих на залу-
чення їхнього потенціалу до вирішення проблем соці-
альної безпеки суспільства. Відповідні заходи на регі-
ональному рівні доцільно організовувати на базі ре- 
сурсно-моніторингових центрів, мова про які йшла 
вище. 

13. Створення та впровадження організаційно-
управлінських інструментів, що забезпечать реальну 
участь громадськості у прийнятті та реалізації рішень 
щодо місцевого та регіонального розвитку на засадах 
принципів децентралізації, розробка відповідних нор-
мативно-правових документів (у взаємодії з фахів-
цями, які представляють громадський сектор). 

14. Забезпечення розвитку міжмуніципального 
співробітництва громад, як інструменту вирішення со-
ціально-економічних та екологічних проблем, для 
об’єднання обмежених ресурсів (фінансових, кадрових 
та ін.), збільшення шансів на отримання грантового 
фінансування від міжнародних фінансових інституцій. 

15. Розробка та впровадження міжрегіональних 
проектів з об’єднання зусиль територіальних громад 
міст і районів, які не постраждали від бойових дій, з 
тими, що постраждали, з метою поєднання ресурсів, 
налагодження міжрегіональної взаємодії та взаємодо-
помоги, формування відчуття єдності та цілісності Ук-
раїни. 

Наведений вище перелік заходів містить основні 
напрями і зміст діяльності із залучення потенціалу 
громадської самоорганізації та інститутів громадян- 
ського суспільства до забезпечення соціальної без-
пеки, в першу чергу - на регіональному рівні. Їхня 
практична реалізація сприятиме, з одного боку, роз-
витку громадянського суспільства в Україні та станов-
ленню реальної демократії, а з іншого — дозволить 

значно ефективніше долати загрози та виклики, які 
виникають в контексті подій останніх двох років та 
ставлять під загрозу соціальну безпеку української дер-
жави та її регіонів. 
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МАРКЕТИНГОВІ ВАЖЕЛІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО 

СЕГМЕНТУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Позиціонування України в 

світовому глобалізованому просторі як повноцінного 
учасника світового ринку товарів та послуг не мож-
ливе без практичної реалізації вимог світового співто-
вариства. 

Глобалізований простір світогосподарської сис-
теми останнім часом розвивається під впливом конце-
пції сталого розвитку. Її реалізація на теренах України 
вимагає вирішення триєдиного завдання: 

— забезпечення економічного розвитку; 
— забезпечення соціального розвитку; 
— забезпечення екологічної безпеки. 
Якщо соціо-економічна ситуація в країні має  

певні позитивні зрушення [6],  то світовий ринок в 
цілому, та металопродукції зокрема, вимагає принци-
пово нових якісних змін стосовно екологізації техніко-
технологічних виробничих процесів, мова йде про за-
безпечення екологічної чистоти на всіх виробничих  
рівнях з формуванням маркетингових важелів розви-
нення ринку екологічно чистої продукції в повному 
сенсі, отже проблема, що розглядається у даній роботі 
є досить своєчасною та актуальною. 

Дослідження, основні результати якого наво-
дяться нижче, проведене в рамках виконання НДР по 
кафедрі економіки та менеджменту Київського націо-
нального університету культури і мистецтв за темою 
«Обгрунтування імперативів інноваційного провайди-
нгу регіону» (номер державної реєстрації 01154000560). 

Метою даної роботи є визначення маркетингових 
важелі в екологізації експортооріентованого сегменту 
збуту продукції металургійних підприємств України 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах 
господарювання вітчизняних підприємств металургій-
ного комплексу, екологічний фактор справляє серйо-
зний вплив на трансформацію сучасної системи між-
народних відносин, експортної діяльності вітчизняних 
товаровиробників, тощо, показовою є ситуація в агро-
промисловому комплексі — експорт кукурудзяних у 
2014 році сягнув 3, а зернових 7 місця на європейсь-
кому ринку, сьогодні спостерігається пряма взаємоза-
лежність між екологічними завданнями й розвитком 
сучасної системи міжнародних економічних відносин. 

При виявленні основних аспектів впливу еколо-
гічного фактора на формування сучасної системи між-
народних економічних відносин можуть бути виділені 
два аспекти: 

— перший пов'язаний з узгодженням принципів, 
цілей і екологічної політики в цілому в рамках інтег-
раційних угруповань країн, а також на міжнародному 
рівні й у глобальному масштабі; 

— другий аспект проблеми стосується впливу еко-
логічної політики на якість навколишнього середо-
вища як окремої країни, так і на глобальну екологічну 
ситуацію в цілому. 

Незважаючи на деяке пожвавлення внутрішнього 
споживання продукції металургійних підприємств Ук- 

раїни, основні споживачі металопродукції українських 
підприємств знаходяться за кордоном. 

Обсяги виробництва металу на цих комбінатах у 
багато разів перевищують поточні потреби української 
промисловості. Маркетингові дослідження розподілу 
постачання металургійних підприємств на зовнішній і 
внутрішній ринок показав значне переважання поста-
чання на експорт — 80,5% проти 19,5% постачань спо-
живачам в Україні [7]. 

Таким чином, стратегічним напрямком розвитку 
підприємств залишається іноземний ринок. Так, в да-
леке зарубіжжя і споживачам СНД йде близько 90% 
усієї виробленої комбінатом ім. Ілліча продукції, в той 
час як комбінат Азовсталь має обсяги постачання по 
Україні на рівні 20-25% від обсягу виробництва вже 
протягом останніх двох років. 

Однією з істотних нині тенденцій в плані розши-
рення збуту продукції маріупольських комбінатів на 
зовнішніх ринках є значна зміна географічної струк-
тури постачання металу. В поточних замовленнях пре-
валюють країни Південно-Східної Азії і Близького 
Сходу. Це обумовлено застійними явищами в еконо-
міці країн Європи і Північної Америки, де протягом 
2014 р. спостерігався спад росту економічної активно-
сті, і прогнозувалося продовження цієї тенденції у 
2015 р. Це робить Південно-Східну Азію і Близький 
Схід найбільш привабливими ринками для світової 
металургії. Тому найбільші обсяги відвантаження ме-
талу комбінати направляють у Китай, Таїланд, Індію, 
Туреччину, але слід відзначити певні труднощі з якими 
зіткнулися вітчизняні експортери металопродукції 
пов’язані з озброєним протистоянням на сході Укра-
їни. 

Таким чином, проблема позиціонування вітчиз-
няних металовиробників на світовому ринку еколо- 
гічно чистої продукції набуває все більшої актуально-
сті, її вирішення дозволить укріпити позиції експорте-
рів металу в довгостроковій перспективі. 

Аналізуючи наукові доробки сучасних авторів, 
можна зробити висновок, що «зелений» або екологіч-
ний маркетинг є напрямком розвитку соціально-етич-
ного маркетингу, хоча є окремі спроби виділити його 
у самостійну галузь економічної науки [3]. Нам вида-
ється доцільним розглядати його як один з напрямків 
соціально-етичної концепції маркетингу.  

За твердженням науковців [2], точку зору ми ціл-
ком поділяємо, в екологічний маркетинг мають вхо-
дити наступні складові:  

на макрорівні — некомерційний маркетинг про-
сування екологічних ідей; 

на мезорівні — маркетинг просування екологіч-
них технологій (комерційний і некомерційний); 

на мікрорівні — комерційний і некомерційний 
маркетинг створення й просування екологічних това-
рів і послуг.  

В умовах розвитку ринку екологічно чистої мета-
лопродукції важливу роль відіграє процес організації й 
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управління маркетингом на підприємствах металургій-
ного комплексу. Управлінське завдання керівництва 
підприємства, що займається маркетингом на ринку 
екологічно чистих товарів, полягає в орієнтації тільки 
на ту металопродукцію, у який є потреба в основному 
на зовнішньому ринку.  

У зв'язку з динамічністю потреб світового ринку 
управління діяльністю підприємства на ринку еколо-
гічно чистих товарів має бути циклічним, що дасть мо-
жливість оперативно відстежувати зміни кон'юнктури 
ринку й вносити відповідні корективи в стратегію й 
тактику діяльності підприємства.  

Як свідчить хід економічного розвитку, споживачі 
в більшості випадків ставляться до екологічно чистої 
продукції (нової продукції взагалі) з певною насторо-
женістю, але в більшій мірі це стосується споживчих 
товарів. Це означає що, ухвалюючи рішення про роз-
робку екологічно чистої продукції, завжди варто ана-
лізувати: чи існують мотиви, що підштовхують спожи-
вачів до її споживання, особливо, коли йдеться про 
промислову продукцію оскільки за умов екологізації 
ціна на неї також зростає [2].  

З огляду на реалії ринкової економіки, коли бі-
льше переваг мають споживачі, виробники повинні 
орієнтувати свою діяльність на задоволення їхніх по- 
треб і запитів. Тому залежно від реального стану спо-
живчої готовності формують комплекс стимулювання, 
вирішують питання вибору мотивів споживання, ви-
значають конкретні заходи щодо стимулювання спо-
живання, їхню тривалість і графік проведення, розра-
ховують витрати на їхню реалізацію. 

Систему розвитку ринку промислової екологічно 
чистої продукції (ПЕЧП) можна представити як сис-
тему взаємозв'язків між державними інститутами, під-
приємницькими структурами й суспільним сектором 
(рис. 1).  

Основними факторами цієї системи є: 
1) нормативно-правове середовище; 
2) культура підприємництва; 
3) фізична й організаційна інфраструктура; 
4) пряма підтримка підприємницьких структур; 
5) діяльність ЗМІ й суспільного сектора. 
Науковці, зокрема Л.А. Колесникова, про що 

йдеться в монографії [2], відзначають ефективність да-
них елементів у плані тимчасової віддачі й ступеня му-
льтиплікативності. Розвиток культури підприємництва 
й розвиток нормативно-правового середовища забез-
печують 100% потенціал віддачі в довгостроковій і ко-
роткостроковій перспективі відповідно. Менше по- 
мітний потенціал віддачі від розвитку фізичної й орга-
нізаційної інфраструктури й діяльності ЗМІ і суспіль-
ного сектора. Пряма підтримка підприємницьких 
структур забезпечує лише нетривалі успіхи в коротко-
строковому періоді. 

З точки зору методології важливо оцінювати стан 
конкурентного середовища, застосовуючи комплекс-
ний системний підхід. Ця процедура являє собою ана-
ліз і оцінку інформаційно-статистичних даних, отри-
маних від державних органів і господарюючих суб'єк-
тів, з використанням відомостей соціологічних опиту-
вань, експертних висновків і результатів обстежень на-
укових і громадських установ, тобто мова йде про до-
сить масштабний маркетинговий аналіз з застосуван-
ням всіх без виключення маркетингових важелів. 

Залежно від поставлених цілей аналіз конкурент-
ного середовища можна здійснювати за окремими ета- 

пами, кожний з яких може функціонально служити 
для вирішення конкретних завдань антимонопольного 
й антидемпінгового регулювання. 

Методичний підхід до вивчення екологізації рин-
ку ПЕЧП передбачає всебічну характеристику пред-
мета — аналіз товарного ринку — на I етапі, докладний 
аналіз й оцінку структури різних видів товарних рин-
ків — на II етапі оцінка процесів концентрації і кон-
куренції за допомогою кількісних параметрів і якісних 
показників — на III етапі.  

Отже, основним змістом робіт на I етапі є фор-
мування «портрета» ринку ПЕЧП за декількома на-
прямками, кожен з яких характеризується набором 
економічних, техніко-економічних, соціологічних па-
раметрів. 

Масштаби  екологізації на ринку ПЕЧП багато  в   
чому   визначені   його структурою, тому вивченню 
структурних змін на товарних ринках присвячені на-
ступні етапи [5]. 

На II етапі провадиться аналіз і оцінка різних кі-
лькісних показників товарного ринку, а також розра-
хунки, що визначають ступінь концентрації на товар-
ному ринку. 

Під бар'єрами входу на ринок традиційно розумі-
ються будь-які фактори технологічного, адміністрати-
вного, економічного характеру, а також екологічного 
характеру, які перешкоджають новим фірмам увійти 
на ринок у досить короткий  період  часу [1; 4].  Мо-
жуть  розглядатися наступні перешкоди виходу на ри-
нок (бар'єри) потенційних конкурентів: 

— економічні: державна інвестиційна політика, 
кредитна, податкова, цінова політика, тарифне й не-
тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльно-
сті; доступність кредитних і бюджетних ресурсів; не-
платежі тощо; 

— адміністративні: установлювані органами вико-
навчої влади всіх рівнів процедури реєстрації підпри-
ємств, видачі ліцензій на право діяльності, квоту-
вання, обмеження на увезення і вивезення товарів, на-
дання приміщень і земельних ділянок; 

— інфраструктурні: пов'язані з нерозвиненістю 
ринкової інфраструктури — коштів комунікацій і  
транспорту, служби з надання інформаційних, кон- 
салтингових, лізингових та ін. послуг; 

— місткість ринку: пов'язані з обмеженою місткі-
стю ринку — обмеження попиту, низька платоспромо-
жність населення; 

— інвестиційні: висока вартість початкового капі-
талу, гострий брак виробничих площ, устаткування, 
робочої сили; 

— корпоративні: вплив вертикального  (горизон-
тального) об'єднання діючих на ринку організацій; 

— екологічні: неможливість дотримання еколо- 
гічних нормативів; порушення екологічної ємності ре-
гіону; бути враховані різні сполучення й комбінації так 
званих бар'єрів і ступінь їхнього подолання, xapaктер-
ний для  окремих галузей і територій. Але можна від-
значити загальну майже для всіх ринків країни рису — 
наявність таких бар'єрів, як обмеження в попиті, фі-
нансові утруднення підприємств (відсутність оборот-
них коштів, взаємні неплатежі), податкова політика 
держави та ін. 

Для підприємств паливно-енергетичного комп- 
лексу, які значною мірою впливають на собівартість 
продукції металургійних підприємств, суттєвими  
бар'єрами є інвестиційні й корпоративні (жорстка  
 



С
О
Л
О
Х
А
 Д

. 
В
. 

 

  

13
6 

В
ІС
Н
И
К

 Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
О
Ї 
Н
А
У
К
И

 У
К
Р
А
ЇН
И

 

 

 
 

Р
и
с.

 1
. 
С
и
ст
ем
а
 р
о
зв
и
т
к
у 
р
и
н
к
у 
П
Е
Ч
П

 у
 ф
о
р
м
а
т
і 
су
б
’є
к
т
н
о
-о
б
'є
к
т
н
и
х
 в
за
єм
о
д
ій

 
 

П
ід
п
р
и
є
м
ст
в
о
 —

 в
и
р
о
б
н
и
к
 

П
Е
Ч
П

 

 - 
зр
о
с
та
н
н
я
 
я
к
о
с
ті

 
і 
к
о
н
к
у
-

р
е
н
то
с
п
р
о
м
о
ж
н
о
с
т
і;
 

- 
зм
іц
н
е
н
н
я
 
к
о
н
к
у
р
е
н
тн
и
х
 

п
о
зи
ц
ій

; 
- 
зр
о
с
та
н
н
я
 е
к
с
п
о
р
тн
и
х
 м
о
-

ж
л
и
в
о
с
те
й
 і
 з
б
у
ту

; 
- 
зр
о
с
та
н
н
я
 п
о
те
н
ц
іа
л
у
 

Д
ер
ж
а
в
а

-
с
тв
о
р
е
н
н
я
 
о
с
н
о
в
 
п
р
а
в
о
в
о
го

 
р
е
гу
л
ю
в
а
н
н
я
 р
и
н
к
у
 П
Е
Ч
П

; 
- 
с
е
р
ти
ф
ік
а
ц
ія

 м
а
р
к
у
в
а
н
н
я
; 

- 
н
о
в
і 
н
а
п
р
я
м
и
 
ін
н
о
в
а
ц
ій
н
о
-

ін
в
е
с
ти
ц
ій
н
о
ї 
а
к
ти
в
н
о
с
ті

; 
- 
п
е
р
е
д
у
м
о
в
и
 

п
е
р
е
х
о
д
у
 

д
о
 

с
ті
й
к
о
го

 р
о
зв
и
тк
у
 

К
о
н
ц
еп
ц
ія

 е
к
о
ло
гі
ч
н
о
го

  
м
а
р
к
ет
и
н
гу

 

К
о
н
ц
еп
ц
ія

 с
т
ій
к
о
го

 р
о
зв
и
т
к
у 

М
о
д
ел
ь 
сп
о
ж
и
вч
о
ї 
п
о
ве
д
ін
к
и
  

н
а
 р
и
н
к
у 
П
Е
Ч
П

 

С
п
о
ж
и
в
а
ч
П
Е
Ч
П

 

-
п
р
іо
р
и
те
т 
е
к
о
л
о
гі
ч
н
и
х
 
в
и
го
д
 

п
р
о
д
у
к
ту

; 
- 
зб
е
р
е
ж
е
н
н
я
 
зд
о
р
о
в
'я

 
і 
б
е
з-

п
е
к
и
; 
 

- 
б
а
л
а
н
с
 в
ід
тв
о
р
ю
в
а
л
ь
н
и
х
 п
р
о
-

ц
е
с
ів

; 
 

- 
м
іж
га
л
у
зе
в
а
 в
за
є
м
о
д
ія

 

 
О
ц
ін
к
а
 з
р
о
с
та
н
н
я
 к
о
н
к
у
р
е
н
то

-
с
п
р
о
м
о
ж
н
о
с
ті

 в
и
р
о
б
н
и
ц
тв
а
 і
 

п
е
р
е
х
ід

 н
а
 н
о
в
и
й
 р
ів
е
н
ь
 а
тр
и
б
у
-

ти
в
н
о
с
ті

 п
р
о
д
у
к
ту

 —
 е
к
о
л
о
гі
ч
-

н
и
й
 

С
тв
о
р
е
н
н
я
 п
е
р
е
д
у
м
о
в
 д
л
я
 а
к
-

ти
в
із
а
ц
ії
 п
р
о
ц
е
с
ів

 р
о
зв
и
тк
у
 

р
и
н
к
у
 П
Е
Ч
П

 —
 і
н
в
е
с
ти
ц
ії
, 

гр
о
м
а
д
с
ь
к
а
 д
у
м
к
а
, 
ф
ін
а
н
с
о
в
і 
і 

п
о
д
а
тк
о
в
і 
в
а
ж
е
л
і 

З
б
іл
ьш
ен
н
я
 п
р
и
б
ут
к
о
во
ст
і 
і 
п
о
д
а
т
к
о
-

ви
х
 н
а
д
х
о
д
ж
ен
ь,

 з
р
о
ст
а
н
н
я
 м
іж
н
а
р
о
д
-

н
о
ї 
к
о
н
к
ур
ен
т
о
сп
р
о
м
о
ж
н
о
ст
і 
т
ех
н
о
ло

-
гі
й
 і
 п
р
о
д
ук
т
ів

 

Р
о
зв
и
т
о
к
 б
із
н
ес
у
 

З
р
о
ст
а
н
н
я
 я
к
о
ст
і 
ж
и
т
т
я
 

Ф
о
р
м
у
в
а
н
н
я
 п
е
р
е
д
у
м
о
в
 н
о
р
м
а
л
ь
н
о
го

 
р
о
зв
и
тк
у
 р
и
н
к
у
 П
Е
Ч
П

 я
к
 е
та
п
у
 р
е
- 

а
л
із
а
ц
ії
 к
о
н
ц
е
п
ц
ії
с
ті
й
к
о
го

 р
о
зв
и
тк
у
  

в
 р
а
м
к
а
х
 к
о
н
к
у
р
е
н
тн
и
х
 у
м
о
в
 

С
о
ц
.-
ек
о
н
о
м
. 
ф

-ц
ія

 

СОЛОХА Д. В. 

136              ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 
 

 

  



СОЛОХА Д. В. 
 

 
 

        2016/№1 137 
 

поведінка вже діючих на ринку вертикально інтегро-
ваних структур). У порівнянні з ПЕК, бар'єри входу на 
ринки підприємств з надання транспортних послуг 
металовиробникам, легше переборюються, що спри-
чинило виникнення численних нових структур, особ-
ливо в сфері автотранспортних послуг, а також у вод-
ному й повітряному транспорті, і більш швидкого фо-
рмування конкурентного середовища. 

Географічні межі ринків продукції харчової про-
мисловості, як правило, співпадають з межами адміні-
стративних кордонів або дрібніших територіальних 
утворень, тому для них характерні нерозвиненість  
ринкової інфраструктури, насамперед транспортної, а 
також адміністративні бар'єри, встановлювані ор-
ганами місцевої влади. 

При розробці заходів конкурентної політики ха-
рактеристика відкритості ринку традиційно врахову-
ється при визначенні рівня конкурентоспроможністю 
вітчизняних металовиробників на зовнішньому й  
внутрішньому ринках. Адже можливість входу на то-
варний ринок продавців з інших регіонів або інших 
країн суттєво знижує ринкову концентрацію й загрозу 
монопольної поведінки. 

На нашу думку, доцільно розрізняти можливості 
входу на міжнародні ринки у зв'язку з конкуренто-
спроможністю вітчизняних виробників, з одного боку, 
і ринкові проблеми, що виникають на внутрішньому 
ринку, — з іншого. Так, цілком конкурентоспромож-
ною на зовнішньому ринку є продукція добувних га-
лузей (нафта, газ, цинк, нікель, залізна руда, кокс) і 
окремих галузей переробки сировини, в основному 
чорної і кольорової металургії (первинний алюміній, 
рафінована мідь, чавун, прокат чорних металів, сталь). 
У той же час на внутрішньому ринку переваги екс- 
портоорієнтованих підприємств не можуть бути реалі-
зовані повною мірою через кризовий стан вітчизня-
ного виробництва й скорочення попиту на ринку. 

Тут у багатьох сегментах ринку, незважаючи на 
кризові явища, простежується явна тенденція до ма-
сованих надходжень імпортної продукції, причому, в 
основному ця ситуація характерна для товарів кінце-
вого споживання. Наприклад, конкурентний тиск із 
боку закордонних фірм відчувається товаровиробни-
ками легкої, текстильної, окремих підгалузей харчової 
промисловості (бакалійної, консервної, кондитерсь-
кої), меблевого виробництва. У той же час для ринків 
робіт і послуг характерні прояви конкуренції з боку 
вітчизняних підприємств. Хоча й у цьому секторі еко-
номіки виразно позначена конкуренція з боку інозем-
них компаній - ринки рекламних, готельних, платних 
освітніх послуг, деякі види платного медичного обслу-
говування, елітного будівництва тощо. 

Необхідно особливо підкреслити таку обставину: 
міжнародна торгівля й відкритість ринку, безумовно, 
є важливими факторами розвитку конкуренції, якщо 
частка імпорту не стає загрозливою для економіки 
країни в цілому. У нас же в останні роки в результаті 
процесу лібералізації зовнішньоекономічного режиму 
спостережуваний ріст імпорту має, разом з позитив-
ними моментами, також і негативні наслідки, як-от: 
погіршення умов виробництва й збуту продукції. 
Звідси — цілком відповідає загальносвітовій практиці 
й виправдане застосування державних заходів із захи-
сту внутрішнього ринку, розробка яких у свою чергу 
потребує докладного вивчення ступеня відкритості  
ринку. 

Здавалося б, сама світова фінансова криза не-
прямо сприяє відродженню вітчизняних металовироб-
ників. Адже в конкурентній боротьбі з виробниками й 
оптовими імпортерами є свої позитивні результати — 
вона стимулює господарську діяльність підприємств у 
двох напрямках: по-перше, на відновлення або збере-
ження популярних у споживачів асортиментів про- 
дукції, по-друге, на виробництво нових видів товарів 
із застосуванням сучасних технологій.  

Окрім зниження витрат виробництва як способу 
підвищення конкурентоспроможності металопродук-
ції, значні кошти витрачаються на створення грамот-
ної маркетингової політики й результативної реклами, 
формування власної дилерської мережі, оптових ме-
реж і торговельних точок. 

Разом з тим, створення великими іноземними 
компаніями виробництв в Україні видається більше 
прийнятним способом розвитку конкуренції, ніж ма-
сований імпорт готових виробів у країну. Оскільки у 
першому випадку можна досягти позитивного зру-
шення в модернізації й відновленні основних фондів, 
пожвавлення фінансування й кредитування оборотних 
коштів, створення нових робочих місць на підприєм-
ствах; хоча одночасно не можна забувати й про нега-
тивні моменти, пов'язаних з відпливом прибутків. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно технічне 
оснащення галузей високопродуктивним устаткуван-
ням, а також використання високоякісної сировини й 
допоміжних матеріалів. Важливим фактором підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняної металоп-
родукції є також розробка результативних збутових 
стратегій і маркетингових програм з вивчення спо- 
живчих переваг користувачів екологічно чистою про-
мисловою продукцією. 

На ринках окремих споживчих товарів — побутові 
холодильники, радіоелектроніка, мала побутова тех-
ніка (кавоварки, електричні чайники, праски, кухонні 
комбайни) — істотні переваги мають закордонні ви- 
робники через високий рівень якості, надійності, ди-
зайну пропонованої продукції, відомість торговельної 
марки, можливості здійснювати масовану рекламну 
кампанію. 

У промисловому секторі експортні переваги фор-
муються за рахунок створених роками брендів вироб-
ників, більш складною є задача виходу та оволодіння 
певним сегментом ринку новими метало виробниками 
на кшталт ЗАО «Азовелектросталь», що виготовляє ме-
тал за інноваційною технологією електроплавлення, з 
певним рівнем екологічної чистоти та конкурентними 
перевагами стосовно інженерних характеристик. 

Висновки. В умовах розвитку ринку ПЕЧП важли-
вою складовою забезпечення ефективного функціону-
вання підприємства в стратегічній перспективі є про-
цес організації й управління маркетингом стосовно  
експорту промислових екологічно чистих товарів в ці-
лому й металопродукції зокрема.  

Економічна стабільність металургійного підпри-
ємства, його виживаність, стабільність і ефективність 
діяльності в умовах ринкових відносин нерозривно 
пов'язані з комплексом маркетингу.  

Весь інструментарій маркетингу (маркетингові 
важелі) на промисловому підприємстві ХХІ століття, 
має бути спрямований на формування й розвиток його 
сегменту на світовому ринку промислової екологічно 
чистої продукції. 
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Управлінське завдання керівництва кампанії, що 
займається просуванням продукції на світовий ринок 
на засадах маркетингу на ринку промислової еколо- 
гічно чистої продукції, має бути зорієнтоване тільки 
на ті вироби, у яких є потреба на ринку.  

Таким чином, повноцінний розвиток і функціо-
нування ринку промислової екологічно чистої про- 
дукції неможливий без якісного процесу організації, 
стимулювання й управління маркетинговими важе-
лями розвитку. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ 

 
1. Вступ. Раціональне використання енергетич-

них ресурсів та енергозбереження є одним з головних 
пріоритетів енергетичної політики України, регіонів та 
підприємств. Ефективне використання паливно-енер-
гетичних ресурсів та стратегічні рішення щодо енерго-
використання та енергозбереження — ці питання ста-
ють актуальними в умовах енергетичної кризи та  
значного підвищення цін на енергоносії. Україна від-
носиться до енергодефіцитних країн, оскільки тільки 
на 50% задовольняє свої енергетичні потреби за раху-
нок власних ресурсів. Однією з проблем електроенер-
гетики України та обласних енергокомпаній є нерів-
номірність електроспоживання в часі протягом доби. 
Нерівномірність графіків електроспоживання усклад-
нює забезпечення балансу електроенергії та призво-
дить до погіршення режимів роботи енергосистеми. 

Зниження енергоефективності традиційних дже-
рел електроенергії являється значною проблемою не 
тільки енергетики, а цивілізації в цілому. В якійсь мірі 
цю проблему вирішують енергозберігаючі технології, 
технології відтворювальних джерел енергії та ін., ви-
користання яких становиться критично важливими 
для економіки. Країни Європейського союзу активно 
використовують сучасні технології енергозбереження і 
альтернативні джерела енергії. Широкого поширення 
набуває використання вітроенергетики та сонячної 
енергії. Так, наприклад, у Німеччині сонячні енерге- 

тичні установки щорічно виробляють більш ніж 3000 
млн кВт·год. електроенергії [1, с.220-226].  

Тому важливим на даний час є розробка реко- 
мендацій по формуванню та аналізу динаміки цін та 
тарифів на електроенергію, а також по економічному 
обґрунтуванню ефективності капітальних вкладень в 
енергозберігаючі заходи.  

Формуванню цін та тарифів на електроенергію 
приділяється значна увага як з точки зору теорії так і 
практики незважаючи на те що більша частина скла-
дових цін та тарифів регулюється державою. Базою ро-
зрахунку цін є собівартість виробництва електроенергії 
ТЕС, ГЕС, АЕС. Основними роботами, які присвячені 
вирішенню завдань по формуванню динаміки, оцінки 
витрат присвячені роботи О.О. Орлова [6, с. 7-201], 
Ю.С. Цал-Цалко [11, с. 8-118], Г.М. Тарасюк і Л.І. 
Шваб [10, с.166-259] та ін. В останній час проблемам 
формування витрат як бази ціни розглядаються в мо-
нографіях Р.А. Руденського [7, с.112-152] та Ю.Г. Ли-
сенко [3, с.152-179]. Формуванню цін і тарифів на еле-
ктроенергію присвячені роботи Б.С. Сєрєбрєннікова 
[8, 9], І.В. Золотоверха [2], В.І. Мартинюк та ін. [4]. В 
цих роботах запропоновані підходи до цінової та тари-
фної політики, формування диференційованих за пе-
ріод  часу цін та динамічних цін на електроенергію. 
Аналіз формування цін і тарифів на виготовлення і 
продаж електроенергії показав що у зв’язку з зростан- 
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ням цін і тарифів необхідний пошук нових підходів які 
забезпечують високий рівень енергоефективності. 

ІІ. Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження формування цін і тарифів на електроенергію, 
оцінка динаміки тарифів залежно від часу електропо-
стачання та розробка рекомендацій для обґрунтування 
капітальних вкладень в енергозбереження. 

ІІІ. Результати. Тарифи на електроенергію, що 
продається енергогенеруючими компаніями України 
встановлюються НКРЕ. Тарифи на електроенергію, 
що виробляються ТЄС, формуються кожну годину на 
основі цінових заявок, які відображають ціни, за яки-
ми генеруючи компанії готові продати електроенергію. 
Електростанції потужністю до 20 МВт продають елек-
троенергію за нерегульованим тарифом безпосередньо 
споживачам або обленерго. Електроенергія, що виро-
бляється станціями потужністю понад 20 МВт прода-
ється в оптовий ринок електроенергії (ОРЕ). ОРЕ про-
дає електроенергію обленерго або незалежним поста-
чальникам за оптовими ринковими цінами (ОРЦ). Ве-
личина ОРЦ може змінюватися за рахунок експорту 
електроенергії. 

Формування роздрібного тарифу обленерго здій-
снюється наступним чином. Роздрібний тариф — це 
тариф за яким електроенергія продається безпосеред-
ньо кінцевим споживачам та розраховується за форму-
лою: 

 

р Н В п е р п о с тТ О Р Ц / (1 К ) Т Т , к о п= − + +  

 
де Тр — роздрібний тариф, коп.; 

ОРЦ — оптова ринкова ціна, коп.; 
Кнв — коефіцієнт нормативних втрат електроенергії 

в мережах; 
Тпер — тариф на передачу електроенергії, коп.; 
Тпост — тариф на постачання електроенергії, коп. 
Оптова ринкова ціна встановлюється кожну го-

дину на основі попиту-пропозиції на електроенергію. 
При розрахунку роздрібного тарифу береться середня 
прогнозована ОРЦ на наступний місяць. Коефіцієнт 
нормативних втрат враховує втрати електроенергії в 
мережах і затверджується НКРЕ на основі технічних 
характеристик обленерго, як правило, один раз на рік. 
Тариф на передачу і тариф на постачання електро- 
енергії затверджується НКРЕ і передбачає компенса-
цію всіх витрат обленерго та забезпечує прибутковість 
їх діяльності. 

Національна комісія, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та сферах комуналь-
них послуг (НКРЕ КП) прийняла постанову про пос-
туповий перехід до формування єдиних роздрібних та-
рифів для споживачів (обленерго) на території Укра-
їни. На березень 2015 р. роздрібні тарифи на електро-
енергію з урахуванням граничних рівнів тарифів для 
споживачів встановлені згідно з класом напруги без 
ПДВ: 1-й клас напруги — 113,79 коп/ кВт·год., 2-й 
клас напруги — 138,72 коп/ кВт·год.  

Структура ОРЦ змінюється. Так у 2005 році ОРЦ 
складається з витрат генерації більше 70%, компенса-
ції населенню — до 15%, інвестиційної складової — до 
10%, витрат «НЕК Укренерго» — до 4%, витрат ДП 
«Енергоринок» — до 1%. Структура середньозважених 
роздрібних тарифів на електроенергію для непобуто-
вих споживачів у січні 2015 р. склала: вартість вироб-
ництва (ОРЦ) — 83 коп/ кВт·год. (57,5%); дотації до 
собівартості для домогосподарств — 37,9 коп/ кВт·год. 

(26,3%); передача — 8,9 коп/ кВт·год.; постачання — 
0,6 коп/ кВт·год. (0,4%); нормативні витрати в мере-
жах — 14,0 коп/ кВт·год. (9,7%). 

Відповідноё до Постанови НКРЕ КП №220 від 
26.02.2015 р. нові тарифи елктроенергії для домо- 
господарств у 2015-2017 рр. змінюються поступово.  
Структура  економічно обґрунтованого тарифу для на-
селення у січні 2015 р. склала: вартість виробництва 
(ОРЦ) — 83,0 коп/ кВт·год. (67,6%); передача — 14,9 
коп/ кВт·год. (12,2%); постачання — 4,1 коп/ кВт·год. 
(3,3%); нормативні витрати в електромережах — 20,8 
коп/ кВт·год. (16,9%) [5]. 

Аналіз структури тарифів (ОРЦ) на електроенер-
гію за останні роки показує їх зростання як на вироб-
ництво, передачу та нормативні витрати  в мережах так 
і дотації домогосподарствам. 

На підставі аналізу  формування цін і тарифів  
можна побачити, що в динаміці вони зростають для 
всіх типів споживачів. Тому необхідний пошук нових 
підходів для забезпечення підвищення енергоефек- 
тивності підприємств, населених пунктів. Проведений 
аналіз динаміки зміни тарифів на оплату послуг зов- 
нішнього освітлення м. Запоріжжя підтвердив висно-
вок про те, що за п’ять років (2008-2012 рр.) тарифи 
на оплату електричної енергії на потребу вуличного 
освітлення зросли в 1,6 рази в денний та в нічний пе-
ріод. За період з 2013 р. по поточний час тарифи зро-
сли більше ніж в два рази. За допомогою кореляційно-
регресійного аналізу добових тарифів встановлено  
їх зростання включно до 2017 р. Рівняння, яке опи- 
сує зміни денного тарифу має вигляд: у = 0,41392+  
+ 0,00947х, коефіцієнт кореляції дорівнює 0,98; для ні-
чного тарифу у = 0,0847+0,00285х, коефіцієнт кореля-
ції дорівнює 0,95. 

Значення коефіцієнта кореляції показує, що за-
лежність лінійна, графік зростаючий, зв'язок сильний. 
На основі розроблених рівнянь здійснюється прогноз 
зростання денних і нічних тарифів на оплату послуг в 
системі вуличного освітлення м. Запоріжжя. 

Зростання тарифів показує на необхідність прий-
няття управлінських рішень з енергозбереження. Для 
підвищення енергоефективності системи вуличного 
освітлення пропонується замінити існуючі лампи на 
світлодіодні та встановити сонячну електростанцію. 
Економією від впровадження такого проекту є різниця 
між електроенергією, яку споживають існуючі лампи 
та світлодіодні.  

Розраховуються наступні показники ефективно-
сті проекту. 

Капіталовкладення проекту наступні: 

- вартість заміни ламп: 42087⋅1400=58921,8 тис. 
грн; 

- вартість сонячних панелей: 35880 тис. грн; 
- вартість установки сонячної електростанції: 

9353,62 тис. грн; 
- вартість заміни світильників: 3113,405 тис. грн; 
- сумарні капіталовкладення складають 107268,83 

тис. грн. 
Економією від впровадження проекту є різниця 

між електроенергією, яку споживають існуючи лампи 
та світлодіодні. В грошовому виміру, економія  дорів-
нює 23377,38 тис. грн. 

Термін окупності проекту складає 4,6 роки. 
Проведений розрахунок чистої теперішньої вар-

тості. Чиста теперішня вартість (ЧТВ) — сумарна  



ТКАЧЕНКО А. М., БОБРОВНИКОВА Р. Г. 
 

 
 

140 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

сьогоднішня вартість чистих грошових потоків, або рі-
зниця між сумарною вартістю дисконтованих (приве-
дених) доходів та сумарною вартістю дисконтованих 
(приведених) витрат. На рис. 1 представлений графік 
чистої теперішньої вартості. 

 

 
 

Рис. 1. Графік ЧТВ 
 
Розрахунок показав, що проект економічно  

ефективний, а дисконтований термін окупності скла-
дає 5 років. 

Для знаходження внутрішньої норми рентабель-
ності (ВНР) збільшили ставку дисконтування до 20%. 
Економічний зміст ВНР наступний: вона відображає 
максимальний процент за позиками, які можна пла-
тити за використання необхідних ресурсів, залиша- 
ючись при цьому на беззбитковому рівні. Значення 
ВНР може трактуватись і як нижній гарантований рі-
вень прибутковості проекту. На рис. 2 представлений 
графік знаходження ВНР. 

 

 
 

Рис. 2. Знаходження ВНР 
 
Після побудови графіка вияснили, що внутрішня 

норма рентабельності дорівнює 13%. ВНР > 10%, 
тобто проект вигідний для інвестування. 

Аналізуючи всі розраховані показники ефектив-
ності можна сказати, що проект заміни існуючих дже-
рел освітлення на світлодіодні та на будівництво со- 
нячної електростанції вигідний для інвестування. Роз-
робка теоретичної моделі динаміки тарифів може буди 

використана для прогнозування тарифів на електро- 
енергію. 

IV. Висновки. У ході дослідження з’ясовано, що 
ринок електроенергії є монопольнім, ціни та тарифи 
встановлює фірма-монополіст і споживач не впливає 
на рівень цін. Тому необхідним є демонополізація ви-
робництва, передачі та постачання електроенергії спо-
живачам. Для забезпечення підвищення енергоефек-
тивності підприємств, населених пунктів, домогоспо-
дарств, в зв’язку з тим, що ціни зростають, необхідно 
втілення енергозберігаючих технологій та заходів по 
енергозбереженню на всіх рівнях руху електроенергії. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ЦУКОР  

ЯК СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВНИЙ ПРОДУКТ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. Питання факторів впливу 

на ціноутворення на соціально-орієнтовані товари та 
послуги було і залишається вкрай актуальним, особ-
ливо на цукор, оскільки останнім часом спостеріга-
ються коливання роздрібних цін на цей продукт. Для 
населення України питання ціноутворення на цукор 
та формування роздрібних цін є важливим, врахову-
ючи значущість цього продукту у повсякденному 
житті. Існують певні фактори впливу на формування 
роздрібних цін на цукор на внутрішньому ринку. Втім, 
для розуміння цінових коливань необхідно проаналі-
зувати фактори впливу та дослідити взаємозалежність 
факторів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями  дослідження ринку цукру займались як зарубі-
жні так і вітчизняні вчені та практики. Проблемам ці-
ноутворення на ринку цукру присвячено праці Л.М. 
Пархоменко. Аспекти виробництва цукру в Україні 
розкрито у наукових публікаціях  Н.Л. Панасенко. За-
гальний огляд ситуації на ринку цукру та фактори, які 
впливають на формування цін на цукор досліджено 
В.С. Бондарем та С.Ю. Андрющенком. І.М. Посохов у 
своїх дослідженнях докладно висвітлив державне регу-
лювання цін на соціально-значущі продукти харчу-
вання. М.К. Пархомець, О.Р. Олійник присвятили 
свої дослідження організаційно-економічним засадам 
підвищення ефективності цукробурякового підкомп-
лексу. 

Незважаючи на численні дослідження та публіка-
ції з питання впливу факторів на цінову ситуацію на 
ринку цукру,  вважаємо, що не всі фактори враховано, 
що обумовлює необхідність подальшого дослідження.  

Мета — визначити, дослідити, проаналізувати та 
систематизувати  фактори, які впливають на форму-
вання ціни на цукор, як соціально-орієнтований то-
вар, в Україні.  

Виклад основного матеріалу. В.С. Бондар та С.Ю. 
Андрющенко виділяють наступні фактори впливу на 
формування цін на цукор на внутрішньому ринку: 
стан національного цукрового балансу; політика 
Уряду стосовно цукру; курс валют; структура спожи-
вання цукру; доступ до пільгових ринків, регіональні 
торгівельні угоди; національна собівартість виробниц-
тва; ціни і пропозиція альтернативних підсолоджува-
чів; рівні доходів населення.  

Згрупуємо фактори, які на нашу думку, є факто-
рами впливу та проаналізуємо їх вплив на формування 
ціни на цукор. Представимо фактори впливу у вигляді 
когнітивної карти (рис. 1).  

Результатом якісного аналізу взаємодії факторів, 
повинна стати  побудова матриці прискорення, що 
відбиває стимулюючі взаємодії, і матриці гальмування, 
що відбиває негативні, тобто ті, взаємодії, що гальму-
ють. Для подальшої побудови можливих сценаріїв  
розвитку необхідно буде застосувати імпульсні про-
цеси. Але це дослідження буде детально описано у по-
дальших наукових публікаціях.   

Підвищення рівня інфляції негативно вплине на 
дохід населення, що знизить купівельну спроможність 
громадян (табл. 1).  

Внаслідок інфляційних процесів (у 2015 р. зафік-
совано найвищий рівень інфляції у 43,3%), тому ціна 
на цукор у 2015 р. склала в середньому 11,3 грн по 
Україні.   

Наступними факторами — є фактор наявного до-
ходу населення, рівень безробіття та споживання  
цукру. Проте, перш ніж аналізувати їх плив на форму-
вання роздрібних цін на цукор, проведемо порівняль-
ний аналіз прожиткового мінімуму і мінімальної зар-
плати в Україні в період з 2005 по 2015 р. 

Згідно загальноприйнятому визначенню мініма-
льна заробітна плата — це законодавчо встановлений 
розмір заробітної плати за некваліфіковану працю,  
нижче якого не може здійснюватися оплата за вико-
нану працівником місячну, а також погодинну норму 
праці. Мінімальна заробітна плата є державною соці- 
альною гарантією, обов'язковою на всій території Ук-
раїни для підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності і господарювання та фізичних осіб, які ви-
користовують працю найманих працівників. Встанов-
люється мінімальна заробітна плата, згідно Закону 
"Про держбюджет" на відповідний рік, за поданням 
Кабміну (Мінфіну) [14].  

За даними табл. 2 можна відзначити перевищення 
показника прожиткового мінімуму над мінімальною 
заробітною платою.  

Отже, додавши загальний рівень безробіття 
(табл. 3), який у 2009 р. склав 1956,6 тис. осіб, нега- 
тивно впливає на дохід населення, та відповідно на 
споживання. За таких умов, рівень споживання цукру 
зменшиться. Тому, платоспроможність населення 
придбати цукор за роздрібними цінами — зменшилась.  

Наявний дохід населення — це результат перероз-
подільних процесів. Вони являють собою суму пер-
винних доходів і соціальних трансфертів, зменшену на 
величину обов'язкових платежів та зборів. Наявні до-
ходи коригуються з урахуванням натуральних соціаль-
них трансфертів.  

У 2009 р. спостерігається різке падіння наявного 
доходу населення внаслідок глибокої світової еконо-
мічної кризи.  

Слід відзначити, що українським законодавством 
визначені також мінімальні норми споживання ос- 
новних продуктів харчування населенням України, які 
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2000 р. No 656 «Про затвердження набо-
рів продуктів харчування, наборів непродовольчих то-
варів та наборів послуг для основних соціальних і де-
мографічних груп населення», в якій перелічені норми 
споживання соціально-орієнтовних продуктів харчу-
вання. Стосовно цукру ця Постанова зазначає, що но-
рма споживання цукру — 32 кг на душу населення на 
рік [11]. Втім, фактичне споживання цукру у 2008 р.  
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Рис. 1. Система факторів, які впливають на формування цін на цукор  
як соціально-орієнтований продукт в Україні 

 
Таблиця 1 

Індекс інфляції з 2005 по 2015 рр 
Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

Індекс 
інфляції 
за рік 

110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 

 
Джерело:  [14]. 
*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 
**Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції. 

 
становило 40,9 кг, а з початком кризи у 2009 р. скоти-
лось до 37,9 кг на одну особу на рік (табл. 5).  

З наведених таблиць простежується загальна тен-
денція зменшення наявного доходу та споживання цу-
кру у 2009 р. та підвищення показника рівня безро-
біття. 

Створення штучного дефіциту, що призводить до 
ажіотажного попиту, що миттєво призведе до підви- 

щення цін на цукор. Штучний дефіцит негативно 
вплине на дохід населення, оскільки це становитиме 
незаплановані витрати бюджету домогосподарств, які 
не направлені на поточне споживання, а будуть збері-
гатися у домогосподарствах для споживання у май- 
бутньому періоду.  
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Таблиця 2 
Порівняння прожиткового мінімуму і мінімальної  
зарплати в Україні в період з 2005 по 2015 р., грн 

Роки Мінімальна 
зарплата 

Прожитковий 
мінімум 

2005 332 453

2006 400 505

2007 460 568

2008 605 669

2009 744 669

2010 922 922

2011 1004 1004

2012 1134 1134

2013 1218 1218

2014 1218 1218

2015 1378 1378
 
Джерело:  [14]. 
 

Сприятливі природно-кліматичні умови позитив-
но вплинуть на урожайність цукрових буряків. Отже, 
виробництво цукру повинно збільшитись. Урожай-
ність позитивно впливає на обсяг виробництва цукро-
вих буряків. 

Виробництво цукру. За даними Інформаційно-
аналітичних матеріалів щодо ситуації на ринку цукру 
Міністерства аграрної політики і продовольства Укра-
їни на ринку цукру України уже більше десяти років 
спостерігаються постійні коливання обсягів виробни-
цтва цукрових буряків та цукру, які призводять, відпо-
відно, до цінових коливань. В дефіцитні роки високий 
попит на цукор стимулює сільськогосподарські підп-
риємства збільшувати площі посіву цукрових буряків, 
виникає перевиробництво, що зумовлює падіння цін. 
Виробники цукру зазнають збитків, а виробники цук-
рових буряків скорочують посіви. В результаті пропо-
зиція цукру на ринку суттєво зменшується, ціни на 
внутрішньому ринку знову зростають, і відбувається 
повторення циклу.  

 
Таблиця 3 

Рівень безробіття  в Україні з 2005 по 2015 р. (кількість населення в тис.) 

Роки 
Всього  

населення 
Економічно акти-
вне населення 

Зайняте 
населення 

Безробітне 
населення* 

Рівень  
безробіття 

Зареєстрованих 
безробітних 

2005 46929,5 20481,7 18886,5 1595,2 7,8% 891,9

2006 46646,0 20545,9 19032,2 1513,7 7,4% 784,5

2007 46372,7 20606,2 19189,5 1416,7 6,9% 673,1

2008 46143,7 20675,7 19251,7 1424,0 6,9% 596,0

2009 45962,9 20321,6 18365,0 1956,6 9,6% 693,1

2010 45778,5 20220,7 18436,5 1784,2 8,8% 452,1

2011 45633,6 20247,9 18516,2 1731,7 8,6% 505,3

2012 45553,0 20393,5 18736,9 1656,6 8,1% 467,7

2013 45426,2 20478,2 18901,8 1576,4 7,7% 487,6

2014 42928,9 19035,2 17188,1 1847,1 9,7% 458,6

2015 42760,5 17396,0 15742,0 1654,0 9,5% 461,1
 

  * За методологією МОП. 
 Джерело:  [14]. 
 

Таблиця 4 
Наявний дохід населення України 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

Всього, 
млн грн 

278386 362433 469683 637762 184166 220 640 272 049 301789 303 585 318 382 359217

у розраху-
нку на одну 
особу, грн 

5908 7744,5 10097,9 13784,2 3998,2 4 807,7 5 950,1 6618,7 6 671,6 7 400,2 8380,2

 
Джерело: [5]. 
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 
** Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Пояснення до табл. 4: До 2009 р. ми брали вказані дані за січень-грудень, до 2011 — на сайті Держкомстату 
представлена інформація за ІІІ квартал. З 2011 р. — ІV квартал, але ми зазначаємо дані за ІІІ квартал. З 2012 р. 
представлені дані за ІІІ квартали.  

 
 

Таблиця 5 
Споживання цукру в Україні (на одну особу за рік), кг 

Роки 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Кг на одну особу 
на рік 

36,8 
 

38,1 
 

40,9
 

37,9
 

37,1 38,5 37,6 
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Таблиця 6 
Динаміка показників вирощування цукрових буряків та виробництва цукру* 

 2005/ 
2006 

2006/
2007 

2007/ 
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/
2015 

Зібрана 
площа, тис. га 

623 788 577 377 320 492 516 449 270 330 

Виробництво 
цукрових бу-
ряків, тис. 
тонн 

15468 22421 16978 13438 10021 13691 18741 18284 10747 15734 

Виробництво 
цукру з цукро-
вих буряків, 
тис. тонн 

1894 2595 1860 1573 1267 1546 2331 2226 1212 2081 

 
*Джерело: Інформаційно-аналітичні матеріали щодо ситуації на ринку цукру Міністерства аграрної політики і 

продовольства України [3]. 

 
Таблиця 7 

Оперативні дані моніторингу середніх рівнів роздрібних 
цін на цукор в середньому по Україні 

Рік Ціна на цукор, грн за 1 кг  
(станом на травень) 

2013 5,98

2014 10,18

2015 11,03
Джерело: [1.12]. 

  
Згідно Інформаційно-аналітичним матеріалам 

щодо ситуації на ринку цукру Міністерства аграрної 
політики і продовольства України під час сезону цук-
роваріння (вересень-грудень) під впливом високого 
врожаю цукрових буряків та очікуваного високого ви-
робництва цукру у 2014/2015 маркетинговому році 
ціни на внутрішньому ринку постійно знижувались. 
По закінченню сезону виробництва ціни на цукор у 
його виробників традиційно дещо зросли, оскільки 
зменшується потреба в обігових коштах. Зростання 
оптово-відпускних цін на цукор у його виробників у 
короткостроковому періоді (остання декада лютого 
2015 р.), за інформацією виробників цукру, було ви-
кликано різкою зміною валютного курсу. Закупівля 
цукру Аграрним фондом, що покращало б стан під- 
приємств-переробників [3].  

Підприємства-споживачі цукру (кондитерські 
фабрики, столові, школи, кафе, ресторани та ін.) 
впливають позитивно на споживання цукру. При під-
вищеному попиті ціна на цукор знизиться.  

Як зазначає Л.М. Пархоменко [9] різке підви-
щення цін було зумовлено спадом виробництва цукру 
у 2009 р. цукровими заводами. Проте, згідно тверджен-
ням В.Л. Загоруйко та О.В. Ковальчук підприємства 
практично позбавлені можливості активно впливати 
на ціну продукту. Ефективність діяльності підприєм- 
ства формується на стадії заготівлі  сировини, а саме: 
обсяги заготівлі (чим більші обсяги, тим менші питомі 
пусконалагоджувальні витрати), якість сировини (її 
цукристість, втрати сировини в наслідок пошкоджень, 
гниття, тощо), витрати на заготівлю (відстань заго- 
тівлі, спосіб заготівлі тощо) [2]. 

У всеукраїнській базі знаходиться 61 цукровий за-
вод, проте працюють лише 35, у наступних областях: 
Київська, Вінницька, Житомирська, Волинська, 
Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Терно-
пільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Черні-
гівська, Чернівецька.  

Також, несправедливим є наявність такого факту, 
що певні цукрові заводи отримують великі квоти на 
продаж цукру, а інші ні. Тобто, існує система «приві-
лейованих» господарств.  

Середня ціна на цукор в регіонах України станом 
на 31.05.2013 р. становила 5,98 грн за 1 кг. Найвища 
ціна зафіксована у місті Київ (6,75 грн), а також у Че-
рнівецькій (6,42 грн), Луганській (6,40 грн) областях.  
Найнижча ціна на рівні 5,57 грн — у Рівненській та 
Сумській областях (табл. 8). 

 
Таблиця 8 

Порівняльний аналіз роздрібних цін на цукор  
по Україні,  грн за 1 кг 

№ з/п Найменування  
регіонів 

Цукор рівень цін станом на

31.05.13 30.05.2014 31.05.2015

1 Авт. Респ. Крим 5,89 … …

2 Вінницька 5,84 10,11 10,66

3 Волинська 5,94 9,79 11,30
4 Дніпропетровська 6,01 10,33 10,62

5 Донецька 6,15 10,53 11,58
6 Житомирська 5,87 9,88 11,26

7 Закарпатська 6,09 9,93 11,37

8 Запорізька 6,14 10,38 10,72
9 Івано-Франківська 5,97 9,88 10,90

10 Київська 6,26 10,58 10,99

11 Кіровоградська 5,59 9,99 10,96
12 Луганська 6,40 10,94 11,94

13 Львівська 5,94 9,85 10,66
14 Миколаївська 5,65 10,00 10,90

15 Одеська 5,80 9,90 10,67

16 Полтавська 5,78 10,31 10,95
17 Рівненська 5,57 9,81 10,55

18 Сумська 5,57 9,98 10,73

19 Тернопільська 5,96 10,32 11,96
20 Харківська 5,85 10,19 10,91

21 Херсонська 6,08 10,19 10,93
22 Хмельницька 5,67 9,87 11,38

23 Черкаська 6,10 10,09 10,80

24 Чернівецька 6,42 9,77 11,68
25 Чернігівська 6,06 10,20 10,93

26 м. Київ 6,75 10,10 10,76

27 м. Севастополь 6,03 … …
Середні по Україні 5,98 10,18 11,03

 
 … відомості відсутні, Джерело: [1, 12]. 
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Середня ціна на цукор в регіонах України станом 
на 30.05.2014 р. становила 10,18 грн за 1 кг. Найвища 
ціна зафіксована у Донецькій (10,53 грн), Київській 
(10,58 грн), Луганській (10,94 грн) областях. Найни-
жча ціна на рівні 9,77 грн — у Чернівецькій області та 
на рівні 9,79 — у Волинській області. 

Середня ціна на цукор в регіонах України станом 
на 29.05.2015 р. становила 11,03 грн за 1 кг. Найвища 
ціна зафіксована у Чернівецькій (11,68 грн), Терно-
пільській (11,96 грн), Луганській (11,94 грн)  областях.  
Найнижча ціна на рівні 10,55 грн — у Рівненській об-
ласті. 

Втім, у більшості областях, де розташовані пере-
робні завод ціна на цукор є однією з найвищих. Тобто, 
наявність цукрових заводів не впливає на рівень цін 
на цукор.  

Матеріально-технічне забезпечення цукрових за-
водів може мати негативний вплив на ціни, оскільки 
непридатність устаткування та технологій не забезпе-
чує ефективного використання та перероблення сиро-
вини.  

За твердженням (дослідженням) В.Л. Загоруйко 
та О.В. Ковальчук зростають витрати на досягнутий 
рівень техніки і технології вітчизняних цукрових заво-
дів не забезпечує повного вилучення корисної частини 
із сировини, а її переробка пов'язана із значними втра-
тами на різних стадіях виробничого процесу [2].  

Як зазначають  М. К. Пархомець, О. Р. Олійник 
загальне визначення економічної ефективності можна 
сформулювати як досягнення в інтересах виробника 
найбільших результатів за найменших затрат [10,  
c. 11]. На жаль, вищезазначені зазначені факти підтве-
рджують неефективність технологій заводів, що при-
водить до збитків. 

Експорт, імпорт. За твердженням Н.Л. Пана- 
сенко, зменшення споживання цукру на внутріш-
ньому ринку робить актуальним питання розширення 
експорту цукру. Зниження обсягів імпорту поясню-
ється насиченням внутрішнього ринку власною про-
дукцією та відмовою від визначеної членством країни 
в СОТ імпортної квоти цукру-сирцю. Взагалі, збіль-
шення обсягів експорту призводить до підвищення 
ціни на цукор.  

Згідно Інформаційно-аналітичним матеріалам 
щодо ситуації на ринку цукру Міністерства аграрної 
політики і продовольства України в рамках зо-
бов’язань України перед СОТ на український ринок 
щорічно може поставлятися в межах 267,8 тис. тонн 
цукру-сирцю тростинного за ставкою ввізного мита 
2%. Звичайне імпортне мито встановлено на рівні 50%  
митної вартості. З 2012 р. тарифна квота не викорис-
товувалася. На 2015 р. Україні в режимі  автономних 
торговельних преференцій надана квота на безмитне 
постачання цукру до країн ЄС у обсязі 20 тис. тонн. 
За перше півріччя 2015 р. вітчизняними підприємст-
вами квота використана на 86% — до країн ЄС екс- 
портовано 17,25 тис. т цукру українського виробни- 
цтва. 

Державна політика щодо ціноутворення на ринку 
цукру. За твердженням Л.М. Пархоменко цей важіль є 
недієвим [9]. Державний контроль за внутрішніми ці-
нами на цукрові буряки і цукор, рівень державних  
субсидій, захист внутрішнього виробника. Втім, рівень 
субсидій недостатній.   

Щорічно на виконання Закону України «Про 
державне регулювання виробництва і реалізації цукру» 

Уряд встановлює граничний розмір квот з постачання 
цукру на внутрішній ринок (квота «А») та затверджує 
мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор. Виходячи 
з науково обґрунтованої норми споживання цукру на 
душу населення, постанова передбачає встановлення 
квоти постачання цукру на внутрішній ринок (квота 
«А») на період маркетингового року з 1 вересня  
2014 р. по 1 вересня 2015 р. в обсязі 1811 тис. тонн (з 
розрахунку 38 кг на душу населення) [3]. 

Податкова політика прямо і опосередковано 
впливає на формування цін. Як зазначає Л.О Шквар-
чук рішення щодо мінімізації податкової складової 
ціни приймається через порівняння ставки податку та 
бази нарахування. Проведені Л.О. Шкварчук дослі-
дження показали, що найбільша ставка властива для 
відрахувань на соціальні заходи (близько 35%  залежно 
від виду діяльності). Як наслідок, суб’єкти господарю-
вання не зацікавлені у підвищенні витрат на оплату 
праці.  Це призводить до зменшення витратної скла-
дової ціни і має два взаємообернені ефекти: знижу-
ється база нарахування для непрямих податків, але 
зростає податок на прибуток через підвищення при- 
бутку в структурі ціни продукції [15, 16].  

Зокрема В.В. Лащак та Т.В. Лащак зазначають,  
що підвищення ставок оподаткування скорочує доход 
домашніх господарств і прибуток підприємств, таким 
чином зменшує споживчий попит (індивідуального 
споживача, підприємств-споживачів) шляхом зни-
ження платоспроможності суб’єктів економіки [4, 
c.133].  

Висновки. Необхідна більш дієва державна полі-
тика регулювання ринку цукру в Україні та підтримки 
вітчизняного виробника. Оскільки цукор є соціально-
орієнтовним товаром, то субсидування виробників по-
винно бути дієвим механізмом щодо встановлення 
адекватної ціни. На жаль, в умовах сьогодення, цей 
механізм є неефективним.  

Проте, вкрай важливим є стан економіки в Укра-
їні. Згідно проведеного аналізу, можна зробити висно-
вок, що фактори впливу на ціни на цукор прямо 
та/або опосередковано впливають один на одного, що 
в кінцевому випадку, призводить до загального впливу 
на роздрібні ціни на цукор. Тобто, простежується вза-
ємозалежність факторів впливу та їх нерозривність з 
процесом формування ціни.  

У статті визначено наступні фактори, що вплива-
ють на формування цін на цукор як соціально-орієн-
тованого продукту харчування:  наявний дохід насе-
лення, рівень інфляції, рівень безробіття, експорт, ім-
порт, урожайність цукрових буряків, природно-кліма-
тичні умови, виробництво цукру, наявність цукропе-
реробних заводів, матеріально-технічне забезпечення 
підприємств-виробників, наявність підприємств-спо-
живачів, створення штучного попиту, державна полі-
тика щодо ціноутворення, податкова політика.  
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ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі роз- 

витку економіки України важливу роль у становленні 
ринкової системи господарювання відіграє виробни-
чий потенціал підприємства, оскільки знання його 
якісних і кількісних характеристик, економічно доці-
льних умов його формування дозволяє керівникам 
підприємств ухвалювати основоположні стратегічні рі-
шення. Це виводить в число найбільш актуальних еко-
номічних проблем, що виникають перед керівниками 
підприємств, проблему формування виробничого по-
тенціалу підприємства, зокрема його економічної оці-
нки та ефективності використання. 

Наукове і прикладене відпрацювання механізмів 
управління потенціалом створює можливості для під-
вищення реальних результатів функціонування про-
мислових підприємств, підвищення рівня їх конкурен- 

тоспроможності та задоволення загальносуспільних 
потреб. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. На- 
уковою проблематикою, щодо категорії виробничого 
потенціалу підприємства та її оцінки займалося багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, зок-
рема: Т.О. Бабан, Т.В. Бова, Л.М. Гаєвська, С.О. Іщук, 
О.І. Кондратюк, Є.В. Лапін, П.Г. Перерва та ін. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних та мето-
дичних засад щодо управління формуванням виробни-
чого потенціалу промислового підприємства та його 
оцінки зробили у своїх роботах такі науковці, як: О.В. 
Ареф’єва, В.Н. Гончаров, І.З. Должанський, Т.О. За-
горна, С.М. Ілляшенко, C.O. Іщук, І.П. Отенко, М.П. 
Хохлов та ін. 
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У дослідженнях вчених комплексно відтворю-
ються наукові проблеми щодо категорії виробничого 
потенціалу в аспекті ідентифікації сутності об’єктив-
них можливостей підприємства щодо перетворення 
доступних і наявних ресурсів у споживчі блага із від-
повідною оцінкою рівня якісних показників такого 
перетворення. 

Однак питання формування економічної оцінки 
виробничого потенціалу ще неповністю вирішені або 
залишаються дискусійними. 

Сьогодні фактично відсутня науково обґрунто-
вана методика комплексної економічної оцінки ви- 
робничого потенціалу промислових підприємств з то-
чки зору забезпечення функціонування підприємства 
в поточному періоді та створення умов реалізації стра-
тегії розвитку, мало уваги приділяється аналізу вироб-
ничого потенціалу в процесі формування та прийняття 
управлінських рішень. У теорії економічного аналізу 
не знайшли достатнього відображення питання оцінки 
виробничого потенціалу як важливого інструмента 
підвищення ефективності виробництва в цілому. 
Шляхи і методи економічного вимірювання і оцінки 
оптимальності формування і використання виробни-
чого потенціалу промислового підприємства предста-
вляють особливий інтерес для дослідження. Особливої 
уваги заслуговує проблема формування системи пока-
зників економічної оцінки.  

Метою статті є удосконалення методичного під-
ходу до оцінювання рівня розвитку виробничого по- 
тенціалу промислового підприємства, в рамках пред-
ставлення алгоритму оцінювання виробничого потен-
ціалу промислових підприємств. 

Для досягнення визначеної мети вирішено такі 
завдання: 1) обґрунтовано критерії оцінювання ви- 
робничого потенціалу, з урахування галузевої специ-
фіки підприємства; 2) визначено етапи процесу оці-
нювання та основні види робіт в їх межах. 

Основні результати дослідження. Виробничі мож-
ливості підприємства — одна зі складових його потен-
ціалу, виявлення яких безпосередньо пов’язане з  
оцінкою величини фінансових потоків і в цілому — з 
оцінкою бізнесу. Потреба в оцінці можливостей вини-
кає при розробці і коригуванні стратегічних планів  
розвитку, може бути обумовлена такими обставинами, 
як реструктуризація, зміна власника, пошук власни-
ком варіантів ефективного використання підприєм- 
ства, здача підприємства в оренду, рішення про інвес-
тування, перевірка кредитоспроможності, страхування 
і інші господарські ситуації [1].  

У сучасній економічній літературі існує безліч ме-
тодів оцінки виробничого потенціалу господарюючих 
суб'єктів. Виникає об'єктивна необхідність форму-
вання математично обґрунтованої системи фінансово-
економічних показників, що характеризують особли-
вості функціонування підприємств з врахуванням га-
лузевої специфіки. Ця система повинна включати мі-
німальну кількість коефіцієнтів, що надасть можли-
вість виключити з дослідження ті коефіцієнти, які  
дублюють один одного або несуть схожу інформацію, 
що дозволить побудувати більш практичну в застосу-
ванні модель оцінки виробничого потенціалу.  

На сьогодні існує велика кількість підходів та ме-
тодів до оцінювання виробничого потенціалу підпри-
ємства. Аналіз наукових публікацій, виявив їх розма- 
їття, але в той же час і недостатнє опрацьовування на 
рівні окремої галузі і, особливо, на рівні підприємств 

промисловості. Погоджуючись з думкою багатьох ав-
торів, вважаємо, що підхід до оцінювання виробни-
чого потенціалу підприємства, має ряд переваг та не-
доліків і повинен бути адаптованим для підприємства 
будь-якої галузі, на підставі оцінювання лише прита-
манних для цієї галузі показників [2]. 

Показники, що використовуються при прове-
денні оцінювання, можуть мати як кількісне, так і  
якісне вимірювання. Проблеми, що виникають внаслі-
док застосування одночасно якісних та кількісних по-
казників, вирішуються шляхом використання методу 
експертних оцінок, який базується на залученні до 
оцінювання фахівців, котрі можуть дати професійну 
оцінку якісним показникам [3].  

Проведений ґрунтовний аналіз існуючих на- 
уково-методичних підходів, уможливив формування 
послідовності оцінювання виробничого потенціалу 
промислових підприємств, яка базується на виокрем-
ленні і обґрунтуванні етапів його проведення. Алго-
ритм оцінювання виробничого потенціалу промисло-
вого підприємства запропоновано на рис. 1.  

З урахуванням наведеної вище послідовності оці-
нювання виробничого потенціалу промислових під- 
приємств, відзначимо, що на першому етапі визна-
чення складових елементів виробничого потенціалу 
промислового підприємства, пропонується оцінити 
п’ять основних складових виробничого потенціалу, а 
саме: фінансову, трудову, техніко-технологічну, ін-
формаційну, сировинну.  

У результаті критичного аналізу наукових джерел 
та процесів, що відбуваються на світовому ринку про-
мисловості та на основі проведеного дослідження за-
пропонована розширена методика оцінки виробни-
чого потенціалу підприємств, до яких включені ще дві 
складові виробничого потенціалу підприємства - тех-
ніко-технологічна і інформаційна з метою проведення 
більш комплексної і достовірної оцінки.  

Техніко-технологічна складова виробничого по-
тенціалу промислового підприємства — це комплекс 
взаємозв’язаних машин, устаткувань, засобів автома-
тики, контролю і управління, а також технологічних 
процесів основного і допоміжного виробництв. Дана 
складова дуже важлива для промислових підприємств, 
оскільки у її склад входять тільки ті знаряддя і засоби 
праці, які безпосередньо беруть участь в реалізації ви-
робничих технологій. Це дає можливість: по-перше, 
виділяти особливі сукупні їх характеристики, витіка-
ючи з об’єктивно необхідного розвитку виробництва; 
по-друге, виявляти взаємозв’язки, пріоритети, фак-
тори і способи оновлення і підвищення ефективності 
системного функціонування технологічних процесів і 
відповідною цим процесам виробничої техніки.  

Інформаційна складова виробничого потенціалу 
підприємства промисловості — це сукупність особли-
вих знань, інформаційних технологій і ресурсів під- 
приємств, що забезпечують реалізацію основних  
функцій управління, процесів підготовки рішень. Ін-
формаційні ресурси є одним з важливих складових ви-
робничого потенціалу підприємства і основним дже-
релом організації виробничого процесу, а також об’єд-
нуючою ланкою між різними видами ресурсів. Ефек-
тивність потенціалу підприємства промисловості зале-
жить від структури, надійності і достовірності інфор-
мації. У разі невизначеності інформації розвиток по-
тенціалу приведе до різноманітних, суперечливих ви-
мог щодо управління, що, в свою чергу, може стати  
 



ФІЛІПІШИНА Л. М., ЖУВАГІНА І. О. 
 

 
 

148 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм оцінювання виробничого потенціалу промислового підприємства 
(розроблено авторами, на основі джерел [4; 5; 6;7;8]) 

 
причиною нераціонального використання ресурсів 
промислових підприємств і поставити під загрозу 
отримання ефективних результатів.  

Таким чином, суттєво впливає на виробничий 
потенціал підприємства промисловості інформаційна 
складова, обумовлюється це тим, що інформаційні і 
інтелектуальні ресурси прискорюють процес ство-
рення, накопичення і використання матеріальних і фі-
нансових ресурсів, забезпечуючи їх перерозподіл, кон-
центрацію і інтенсивне відтворення. Тенденції сучас-
ного розвитку ринкового середовища вимагають від 
підприємства активнішого використання інформацій-
них і інтелектуальних ресурсів.  

На другому етапі запропоновано здійснення оці-
нювання стану виробничого потенціалу підприємства, 
на основі визначення методів і прийомів аналізу стану, 
притаманних саме галузевій специфіці; виокремлення 
показників по кожній складовій виробничого потен-
ціалу підприємства промисловості. Для комплексного 
аналізу виробничого потенціалу підприємства проми-
словості доцільно використовувати показники, що ха-
рактеризують кінцеві результати роботи підприємства.  

Третій етап є підготовчим етапом методики і 
представляє собою визначення рівнів виробничого по-
тенціалу підприємства промисловості; вибір основних 
показників по кожній складовій; визначення їх гра- 
ничних значень методом експертних оцінок; визна-
чення значущості кожної складової виробничого по-
тенціалу підприємства промисловості; збір фінансово-
економічної інформації.  

Четвертий етап. Розрахунковий етап методики, 
що включає безпосередній розрахунок обраних показ-
ників, скорегованих у відповідності до галузевої спе-
цифіки підприємства; визначення рівнів показників і 
відповідних балів; визначення сум балів по складовим 
і визначення їх рівнів; визначення підсумкового рівня 
виробничого потенціалу підприємства відповідно до 
балів, рівнів і значущості показників. 

На останньому, п’ятому етапі, пропонується ви-
значати вплив виробничого потенціалу на ефектив-
ність виробничо-збутової діяльності підприємств про-
мисловості, зокрема: дослідження сучасних тенденцій 
формування виробничого потенціалу промислових 
підприємств; встановлення залежності між станом ви- 

 

Етап І. Визначення складових елементів виробничого потенціалу  
підприємства промисловості 

 
 Визначення мети і завдань виробничого потенціалу підприємства; 
 Визначення складових виробничого потенціалу підприємства; 
 Вибір показників за кожною складовою; 
 Формування системи оцінювання виробничого потенціалу підприємства 

Етап ІІ. Оцінювання стану виробничого потенціалу підприємства 
 

 Визначення методів і прийомів аналізу стану виробничого потенціалу; 
 Обрання базового методу оцінювання рівня виробничого потенціалу підприємства  
(у відповідності до галузевої специфіки); 
 Обґрунтування необхідності і можливості застосування інформаційного забезпечення 

Етап ІІІ. Підготовчий етап 
 

 Визначення рівнів складових виробничого потенціалу;  
 Вибір показників за кожною складовою; 
 Визначення граничних значень показників; 
 Визначення значущості кожної складової виробничого потенціалу промислового підп-
риємства; 
 Збір та обробка необхідної фінансово-економічної інформації 

Етап IV. Розрахунковий етап 
 Розрахунок обраних показників;  
 Визначення рівнів показників та відповідних балів;  
 Визначення сум балів за кожною складовою; 
 Визначення підсумкового рівня виробничого потенціалу у відповідності з балами, рів-

нями та вагомістю показників 

Етап V Визначення впливу виробничого потенціалу на ефективність виробничо-збутової 
діяльності підприємств промисловості 
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робничого потенціалу, ефективністю діяльності під- 
приємства та узагальнення інформації, щодо форму-
вання управлінських рішень та збалансування вироб-
ничого потенціалу підприємств. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Виробничий потенціал суб'єкта господарюван-

ня — комплексне поняття, що характеризує здатність 
підприємства забезпечити досягнення цілей при пев-
ному рівні прибутковості і стійкості ринкового стану. 
З позиції системного підходу, виробничий потенціал — 
це інтегральний показник, що відображає технічний, 
трудовий, фінансово-економічний, ресурсний, право-
вий аспекти діяльності об'єкту.  

Застосування представленого алгоритму оціню-
вання виробничого потенціалу промислового підпри-
ємства дозволяє визначити ступінь привабливості під-
приємства у порівнянні з іншими суб’єктами галузі 
для інвесторів, а також визначити його можливості до 
простого та/або розширеного відтворення, що надасть 
можливість власникам промислових підприємств роз-
робити ефективну стратегію розвитку в умовах конку-
рентного середовища. 
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СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ 
З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

(на прикладі Донецької області) 
 
Актуальність проблеми. Вирішення проблем роз-

робки обґрунтованої стратегії регіонального розвитку 
є важливішим завданням  сьогодення. Але ця стратегія 
повинна ґрунтуватись на аналізі рівня соціо-еколого-
економічного розвитку регіону. Така назва апріорі пе-
редбачає три складових розвитку: соціальну, екологі-
чну та економічну, збалансований розвиток яких зай-
має одно з перших місць серед головних проблем ро-
звитку територіальних об’єднань — економічних райо-
нів. Найбільш коректно трактувати це поняття із по-
зицій теорій гармонійного розвитку соціо-еколого-
економічних (СЕЕ) систем, тобто із позицій сталого 
розвитку  [1]. Тому під поняттям “економічний район” 
будемо розумітимемо “…частину економічного прос-
тору, що характеризується географічною та соціо-еко-
лого-економічною цілісністю, спеціалізацією в межах 
національної та світової економіки, координацією го-
сподарюючих суб’єктів і керованістю економіки, ная-
вністю одного або кількох центрів тяжіння, спільністю 
інфраструктури” [2, c. 13].  При цьому необхідно вра-
ховувати, що кожний регіон відрізняється своїми при- 

родними, географічними, історико-суспільними та ви-
робничо-споживчими особливостями.  

Слід відмітити, що регіональні аспекти забезпе-
чення СЕЕ розвитку досліджені не достатньо, вони 
потребують подальшого теоретико-методологічного і 
прикладного обґрунтування. Найактуальнішими з них 
є обґрунтування мінімально необхідного переліку ін-
дикаторів для відображення основ0них регіональних 
проблем (соціальних, екологічних, економічних), удо-
сконалення методичних підходів комплексної оцінки 
стану та динаміки СЕЕ розвитку та оцінки загроз, до-
слідження кількісних параметрів гарантування еконо-
мічної безпеки регіонів України на заданому рів-
ні.  Крим того, недостатньо визначати комплексну ди-
наміку складових СЕЕ розвитку, яка засвідчує тільки 
збільшення або зниження в окремі періоди. Необхід-
ним є порівняння динаміки інтегральних індексів рі-
вня СЕЕ розвитку з інтегральними пороговими зна-
ченнями (нижній поріг, нижнє оптимальне, верхнє 
оптимальне, верхній поріг), що дає змогу ідентифіку-
вати стан розвитку.  
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Забезпечення ефективного СЕЕ розвитку регіонів 
потребує державного регулювання, виваженої полі-
тики, узгоджених дій органів влади усіх рівнів. Його 
основна мета полягає в забезпеченні стабільного еко-
номічного зростання та розвитку економіки, підтри-
мці фінансово-економічної стабільності, гармонійного 
екологічного розвитку й гарантуванні соціальної спра-
ведливості. Досягти цього без застосування кількісних 
методів, сценарного аналізу та економіко-математич-
ного моделювання неможливо.  

Актуальність тематики, пов’язаної з моделюван-
ням регіонального розвитку та вдосконаленням регіо-
нальної політики, посилюється також у зв’язку з тим, 
що регіоналізація економіки є складником процесів 
лібералізації та демократизації управління в економіч-
ній, соціальній та екологічний сферах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблем сталого розвитку регіонів України 
присвячені праці як зарубіжних, так і вітчизняних вче-
них. Серед них варто виділити праці М.З. Згуровсь-
кого [3-5], Н.Д. Панкратової [6], О.Ф. Новікової і О.І. 
Амоши [7], Е.М. Лібанової і М.А. Хвесика [8] та ін-
ших.  

В працях М.З. Згуровського [3-5] використано 
метрику для вимірювання процесів сталого розвитку 
(МВСР), в просторі вказаних трьох складових та ви-
конано оцінювання цих процесів для регіонів України. 
Вказана метрика розроблена Інститутом прикладного 
системного аналізу Національної академії наук Укра-
їни і Міністерства освіти і науки України. Наголошу-
ється на надзвичайної важливості системного узго-
дження трьох складових розвитку: соціальної, екологі-
чної та економічної. 

Узагальненням та втіленням ідей сталого розви-
тку у практичне впровадження є праця Н.Д. Панкра-
тової [6], де розробляється платформа сценарного ана-
лізу у вигляді науково-методичного і програмного за-
безпечення виявлення перспективних напрямів розви-
тку новітніх технологій інноваційного розвитку на рі-
вні великих підприємств, галузей та регіонів на основі 
методології технологічного передбачення в межах ста-
лого розвитку.  

В праці О.Ф. Новикової та О.І. Амоши [7] увага 
приділена визначенню засад забезпечення сталого ро-
звитку України та її промислових регіонів у контексті 
соціального та людського розвитку. Розроблено сис-
тему оцінки ризиків ресурсного забезпечення сталого 
розвитку та розкрито вплив соціального капіталу на 
формування сталого розвитку. Визначено взаємо-
зв’язок і взаємозалежність людського та сталого роз-
витку через теоретичну модель та розкрито механізми 
активізації участі населення у забезпеченні сталого ро-
звитку промислового регіону. 

У національній доповіді Є.М. Ліанової та М.А. 
Хвесика досліджуються сучасний стан, тенденції і про-
блеми відтворення соціально-економічного потенці-
алу сталого розвитку України та її регіонів. Запропо-
новано методологію формування системи індикаторів 
ефективності розвитку регіональних соціально-еконо-
мічних систем та здійснено системно-комплексну оці-
нку соціально-економічного потенціалу сталого роз-
витку України. Значну увагу приділено концептуаль-
ним і науково-методичним підходам до оцінки соціа-
льного потенціалу держави та її регіонів, перспективам 
модернізації соціальної інфраструктури та форму- 

ванню і використанню територіальних міграційних си-
стем. 

Незважаючи на об’ємність виконаних досліджень 
слід зауважити, що недостатньо уваги приділяється 
методології інтегрального оцінювання рівня СЕЕ роз- 
витку. У першу чергу це стосується обґрунтуванню пе-
реліку складових та їх індикаторів для відображення 
соціального, екологічного та економічного стану регі-
ону або країни. Головна мета створення системи інди-
каторів — моніторинг сталого розвитку суспільства, 
якій повинен відображати всі сторони СЕЕ розвитку 
регіонів або країни. 

Більшість індикаторів замість відносних є абсо-
лютними показниками, що спотворює реальну дійс-
ність. Висновки, що робляться за таких досліджень 
можуть призвести до реалізації “не тих заходів і не 
тому місці”. Не завжди індикатори поділяються на 
стимулятори та де стимулятори. Вагові коефіцієнти 
визначаються експертним шляхом, що вносить певну 
частку суб’єктивізму, або взагалі приймаються одна-
ковими та рівними одиниці. Відсутнє порівняння ін-
тегральних індексів з інтегральними пороговими зна-
ченнями, що власне і дозволяє ідентифікувати стан 
СЕЕ розвитку. Потребують удосконалення форма ін-
тегрального індексу, методи нормування, методи фор-
малізованого визначення “динамічних” вагових коефі-
цієнтів. З урахуванням суттєвих змін в політиці та в 
зовнішньоекономічний ситуації, що призводять через 
деякій час до радикальних структурних змін в еконо-
міці та змін емпіричних оцінок економетричних взає-
мозв’язків, сталість вагових коефіцієнтів по всьому ча-
совому періоду є неадекватною та не відображає реа-
льній дійсності. Заслуговують також на увагу методи 
визначення вектору порогових значень. 

Отже, слід констатувати, що важливими і досі до-
статньою мірою не розробленими є методологічні за-
сади створення систем об’єктивного оцінювання по-
казників сталого економічного розвитку на регіональ-
ному рівні. 

Мета статті — розроблення методології ідентифі-
кації стану соціо-еколого-економічного розвитку регі-
онів України з позицій економічної безпеки для моні-
торингу та виявлення загроз на загальний розвиток ре-
гіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. СЕЕ ро-
звиток регіону як і держави є інтегральною характери-
стикою стану економічної системи, оскільки система 
включає ряд підсистем — найважливіших, з погляду 
авторів, взаємозв’язаних структурних складових роз-
витку економічної системи, які відображають функці-
онування окремих сфер економіки: економічну - мак-
роекономічну (структурну, формальну та неформа-
льну, інфраструктурну складові), інвестиційно-фінан-
сову (інвестиційну та фінансову складові), іннова-
ційну, зовнішньо-внутрішню, соціально-демографічну 
(соціальну та демографічну складові), еколого-рекреа-
ційну (рекреаційно-туристичну та екологічну скла-
дові), 

Цей перелік, якій відображає соціо-еколого-еко-
номічні аспекти розвитку не є догмою, а може допов-
нюватись або уточнюватись як за складовими, так і за 
індикаторами в кожній складовій. Саме порівняння 
інтегральних індексів СЕЕ розвитку регіону з інтегра-
льними пороговими значеннями переводить СЕЕ роз-
виток в розряд економічної безпеки (ЕкБ) регіону, 
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тобто розвиток є складовою  безпеки. Тому, ЕкБ регі-
ону можна вважати підсистемою ЕкБ держави, яка, у 
свою чергу, є підсистемою системи більш високого рі-
вня — національної безпеки, що досягається таким рі-
внем розвитку та таким станом захищеності еконо-
міки, який повною мірою забезпечує потреби країни 
та її громадян в загальному процесі існування даної 
держави. Цей висновок підтверджує складність та ба-
гатогранність поняття “економічна безпека”. 

Існує багато прикладів розрахунку інтегральних 
індексів економічного, соціального та екологічного 
розвитку країни та її регіонів без порівняння або зі 
спрощеним порівнянням (“не більше”, “не менше”) з 
інтегральними пороговими значеннями, що може 
привести до помилкового висновку щодо максимізації 
інтегрального індексу. Насправді необхідно забезпе-
чити таке регулювання соціально-економічного роз-
витку, щоб інтегральний індекс знаходився у межах 
порогових (а краще, оптимальних) значень. Визна-
чення динаміки інтегральних індексів соціо-еколого-
економічного розвитку та їх відхилень від порогових 
значень обумовлює необхідні регуляторні дії та дає мо-
жливість наукового обґрунтування стратегічних орієн-
тирів для різних сценаріїв Стратегій розвитку.  

Наповнення складових соціо-еколого-економіч-
ного розвитку регіонів конкретними індикаторами з 
відповідним вектором порогових значень є необхід-
ною умовою для ідентифікації стану регіону. На жаль, 
офіційна статистика не дає достатньо вичерпної та ці-
лком достовірної інформації щодо багатьох аспектів 
міжрегіональної економічної взаємодії. Наприклад, не 
підлягають визначенню в натуральному вигляді обсяги 
міжрегіонального руху товарів і послуг. Це обумовлено 
тим, що під поняттям “експорт та імпорт товарів і по-
слуг” розуміють обмін товарами й послугами із закор-
доном, оскільки неможливо виділити в явній формі 

експорт та імпорт товарів і послуг між регіонами, оскі-
льки немає облаштованих митних пунктів та кордонів 
між регіонами України [9, с. 43-45].  

Не повною мірою висвітлюються тіньові аспекти 
регіональної економіки: наприклад, тіньове проміжне 
споживання, тіньове завантаження капіталу, тіньова 
заробітна плата, рівень тінізації доходів зведеного бю-
джету, в жодному переліку індикаторів немає темпів 
науково-технологічного прогресу [10, с. 15-20], якій 
відображає інноваційність розвитку економіки регі-
ону. Без таких індикаторів отримані результати не бу-
дуть відображати реальну дійсність. Тому для вирі-
шення цього завдання застосовується макроекономі-
чна модель загальної економічної рівноваги “Альфа” 
[11, c. 89-98], адаптована для регіонального рівня [2, 
с. 155-170], що дає можливість визначення інновацій-
ного складу індикаторів СЕЕ розвитку, що відобража-
ють взаємопов’язаність всіх сфер економічної діяльно-
сті регіонів (табл.1). 

Докладний аналіз недоліків існуючих підходів до 
інтегрального оцінювання рівня ЕкБ наведено в [12-
14], які стосуються як набору індикаторів, так і мето-
дології оцінювання, а саме: форми інтегрального інде-
ксу, методам нормування, методам визначення ваго-
вих коефіцієнтів та спектру методів оцінювання век-
тору порогових значень. Крим того, в зазначених пра-
цях запропоновано нові методи у різних аспектах ін-
тегрального оцінювання, а саме: 

форма інтегрального індексу — мультиплікативна 
(1):  

,
1

; 1; 0,
=

= = ≥∏ i

n
a

t i t i i
i

I z a a  (1) 

де I  — інтегральний індекс; z  — нормований індика-
тор; a  — ваговий коефіцієнт. 

Таблиця 1 
Складові та індикатори соціо-еколого-економічного розвитку регіонів України* 

Складові та індикатори Вектор порогових 
значень1: 

1 2 

Макроекономічний розвиток  

I. Структурна складова   

- валовий регіональний продукт (ВРП, номінал) на одну особу, грн/особу (S2) 14,5; 28; 60; 140

- питома вага доданої вартості у сільському господарстві у ВРП,% (D) 13; 5; 1,6; 0,9

- питома вага доданої вартості у промисловості до ВРП,% (D) 48; 36; 22; 18

- питома вага доданої вартості у сфері послуг до ВРП,% (S); 22; 52; 75; 85

- питома вага зайнятих у сільському господарстві до загальної зайнятості,% (D) 30; 9,5; 2,8; 2

- питома вага зайнятих у промисловості до загальної зайнятості,% (D) 40; 24; 15; 5

- питома вага зайнятих у сфері послуг до загальної зайнятості,% (S) 37; 50; 70; 85

II. Формальна та неформальна складові:  
- узагальнена продуктивність (випуск на одиницю продуктивної потужності)(S) 1; 1,56; 2,6; 3,5

- темп приросту ВРП,% (S: ) 2; 5; 8; 13 

- рівень технології виробництва (частка ВРП у випуску)(S) 0,4;0,45;0,55;0,65

- рівень тінізації економіки,% від офіційного ВРП(D) 25; 15; 10; 5

- рівень використання потенційних можливостей (потенційного ВРП повного  
завантаження макрофакторів) (S) 

0,35; 05,0,7; 0,9

- рівень тіньового завантаження капіталу (D) 0,14;0,095; 0,055; 
0,12 

- рівень тіньового проміжного споживання,% до офіційного (D) 23; 14; 6,5; 3

  

                                                
1 Нижній поріг, нижнє оптимальне., верхнє оптимальне, верхній поріг. 
2 S – стимулятор; D – дестимулятор;  
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Продовження табл. 1 

1 2 

III. Інфраструктурна складова:  

- транспортоємність ВРП по залізничному транспорту, прив. т-км /$ (D) 23; 3; 1; 0,05 

- транспортоємність ВРП по автомобільному транспорту, прив. т-км /$ (D) 4,75; 2,4; 0,57; 
0,05 

- щільність залізничних колій загального користування, 1/км (S) 10; 25; 45; 75 

- щільність автомобільних доріг загального користування, 1/км (S) 300; 550; 1300; 
1500 

- інтенсивність перевезення вантажів автомобільним транспортом, т/км (S) 4; 12; 28; 45 

- інтенсивність перевезення пасажирів автомобільним транспортом, осіб/км (S) 13; 24; 40; 70 

- інтенсивність перевезення пасажирів залізничним транспортом, осіб/км (S) 10; 30; 60; 150

- інтенсивність перевезення вантажів залізничним транспортом, т/км (S) 10; 46; 80; 130

Інвестиційно-фінансовий розвиток  

I. Інвестиційна складова:  

- рівень інвестування (відношення капітальних інвестицій до ВРП),% (S) 13; 17; 25; 30 

- частка приросту прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) щодо 
ВРП,%(S)  

17; 22; 37; 52 

- рівень оновлення основних засобів,% (S) 2; 4; 6; 10 

II. Фінансова складова:  
- рівень перерозподілу ВРП через зведений бюджет (відношення доходів зведе-
ного бюджету до ВРП),% (S) 

20; 25; 35; 45 

- рівень дефіциту бюджету,% до ВРП (D) 5; 3; 2; 1 

- рівень трансфертів з державного бюджету до ВРП,% (D) 15; 10; 4,5; 1 

- рівень видатків зведеного бюджету до середньорічної чисельності населення, 
тис. грн / особу (S)  

2; 4,3; 9; 16,8 

- рівень тінізації доходів зведеного бюджету,% до офіц.бюдж. (D) 25; 10; 15; 5 

- інфляція, приріст ІСЦ за рік,(р/р)% (D) 12; 10; 4; 2 

- вартість банківських кредитів,% за рік (D) 10; 5; 3; 2 

Інноваційний розвиток  

- рівень видатків на науково-технічні роботи,% від ВРП (S) 1; 2; 4; 5 

- темп науково-технологічного прогресу,% за рік (S) 0,2; 0,5; 2; 5 

- рівень фінансування інноваційної діяльності,% від ВРП (S) 0,5; 1,5; 2,5; 3,5

- питома вага спеціалістів, що виконують науково-технічні роботи, осіб на 1000 
зайнятих,% (S)  

3,5; 5; 10; 15 

- питома вага підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, у загальній 
кількості промислових підприємств,% (S) 

25; 45; 60; 80 

- питома вага підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості 
промислових підприємств,% (S) 

10; 20; 50; 65 

- питома вага підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію, у загальній 
кількості промислових підприємств,% (S) 

10; 20; 50; 65 

- питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізова-
ної промислової продукції,% (S) 

10; 15; 30; 40 

- рівень винахідницької активності (кількість отриманих охоронних документів 
— патентів на 1 млн населення), (S) 

60; 100; 190; 325

Соціально-демографічний розвиток  

I. Соціальна складова:  

- рівень використання праці (відношення оптимального попиту на працю до її 
пропозиції) (S) 

0,8; 0,9; 0,98; 1

- рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт соціальної справедливості) (S) 0,2; 0,26; 0,32; 
0,382 

- рівень тіньової заробітної плати до офіційної (D) 60; 45; 30; 15 

- рівень видатків на освіту до ВРП,% (S) 3,3; 4,8; 6,6; 8,1

- рівень видатків на охорону здоров’я до ВРП,% (S) 4; 5; 8; 10 

- відношення середньої заробітної плати до прожиткового мінімуму разів, (S) 3; 4; 6; 7 

- питома вага заробітної плати у структурі доходів населення,% (S) 40; 50; 60; 70 

- рівень витрат домогосподарств на продовольчі товари, у% до сукупних витрат 
(D) 

56; 30; 18; 10 

II. Демографічна складова:  

- очікувана тривалість життя при народженні, років (S) 57,3; 66; 77; 85,5

- коефіцієнт депопуляції (D) 1,2; 1,05; 1; 0,9

- загальний коефіцієнт смертності населення (число померлих на 1000 осіб ная-
вного населення), проміле (D) 

15; 11,3; 6,8; 3,1
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Закінчення табл. 1 

1 2 

- смертність немовлят (число дітей, померлих у віці до 1 року, на 1000 народже-
них), проміле (D) 

5; 4; 2; 1 

- загальний коефіцієнт народжуваності, проміле (S) 8; 10; 12; 15

- захворюваність населення (кількість уперше зареєстрованих випадків захворю-
вань) на 100000 населення (D) 

60000; 55000; 
50000; 40000 

- демографічне навантаження непрацездатного населення до працездатного 
(ефективної чисельності платників страхових внесків),% (D) 

60; 50; 45; 40

Еколого-рекреаційний розвиток  

I. Рекреаційно-туристична складова:  
- питома вага курортно-рекреаційної (природно-заповідної) території у загаль-
ний території регіону,% (S) 

1; 2,5; 7; 13 

- частка місць санаторно-курортних закладів до 1000 населення, (S) 1; 2; 6; 10 

- рівень використання місткості готелів, (S) 0,1; 0,15; 0,4; 0,7

II. Екологічна складова:  
- рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розрахунку  
на 1 км2 , т (D) 

40; 12; 5; 1,5

- рівень утворення відходів (1-IV рівнів небезпеки) на 1 ос., т. (D) 50; 5,5; 0,73; 0,1

- рівень використання свіжої води на 1 ос., млн м3 (D) 700; 250; 150; 50

- рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) використаної води на 1 ос., 
млн м3 (S) 

725; 1500; 2500; 
4015 

- рівень скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти на 1 
ос., млн м3 (D) 

60; 10; 5; 0,5

- потужність очисних споруд за рік, млн м3 (S) 100; 500; 1000; 
2000 

- рівень відтворення лесів,  га на млн ос., (S) 0,6; 2; 4; 8,5

Зовнішньо-внутрішній економічний розвиток  
- коефіцієнт відкритості економіки (S) 25; 35; 45 ;55

- коефіцієнт покриття експортом імпорту (S) 0,85; 1; 2; 5 

- рівень інноваційної продукції у товарному експорті,% (S) 15; 18; 35; 50

- рівень експортної залежності,% до ВРП (S) 15; 30; 50; 60

- рівень імпортної залежності,% до ВРП (D) 50; 40; 20; 15

- частка імпорту товарів у внутрішньому споживанні,% (D) 40; 30; 20; 15

- рівень економічної залежності (міжрегіональні перетоки додаткового чистого 
експорту),% до ВРП (D) 

70; 20; 8; 2 

- рівень тіньового чистого експорту,% до ВРП (D) 27; 8; 3; 1 
 

* Складено автором. 
 

Метод нормування — комбінований (2):  
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де x  — значення індикатора;  н о р мk  — нормувальний 

коефіцієнт. 
Вагові коефіцієнти — динамічні: на основі засто-

сування методу “Головних компонент” та методу “ков-
зної матриці” (3); 
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де С  — матриця абсолютних величин факторних на-

вантажень; D  —  вектор-матриця дисперсій.  
 

Для визначення динамічних вагових коефіцієн-
тів, враховуючих зміни в політичній та зовнішньоеко-
номічній ситуації пропонується метод “ковзної мат-
риці”, заснований на застосуванні методу “головних 
компонент” та полягає у послідовному зсуві матриці 
мінімально необхідного розміру вздовж періоду часу та 

визначення вагових коефіцієнтів за даний часовий пе-
ріод. Мінімально необхідний розмір матриці (кількість 
рядків( n ) — періодів часу) визначається з умови рівно-

сті кількості індикаторів (кількості стовпчиків  
( m ) — основних компонент) кількості позитивних 

власних значень цієї матриці. Як правило, мінімально 

необхідний розмір матриці дорівнює ( 1)n n+ × . 

Порогові значення — результати розрахунків із за-
стосуванням комплексу методів з перевагою аналітич-
них підходів: функціональних залежностей, макроеко-
номічних моделей, стохастичні, нелінійної динаміки, 
законодавчий підхід, евристичні, аналоговий підхід, 
експертних оцінок; врахування оцінок міжнародних 
організацій. 

Отже, для кожного індикатора соціально-еконо-
мічного розвитку задається вектор порогових значень, 
а саме: нижній поріг ( н

п о рx ), нижнє оптимальне  

( н
о п тx ), верхнє оптимальне ( в

о п тx ), верхній поріг (

в
п о рx ). Оптимальні значення індикаторів характеризу-

ють допустимий інтервал величин, у межах якого ство-
рюються найсприятливіші умови для функціонування 
системи. Порогові значення індикаторів — це кількісні 
величини, порушення яких спричинює несприятливі 
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тенденції в економіці регіону або держави. Для перс-
пективних досліджень доцільно розширити вектор по-
рогових значень додаванням ще двох порогових зна-
чень, як це запропоновано у Методиці МЕРТ—20071 р. 
[15]: нижнє критичне ( н

к рx ), верхнє критичне ( в
к рx ), по-

рушення яких може призвести до руйнування системи. 

Застосовуючи згортку першого рівня для всіх 
складників СЕЕ розвитку, отримаємо динаміку інтег-
ральних індексів, що характеризують поточний стан 
відповідної складової СЕЕ розвитку Донецької області 
(рис. 1). 

 

а б 

в г 

 
д е 

                                                
1 Методика розрахунку рівня економічної безпеки 

України, затверджена наказом Мінекономіки України від 

2.03.2007 р. №60  [Електронний ресурс]. — Режим дос-
тупу: me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id. 
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Рис. 1. Динаміка інтегральних індексів СЕЕ розвитку Донецької області 
 
Згідно проекту Концепції сталого розвитку 

У;країни “…сталий розвиток визначається як процес 
побудови держави на основі узгодження і гармонізації 
соціальної, екологічної та економічної складових з ме-
тою задоволення потреб нинішніх і майбутніх поко-
лінь” [16]. Групування за головними складовими ста-
лого розвитку: 

економічна: макроекономічна (структурна, фор-
мальна та неформальна, інфраструктурна складові), 
інвестиційно-фінансова (інвестиційна та фінансова 
складові), інноваційна, зовнішньо-внутрішня; 

соціально-демографічна: соціальна та демографі-
чна складові; еколого-рекреаційна: рекреаційно-тури-
стична та екологічна складові,  

та  інтегральна згортка другого та третього рівня 
складових СЕЕ розвитку дозволяє визначити динаміку 
інтегральних індексів та їх порогових значень соціа-
льно-демографічного, еколого-рекреаційного та еко-
номічного розвитку регіону (Донецької області) 
(рис.2, а-б, г) (4): 

ttt a
tекон

a
tекол

a
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,,,, ⋅⋅= .  (4) 

де 
,C E E tI  — інтегральний індекс сталого розвитку; 1 ,

,
ta

с о ц tI  

— інте6гральний індекс  соціально-демографічного ро-
звитку; 2 ,

,
ta

е к о л tI  — інте6гральний індекс еколого- 
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Рис. 2. Динаміка інтегральних індексів складових СЕЕ  розвитку 
 

рекреаційного розвитку; tеконI ,  — інтегральний індекс 

економічного розвитку; t
a

,1 , 2,t
a , 3,t

a  — динамічні ва-

гові коефіцієнти. 
Як слідує з розрахунків, рівень СЕЕ розвитку До-

нецької області балансує на межи нижнього порого-
вого значення т а має від’ємну динаміку у 2013- 
2015 рр. завдяки від’ємної динаміки всіх складових 
СЕЕ розвитку. З одинадцяти складових першого рівня 
СЕЕ розвитку (рис. 1) сім складових (формальна та 
неформальна, інвестиційна, фінансова, інноваційна, 
соціальна, демографічна, зовнішня-внутрішня) знахо-
дяться у критичний зоні — нижче нижнього порогу та 
являються загрозами СЕЕ розвитку Донецької області. 
Динаміка відхилень поточних значень інтегральних ін-
дексів від їхніх середніх оптимальних значень визначає 
важливість загроз (рис. 3). 

Застосовуючи визначені динамічні вагові коефі-
цієнти для ідеального вектору складових СЕЕ розви-
тку (соціально-демографічного, еколого-рекреацій-
ного та економічного), отримаємо динаміку існуючого  
та оптимального стану збалансованого СЕЕ розвитку 
Донецької області (рис. 4). 

Динаміка відхилень інтегральних індексів від їх 
оптимальних (середнє між нижнім та верхніми опти- 

мальними значеннями вектору порогових значень) дає 
інформацію щодо розроблення відповідних заходів по-
кращання та сценаріїв Стратегії розвитку Донецької 
області. 

Висновки 
1. Розроблено методологію інтегрального оціню-

вання рівня соціо-еколого-економічного розвитку ре-
гіонів з позицій економічної безпеки, що передбачає 
порівняння інтегральних індексів складових розвитку 
з інтегральними пороговими значеннями з викорис-
тання сучасних досягнень інтегрального оцінювання, 
а саме: форма інтегрального індексу — мультиплікати-
вна; метод нормування — комбінований; вагові коефі-
цієнти динамічні, на основі застосування методу “го-
ловних компонент” та методу “ковзної матриці”; поро-
гові значення — комплекс методів з перевагою аналі-
тичних підходів. 

2. Запропоновано інноваційний перелік складо-
вих, їх індикаторів та визначено вектори порогових 
значень, що відображають різні аспекти соціо-еко-
лого-економічного розвитку регіонів, які не висвітлю-
ються офіційною статистикою: міжрегіональні пере-
токи товарів, тіньові аспекти економічної діяльності 
регіонів, темпи науково-технологічного прогресу. Ви-
явлення новітніх індикаторів засвідчує той факт, що 
визначення рівня СЕЕ розвитку з позицій економічної  
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Рис. 3. Динаміка відхилень інтегральних індексів від їх оптимальних значень 

 

 
Рис. 4. Динаміка оптимального та існуючого стану СЕЕ розвитку Донецької області 

 
безпеки без зазначених індикаторів є неадекватним 
реальний економіці регіону, що може привести до вті-
лення не тих заходів  і не в тому місці. 

3. За допомогою визначених підходів проведено 
ідентифікацію сучасного стану динаміки рівня соціо-
еколого-економічного розвитку Донецької області з 
позицій економічної безпеки України, що дає можли-
вість визначити найважливіші загрози розвитку регі-
ону.  
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МОНІТОРИНГ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

(на прикладі залізничного транспорту) 
 
Актуальність проблеми. У загальному розумінні 

економічна безпека держави у транспортній галузі, як 
складова національної безпеки, характеризує стан за-
хищеності національних інтересів особи, економіки, 
держави від реальних та потенційних загроз якісному 
транспортному забезпеченню на внутрішніх та міжна-
родних ринках перевезень на основі ефективного ви-
користання транспортного потенціалу. 

Для визначення переліку індикаторів (параметрів, 
що дають змогу виміряти величину відхилень фактич-
них показників від орієнтовних значень) економічної 
безпеки держави (далі — ЕкБ) у галузі залізничного 
транспорту необхідно здійснити моніторинг транспо-
ртної інфраструктури. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми економічної безпеки України висвітлені в пра-
цях багатьох дослідників. Серед них О.С. Власюк [1], 
В.М. Геєць [2], Б.В. Губський [3], А.Ф. Гуцал [4], Я.А. 
Жаліло [5], В.І. Мунтіян [6], А.І. Сухоруков [7], Ю.М. 
Харазішвілі [8, 9] та інші. В роботах цих вчених розк-
ривається поняття категорії «економічна безпека», ви-
значаються складові, показники, критерії та порогові 
значення параметрів економічної безпеки, приділено 

увагу методам розрахунків, а також запропоновані 
стратегічні напрями та концептуальні заходи щодо 
підвищення рівня економічної безпеки країни. Проте 
в працях зазначених дослідників практично не знай-
шли відображення питання економічної безпеки у га-
лузі транспорту. В той же час проблеми транспортної 
галузі в Україні найшли відображення в працях таких 
дослідників, як О.О. Бакаєв [10], О.Ю. Ємельянова 
[11], Ю.Ф. Кулаєв [12], І.А. Малярчук [13], А.М. Но-
вікова [14], Ю.Є. Пащенко [15], Д.К. Прейгер [16], 
Ю.М. Харазішвілі [17], Ю.М. Цветов [18] та інші. На 
жаль, в дослідженнях цих науковців не визначені ме-
тоди розрахунку показників ЕкБ залізничного транс-
порту. 

Метою статті є визначення індикаторів ЕкБ залі-
зничного транспорту, а також порядку їх розрахунків 
шляхом моніторингу транспортної інфраструктури 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалі-
зація економічних процесів основні стратегічні на-
прями європейської інтеграції України у галузі транс-
порту зумовила актуалізацію проблем прискорення те-
рмінів вантажних перевезень, розвитку і ефективного 
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використання транзитного потенціалу країн, форму-
вання єдиної світової транспортної мережі. 

Так, дослідники І.О. Іртищева, Т.В. Стройко вва-
жали, що для моніторингу інфраструктури національ-
ної економіки в контексті глобалізації необхідно роз-
робити набір індикаторів в розрізі трьох груп: рівня 
економічного і соціального розвитку та екологізації ін-
фраструктури [19]. А.М. Новікова приділяла увагу та-
кож і технологічній складовій транспорту [14]. 

Отже, передумовою визначення системи індика-
торів ЕкБ залізничного транспорту є необхідність ви-
ділення наступних чотирьох функціональних складо-
вих, а саме: економічної, технологічної, соціальної та 
екологічної. 

Розглянемо більш детально кожну із запропоно-
ваних складових. 

Економічна складова характеризує ступінь забез-
печення потреб економіки країни у перевезеннях, 
конкурентоспроможність залізничного транспорту. До 
неї варто віднести такі індикатори, як транспортоєм-
ність ВВП, експорт товарів та послуг, середня відстань 
перевезень вантажів, середня відстань перевезень па-
сажирів, індекс логістичної ефективності. 

Транспортоємність ВВП (D*) визначаємо за фор-
мулою: 

 
( )

p g
g p l

f =
G D P

 ,  (1) 

де ( ) p gp l — приведена продукція, тис приведених 

ткм; 

GDP  — валовий внутрішній продукт, млн євро. 

 
Транспортоємність ВВП є складним інтегрова-

ним показником, який залежить від стану економіки 
країни, структури промислового виробництва та обся-
гів перевезень. Постійне значення цього показника 
свідчить про те, що темпи зміни ВВП та обсягів пере-
везень були майже однакові. Але варто припустити не-
достатню характеристику рівня економічної безпеки 
цим показником: він залишається постійним в умовах 
економічної кризи та включає велику кількість чинни-
ків, що діють різноспрямовано (наприклад, темп роз-
витку галузей економіки, структура промислового ви-
робництва, динаміка та географія експорту й імпорту, 
спеціалізація регіонів тощо). 

 

Таблиця 1 
Транспортоємність ВВП в різних країнах по роках, приведених ткм на 1 євро ВВП* 

Країна Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Україна 5,479 3,989 3,427 3,031 2,522 2,916 2,616 2,504 2,088 1,994 -

Німеччина 0,071 0,074 0,078 0,077 0,077 0,072 0,074 0,073 0,074 0,072 0,070

Чехія 0,226 0,197 0,183 0,168 0,138 0,130 0,130 0,128 0,134 0,137 0,144

Італія 0,047 0,046 0,046 0,044 0,043 0,040 0,039 0,040 0,041 0,042 0,044

Австрія 0,110 0,107 0,110 0,106 0,108 0,096 0,100 0,099 0,095 0,094 0,097

Франція 0,070 0,066 0,065 0,064 0,064 0,062 0,059 0,061 0,059 0,058 0,057

Іспанія 0,038 0,035 0,033 0,030 0,031 0,028 0,029 0,030 0,030 0,032 0,034

Португалія 0,039 0,039 0,038 0,037 0,038 0,036 0,036 0,037 0,037 0,035 0,036

Великобританія 0,036 0,034 0,034 0,033 0,039 0,043 0,041 0,043 0,040 0,041 0,039

Данія 0,040 0,036 0,034 0,033 0,033 0,033 0,035 0,037 0,035 0,035 -

Швейцарія - - - - 0,076 0,071 0,066 0,059 0,056 0,058 0,059

Ірландія 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,010 0,011 0,010 0,010 0,009 0,010

Нідерланди - 0,038 0,038 0,038 - - 0,036 0,036 0,036 - -

Словенія 0,139 0,135 0,130 0,124 0,113 0,099 0,114 0,120 0,115 0,125 0,127

Фінляндія 0,085 0,080 0,085 0,076 0,077 0,070 0,073 0,067 0,067 0,067 -

Швеція 0,096 0,098 0,095 0,094 0,097 0,102 0,094 0,085 0,080 0,075 0,078

Хорватія 0,109 0,111 0,115 0,117 0,106 0,099 0,096 0,087 0,078 0,069 0,071

Норвегія - 0,024 0,022 0,022 0,021 0,023 0,020 0,019 0,017 0,017 0,018

Польща 0,345 0,277 0,263 0,235 0,197 0,196 0,183 0,188 0,170 0,171 0,160

Угорщина - - - 0,185 0,169 0,167 0,168 0,168 0,172 0,173 0,171

Словаччина 0,344 0,297 0,269 0,211 0,176 0,145 0,155 0,148 0,139 0,149 0,151

Болгарія - - 0,285 0,234 0,188 0,142 0,137 0,131 0,115 0,121 0,120

Литва - 0,606 0,547 0,503 0,459 0,450 0,488 0,491 0,433 0,390 0,400

Латвія 1,666 1,507 1,034 0,852 0,844 1,040 1,008 1,099 1,027 0,888 0,852

Естонія - 0,967 0,789 0,536 0,376 0,438 0,468 0,391 0,298 0,260 0,177

Румунія 0,418 0,306 0,242 0,185 0,155 0,142 0,139 0,148 0,135 0,120 0,115

* Розрахунки автора. 
 

Розглянемо такий показник, як рівень експорту 
товарів та послуг (SІ). 

Для нашої держави, наприклад, експорт товарів 
включає товари, експортовані резидентами з українсь-
кої економічної території в інші країни світу. Експорт 
послуг охоплює послуги українських транспортних 

                                                
* Дестимулятор (D) – індикатор, збільшення якого призво-

дить до погіршення ситуації. 

компаній за кордоном, послуги портів, послуги з ре-
монту суден, проекторські роботи, які виконують ук-
раїнські працівники за кордоном. До експорту послуг 
включаються також витрати іноземних туристів, насе- 
лення прикордонного регіону та дипломатів в Україні 
[20]. 
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Таблиця 2 
Рівень експорту товарів та послуг в різних країнах по роках, у% до ВВП 

Країна Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Україна 63,6 51,5 46,6 44,8 46,9 46,4 50,8 54,4 51,0 46,9 48,6 -

Німеччина 35,4 37,7 41,2 43,0 43,5 37,8 42,3 44,8 46,0 45,5 45,7 46,9

Чехія 57,4 62,3 65,3 66,6 63,4 58,8 66,2 71,6 76,6 77,3 83,8 -

Італія 24,1 24,7 26,2 27,4 27,0 22,5 25,2 27,0 28,6 28,9 29,5 30,2

Австрія 46,9 48,6 50,8 52,5 53,2 44,9 51,0 53,7 53,8 53,2 53,2 53,4

Франція 25,9 26,4 27,2 27,1 27,4 24,1 26,0 27,8 28,5 28,5 28,7 29,8

Іспанія 25,2 24,7 24,9 25,7 25,3 22,7 25,5 28,9 30,6 32,0 32,5 --

Португалія 27,3 26,7 29,9 31,0 31,1 27,1 29,9 34,3 37,7 39,5 40,0 40,3

Великобританія 24,4 25,7 27,7 25,6 27,7 26,8 28,6 30,7 30,1 30,0 28,3 27,4

Данія 43,8 47,4 50,5 51,3 53,8 46,7 49,7 52,9 53,6 53,9 53,4 53,4

Швейцарія 51,6 53,9 56,7 61,6 63,0 57,4 64,2 65,8 67,3 72,3 64,3 -

Ірландія 80,5 79,7 79,0 80,8 84,2 93,6 103,1 101,2 107,2 106,7 113,7 -

Нідерланди 63,5 66,6 69,3 70,3 71,6 63,2 72,0 77,4 81,9 82,6 82,9 82,0

Словенія 55,0 59,6 64,7 67,6 66,1 57,2 64,3 70,4 73,3 75,2 76,5 77,8

Фінляндія 38,6 40,3 43,2 44,0 45,1 36,3 38,7 39,2 39,5 38,8 37,8 -

Швеція 43,4 45,9 48,2 48,3 49,8 44,5 46,2 46,7 46,3 43,8 44,5 45,2

Хорватія 39,5 39,3 39,7 39,0 38,5 34,5 37,7 40,4 41,6 43,0 46,3 49,4

Норвегія 41,1 43,4 44,7 43,3 45,9 39,2 39,8 41,3 40,6 39,2 38,7 37,0

Польща 34,6 34,9 38,2 38,8 38,3 37,6 40,0 42,5 44,4 46,3 47,4 49,2

Угорщина 59,7 62,8 74,3 78,3 79,7 74,8 82,3 87,2 86,8 88,0 89,3 92,1

Словаччина 68,7 72,3 81,3 83,5 80,2 67,8 76,6 85,3 91,8 93,8 91,9 93,8

Болгарія 41,1 42,6 47,1 52,0 52,3 42,4 53,7 62,3 63,4 67,0 65,1 66,5

Литва 47,4 53,9 55,7 50,4 57,1 51,9 65,3 75,0 81,7 84,1 81,2 77,3

Латвія 39,1 43,2 40,0 38,5 39,6 42,6 53,7 58,0 61,5 60,4 59,5 58,5

Естонія 61,5 65,9 63,5 63,2 66,8 60,8 75,1 86,5 86,6 86,8 83,9 -

Румунія 35,6 32,9 32,1 29,1 26,9 27,4 32,3 36,8 37,5 39,7 41,2 40,9
 

* За даними Держстата та Євростата. 

 
Середню відстань перевезень вантажів (S*) визна-

чаємо за формулою: 

 

g g
g

g

p l
f =

p

 ,  (2) 

де g gp l — вантажооборот, тис ткм; 

gp — перевезено вантажів, тис т. 

Середня відстань перевезень вантажів має вели-
кий вплив на розмір транспортних витрат вантажовла-
сників. Збільшення цього показника характеризує по-
слаблення уваги до проблеми раціоналізації транспор-
тно-економічних зав’язків, збільшення експортно-ім-
портних перевезень та має суттєвий вплив на збіль-
шення транспортної складової у вартості продукції. 

 
Таблиця 3 

Середня відстань перевезень вантажів в різних країнах по роках, км* 
Країна Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Україна 507,7 499,2 505,1 512,2 515,2 501,5 504,1 520,6 519,6 507,1 541,7

Німеччина 278,5 300,7 309,7 317,4 311,5 307,1 301,7 302,4 300,6 301,3 308,6

Чехія 169,9 173,6 161,9 163,4 162,4 166,7 166,1 164,4 172,0 166,3 159,2

Італія 265,6 253,6 236,4 240,1 248,7 233,1 220,5 215,5 228,7 216,4 242,9

Австрія 201,8 186,2 189,4 185,0 180,3 179,7 184,2 189,1 194,1 202,0 208,5

Франція 384,3 378,5 377,1 383,2 372,6 373,0 352,3 372,6 371,7 359,7 368,6

Іспанія 407,6 389,7 386,5 375,6 407,8 370,2 413,1 395,5 379,8 374,3 380,5

Португалія 238,7 252,6 248,6 245,0 244,5 243,0 229,1 232,8 249,6 246,5 236,9

Великобританія 190,2 207,5 200,7 203,7 204,3 218,7 208,2 209,0 186,1 190,2 204,0

Данія 284,4 256,4 253,0 257,8 259,2 275,8 275,7 281,8 285,4 307,8 -

Швейцарія - - - - 175,6 170,8 173,1 177,2 183,5 181,7 188,3

Ірландія 186,4 166,5 164,7 156,4 143,7 125,2 162,0 171,8 160,5 168,1 173,0

Нідерланди 173,0 167,5 168,8 177,3 172,2 166,0 166,7 162,8 163,2 156,1 156,7

Словенія 194,5 198,5 197,8 205,0 203,8 204,5 210,7 220,4 219,2 221,4 228,5

                                                
* Стимулятор (S) – індикатор, збільшення якого приво-

дить до покращання ситуації. 
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Закінчення табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фінляндія 236,9 238,3 253,9 259,0 257,0 270,0 272,4 269,8 263,0 259,9 259,3

Швеція 346,7 343,0 342,9 342,9 349,3 361,1 343,4 336,7 335,1 312,8 313,0

Хорватія 203,8 197,8 214,7 226,7 223,0 226,7 214,5 206,7 210,3 195,7 203,9

Норвегія 122,8 126,5 135,1 139,3 146,1 152,7 128,4 126,3 115,3 107,6 106,0

Туреччина 527,0 479,1 483,4 467,9 461,4 477,8 474,5 456,6 451,0 429,1 433,5

Польща 185,0 185,4 184,0 221,2 209,1 216,3 224,7 216,2 211,8 218,8 219,8

Угорщина 169,1 178,8 185,9 195,0 191,6 181,5 192,4 192,3 196,9 198,1 200,8

Словаччина 192,3 191,9 190,4 186,2 194,1 185,2 182,8 182,1 178,2 175,5 173,1

Болгарія - - 246,6 239,3 238,0 236,8 236,8 232,5 233,1 239,8 251,2

Литва 255,4 252,7 256,8 268,6 268,3 278,6 279,5 288,3 287,0 277,8 292,0

Латвія 364,6 360,5 345,4 351,1 349,3 348,8 349,4 360,5 360,8 349,8 340,8

Естонія 159,8 156,0 170,0 123,0 112,7 129,4 142,1 129,6 114,7 108,1 89,7

Румунія 234,0 239,7 231,2 406,4 228,4 219,2 233,8 242,4 241,6 257,0 241,7

 
* Розрахунки автора. 

 
Середню відстань перевезень пасажирів (S) визна-

чаємо за формулою: 

 

p p
p

p

p l
f =

p

 ,  (3) 

де 
p pp l — пасажирооборот, тис пас.км; 

pp — перевезено пасажирів, тис пас. 

 

Середня відстань перевезень пасажирів є найва-
жливішим економічним показником роботи залізнич- 
ного транспорту в області перевезення пасажирів. Від 
нього залежать тривалість поїздки пасажирів, показ-
ники використання рухомого складу. Зі зменшенням 
середньої дальності перевезення пасажирів збільшу-
ється собівартість пасажирських перевезень, але ско-
рочуються загальні витрати на них та потреба в тран-
спортних засобах. Цей показник залежить від терито-
ріального розміщення виробництва та населення, рі-
вня провізної плати, розвитку соціальної інфраструк-
тури та інших факторів. 

Таблиця 4 
Середня відстань перевезень пасажирів в різних країнах по роках, км* 

Країна Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Україна 114,4 118,2 118,7 118,7 119,1 113,5 117,9 118,4 117,6 117,4 93,0

Німеччина 36,3 35,2 35,3 35,5 35,3 35,0 35,0 - 36,6 34,2 33,8

Чехія 36,5 37,0 37,8 37,5 38,2 39,3 39,8 39,7 41,7 43,1 43,5

Італія 90,4 89,3 86,0 82,4 77,7 75,8 69,7 56,7 56,1 58,6 59,5

Австрія 42,3 42,7 42,6 43,1 47,1 47,2 46,8 49,2 47,2 47,5 48,8

Франція 78,8 78,2 78,1 76,9 79,0 80,4 0 81,1 79,3 77,7 77,3

Іспанія 34,4 34,5 34,5 34,5 38,3 40,3 40,1 40,0 39,9 42,4 44,5 

Португалія 24,2 25,2 25,8 25,4 26,6 27,4 26,9 28,4 28,8 28,9 30,0

Великобританія 40,6 40,4 40,9 40,8 40,6 41,5 40,9 39,9 39,4 38,7 38,5

Данія 36,3 35,9 36,0 36,4 36,0 34,5 35,2 35,1 34,4 33,9 -

Швейцарія - - - - 46,3 47,3 46,6 44,8 43,9 42,3 40,3

Ірландія 45,8 47,3 43,2 44,1 44,3 43,4 43,9 43,8 42,7 42,3 44,9

Нідерланди - 44,9 45,3 46,4 45,7 - - - - - -

Словенія 48,1 46,5 46,0 47,1 47,1 48,4 46,2 45,0 43,7 42,5 43,0

Фінляндія 55,7 54,8 55,5 56,7 57,9 57,4 57,4 56,8 58,2 58,5 -

Швеція 58,9 59,4 60,5 60,7 62,3 63,2 62,2 60,8 61,0 59,0 58,5

Хорватія 31,9 30,9 28,7 25,0 25,0 24,5 24,6 29,2 39,2 38,6 41,9

Норвегія - 52,1 52,2 52,2 53,0 53,1 53,7 51,8 49,3 48,5 48,9

Туреччина 68,2 66,0 68,2 68,3 64,4 67,1 65,2 68,6 65,4 81,3 56,0

Польща 69,4 71,1 71,6 73,4 72,4 68,6 72,3 73,8 68,6 63,9 61,5

Угорщина - - - 58,5 57,2 56,1 54,5 53,3 52,6 52,6 52,8

Словаччина 44,3 43,2 45,7 46,1 47,2 48,6 49,6 51,2 55,1 54,1 52,6

Болгарія - - 70,7 72,3 68,7 68,2 69,5 70,3 70,5 69,9 69,0

Литва - 46,0 48,8 54,9 58,0 60,5 64,3 65,2 65,4 64,0 65,4

Латвія 33,8 34,3 36,0 35,6 35,2 34,8 35,6 35,8 36,4 36,5 33,6

Естонія 36,6 48,1 48,5 50,3 51,8 50,9 51,5 51,1 53,3 53,1 47,4

Румунія 87,5 87,0 86,5 86,5 91,3 91,2 91,0 83,9 80,1 77,1 76,8

 
* Розрахунки автора. 
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Якість обслуговування споживачів транспортних 
послуг є важливим критерієм економічної безпеки з 
позицій конкурентоспроможності. Для її оцінювання 
доцільно враховувати індекс логістичної ефективності 
(S), який визначається Світовим банком на базі ком-
плексної оцінки з урахуванням швидкості та терміну 
доставки вантажу, гарантії забезпечення його збере-
ження; рівня сервісу, розвитку інформаційних систем, 
у тому числі системи супутникового стеження за про-
ходженням вантажу; ступеня задоволення попиту на 
транспортні послуги; рівня безпеки перевезень та еко-
логічної безпеки транспорту.  

Слід зазначити, що цей показник визначається 
експертним шляхом і тому вимагає ретельного ви-
вчення. 

Таблиця 5 
Відносне значення індексу логістичної ефективності  

в різних країнах по роках, у%* 

Країна Рік 

2007 2010 2012 2014

1 2 3 4 5

Україна 60,9 50,6 59,3 63,3

Німеччина 97,9 100,0 97,0 100,0

Чехія 74,7 80,5 68,5 79,8

Італія 85,4 84,9 85,4 86,2

Австрія 96,9 88,7 92,5 84,8

Франція 89,7 91,3 91,2 91,2

Іспанія 84,0 84,3 86,4 87,1

Португалія 80,7 75,0 80,1 82,0

Великобри-
танія 

95,2 94,9 92,7 96,6 

Данія 92,1 91,4 96,6 89,1

Швейцарія 95,9 95,5 89,7 91,1

Ірландія 93,3 92,9 80,6 91,9

Нідерланди 99,8 98,5 96,7 97,6

Словенія 74,9 60,2 73,1 76,3

Фінляндія 91,2 92,6 97,6 84,0

 

Закінчення табл. 5 

1 2 3 4 5

Швеція 97,4 98,8 91,2 94,9

Хорватія 64,7 56,8 69,2 65,8

Норвегія 90,9 94,2 85,9 94,8

Туреччина 75,2 71,4 80,3 80,1

Польща 72,6 78,2 77,8 79,9

Угорщина 75,1 63,8 69,5 78,9

Словаччина 69,7 71,9 64,9 72,2

Болгарія 68,5 58,8 70,7 69,1

Литва 66,3 68,5 62,3 69,8

Латвія 72,1 72,2 56,9 77,0

Естонія 70,4 69,3 59,5 75,1

Румунія 69,5 59,1 63,8 72,4

 
* За даними Світового банку. 
 
Технологічна складова характеризує завантаже-

ність залізниць, а також рівень безпеки (аварійність) 
на залізничному транспорті. До неї можна віднести 
такі індикатори, як інтенсивність перевезення ванта-
жів і пасажирів залізничним транспортом, щільність 
шляхів сполучення, питомий показник кількості тра-
нспортних подій до обсягів перевезень. 

Інтенсивність перевезення вантажів і пасажирів 
(S) визначаємо за формулою: 

 
( )

pg
pg

e

pl
f =

L


, (4) 

де eL
 
— експлуатаційна довжина залізниць, км. 

 
Цей показник вказує на інтенсивність роботи за-

лізничних ліній. Завантаженість залізниць використо-
вується при плануванні перевізного процесу, визна-
ченні провізної спроможності залізниць, розробки за-
ходів по розвитку та технічній реконструкції залізнич-
них магістралей. 

 
Таблиця 6 

Інтенсивність перевезення вантажів і пасажирів в різних країнах по роках, приведених т на 1 км* 
Країна Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Україна 12980,4 12573,5 13431,7 14428,3 14304,6 11279,2 12362,6 13590,1 13258,8 12638,1 11841,1

Німеччина  4459,1 5097,1 5240,5 4667,0 5046,7 4923,9 4889,3 -

Чехія 2254,7 2239,8 2365,5 2419,9 2317,0 2011,2 2124,7 2192,3 2242,7 - 2377,6

Італія 4257,4 4246,8 4332,0 4363,0 4210,7 3727,4 3709,6 3929,9 4006,6 - -

Австрія 4585,2 4541,9 4789,1 4777,0 5169,2 4586,7 5069,7 5548,6 5408,7 5508,2 -

Франція 3869,2 3808,9 3901,2 3998,6 4089,9 4097,6 4003,5 - - - -

Іспанія 2545,3 2541,6 2541,5 2429,2 2569,2 2287,5 2234,7 2301,6 2263,0 - -

Португалія 2122,6 2209,1 2230,4 2318,9 2379,6 2247,7 2259,6 2347,6 2449,2 - -

Великоб-
ританія 

4011,8 4179,0 4382,1 4536,4 4684,4 4566,2 4684,4 - - - -

Данія 2768,5 2559,1 2479,1 2438,9 2498,9 - - - - - -

Ірландія 1057,6 1090,0 1109,0 1164,6 1100,6 923,5 918,5 902,6 864,3 863,8 -

Нідерла-
нди 

- 7178,6 7419,2 7860,2 8248,5 - - 7598,1 7620,3 7628,3 -

Словенія 3128,5 3225,3 3336,0 3536,4 3489,1 2923,2 3379,2 3672,9 3415,2 3703,9 -

Фінляндія 2344,0 2300,1 2472,5 2409,2 2505,3 2153,7 2316,1 2233,7 2239,2 2275,1 -

Швеція 2668,8 2776,2 2893,7 3054,2 3088,3 2847,0 3102,1 3055,7 - - -

Хорватія 1343,3 1490,1 1699,9 1890,9 1866,7 1632,2 1590,4 1431,0 1253,5 1109,8 -

Норвегія - 1432,0 1500,0 1546,6 1614,3 1656,3 1660,5 1700,8 1691,4 - -

Туреччина 1675,2 1622,8 1704,2 1760,2 1798,9 1711,2 1750,1 1782,3 1640,9 1494,7 -

Польща 3494,4 3350,3 3561,7 3669,2 3555,4 3024,2 3272,2 3528,7 3285,2 3483,8 3460,7

Угорщина - - - 2407,8 2325,0 2121,2 2239,1 2254,8 2088,1 2218,8 2509,5
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Закінчення табл. 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Словач-
чина 

3259,3 3183,4 3335,5 3254,9 3200,4 2547,1 2875,2 2867,3 2767,8 3054,1 3146,3

Болгарія - - 1883,0 1845,3 1691,6 1273,0 1257,7 1313,8 1173,8 1256,4 1276,9

Литва - 7191,2 7432,2 8276,6 8500,0 6856,2 7736,4 8688,1 8177,7 7709,1 8246,7

Латвія 8556,9 9104,8 7852,4 8515,7 9068,5 10336,0 9446,5 11872,9 12148,5 10894,5 10803,0

Естонія - 11769,7 8925,6 7253,3 5198,2 5180,6 5756,7 5446,5 4485,0 4241,0 3473,4

Румунія 2321,1 2241,7 2211,1 2150,3 2050,3 1582,3 1634,0 1833,8 1669,3 1606,0 1599,3

 
* Розрахунки автора. 

 
Щільність шляхів сполучення (S) визначаємо за формулою: 

 e
e

k

L
P =

S
,   (5) 

де kS  — площа території країни, га. 

Таблиця 7 
Щільність шляхів сполучення в різних країнах по роках, км на 1 га* 

Країна Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Україна 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Німеччина 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012

Чехія 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

Італія 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

Австрія 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Франція 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Іспанія 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Португалія 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Великобританія 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Данія 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Швейцарія 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

Ірландія 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Нідерланди 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

Словенія 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

Фінляндія 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Швеція 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Хорватія 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Норвегія 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Туреччина 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Польща 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006

Угорщина 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,008

Словаччина 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,008

Болгарія 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Литва 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Латвія 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Естонія 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002

Румунія 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

 
* Розрахунки автора. 

 
Питомий показник кількості транспортних подій 

до обсягів перевезень (D) визначаємо за формулою: 

 
( )

r a i l
r a i l a c

a c p g

N
P =

p l
,  (6) 

де r a i l
a cN  — кількість транспортних подій на залізнич-

ному транспорті. 

 
Таблиця 8 

Питомий показник кількості транспортних подій до обсягів перевезень  
в різних країнах по роках, на 100 млн приведених ткм* 

Країна Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Україна 0,389 0,353 0,303 0,279 0,275 0,335 0,305 0,260 0,266 0,263 0,271

Німеччина 0,722 0,652 0,619 0,197 0,191 0,193 0,179 0,166 0,168 0,186 0,191

Чехія 1,237 1,449 1,026 0,496 0,599 0,587 0,615 0,472 0,452 0,424 0,468

Італія 0,213 0,223 0,235 0,187 0,172 0,193 0,197 0,183 0,185 0,184 0,171

Австрія 0,447 0,362 0,342 0,355 0,310 0,343 0,271 0,295 0,352 0,305 0,254

Франція 0,119 0,117 0,141 0,332 0,130 0,142 0,132 0,123 0,112 0,119 0,145
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Закінчення табл. 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Іспанія 0,468 0,306 0,299 0,376 0,271 0,226 0,213 0,203 0,224 0,179 0,154

Португалія 1,925 1,396 1,411 1,415 1,080 0,673 0,654 0,412 0,578 0,825 0,795

Великобританія 0,198 0,160 0,123 0,153 0,140 0,145 0,083 0,103 0,102 0,109 0,081

Данія 0,423 0,401 0,411 0,245 0,277 0,365 0,262 0,200 0,284 0,155 -

Швейцарія - - - - 0,251 0,259 0,236 0,221 0,202 0,206 0,238

Ірландія 0,202 0,096 0,048 0,234 0,241 0,284 0,226 0,057 0 0 0,219

Нідерланди 0,183 0,230 0,127 0,143 - - 0,105 0,105 0,122 - -

Словенія 1,275 1,010 1,172 1,405 1,517 0,529 0,506 0,248 0,291 0,290 0,317

Фінляндія 0,810 0,652 0,705 0,408 0,182 0,204 0,168 0,105 0,135 0,081 -

Швеція 0,397 0,307 0,304 0,176 0,147 0,155 0,211 0,164 0,142 0,140 0,171

Хорватія 2,267 1,748 1,362 0,894 0,787 1,598 1,040 1,001 1,231 1,092 1,087

Норвегія 0,914 0,424 0,259 0,189 0,211 0,247 0,289 0,526 0,304 0,467 0,401

Туреччина 3,809 3,699 3,070 1,921 2,467 1,924 1,155 1,030 0,929 0,613 0,581

Польща 1,362 1,416 1,259 1,323 1,230 1,369 1,287 1,181 0,576 0,508 0,499

Угорщина 25,123 20,495 1,426 0,819 0,853 1,148 0,863 0,871 0,894 0,976 1,007

Словаччина 4,309 5,556 5,131 2,286 1,871 1,972 0,816 0,808 0,955 0,856 0,990

Болгарія - - 1,076 0,733 0,927 0,909 0,757 2,318 0,984 0,651 1,129

Литва 0,851 0,817 1,231 0,568 0,453 0,454 0,322 0,221 0,187 0,176 0,117

Латвія 0,360 0,276 0,354 0,264 0,297 0,154 0,229 0,158 0,111 0,128 0,110

Естонія 0,730 0,726 0,656 0,747 0,676 0,307 0,450 0,430 0,298 0,020 0,509

Румунія 0,366 0,966 1,756 1,597 1,859 1,782 1,538 1,098 1,178 1,041 1,073

 
* Розрахунки автора. 

 
Екологічна складова характеризує техногенний 

вплив залізничного транспорту на навколишнє сере-
довище через вихлопи з дизельних двигунів локомоти-
вів, високий рівень шуму, а також погіршення якіс-
ного стану екосистеми внаслідок аварій під час пере-
везення небезпечних вантажів. До неї доцільно відне-
сти такий індикатор, як коефіцієнт електрифікації за-
лізниць.   

Коефіцієнт електрифікації залізниць (S) визнача-
ємо за формулою: 

 
el

e l e
e

e

L
k =

L
,  (7) 

де e l
eL

 
— експлуатаційна довжина електрифікованих 

залізниць, км. 

 
Таблиця 9 

Коефіцієнт електрифікації залізниць 
Країна Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Україна 0,427 0,428 0,438 0,442 0,450 0,450 0,455 0,466 0,474 0,475 0,476

Німеччина - 0,520 - - - - 0,544 - - - -

Чехія 0,310 0,312 0,317 0,319 0,321 0,329 0,335 0,335 0,336 - 0,283

Італія 0,694 0,700 0,703 0,706 0,709 0,712 0,713 0,713 0,724 - -

Австрія - - - 0,615 - - 0,663 0,684 0,692 0,697 -

Франція 0,472 0,478 0,482 0,485 0,494 0,526 0,536 - - - -

Іспанія 0,586 0,586 0,594 0,606 0,606 0,606 0,620 0,627 0,629 - -

Португалія - - - - 0,514 0,514 0,523 0,583 0,641 - -

Великобританія 0,316 0,332 0,332 0,332 0,332 0,333 0,338 - - - -

Данія - - 0,203 0,201 0,202 - - - - - -

Ірландія - - - 0,059 0,057 0,056 0,056 0,056 0,075 0,075 

Нідерланди 0,695 0,695 0,723 0,728 0,746 0,744 0,752 0,752 - - -

Словенія 0,410 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,414 0,414 0,414 -

Фінляндія 0,456 0,457 0,516 0,517 0,518 0,518 0,519 0,534 0,534 0,534 -

Швеція 0,701 0,702 0,703 0,715 0,713 0,715 0,714 0,725 - - -

Хорватія 0,361 0,361 0,360 0,360 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 -

Норвегія 0,618 0,620 0,620 0,620 0,620 0,641 0,638 0,643 0,642 - -

Туреччина 0,221 0,221 0,221 0,221 0,222 0,255 0,291 0,289 0,295 0,301 -

Польща 0,593 0,587 0,588 0,592 0,590 0,587 0,589 0,587 0,593 0,614 0,622

Угорщина 0,363 0,363 0,343 0,351 0,350 0,378 0,398 0,398 0,370 0,382 0,417

Словаччина 0,425 0,425 0,426 0,435 0,435 0,435 0,436 0,435 0,437 0,441 0,437

Болгарія 0,670 0,693 0,702 0,677 0,682 0,683 0,680 0,703 0,703 0,711 0,713

Литва 0,068 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069

Латвія 0,113 0,113 0,113 0,113 0,114 0,136 0,135 0,138 0,134 0,133 0,135

Естонія - 0,141 0,110 0,110 0,109 0,109 0,110 0,110 0,110 0,113 0,130

Румунія 0,359 0,365 0,368 0,367 0,368 0,371 0,373 0,373 0,373 0,374 0,374

 
* Розрахунки автора. 
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Питомий показник обсягу викидів діоксиду вуглецю 
(СOІ) до обсягів перевезень (D) визначаємо за форму-
лою: 

 
2

( )

rail

rail CO
ac pg

V
P =

pl ,    (8) 

де 2

rail

CO
V  — обсяг викидів діоксиду вуглецю на залізни-

чному транспорті, т. 
 

Таблиця 10 
Питомий показник обсягу викидів діоксиду вуглецю  
до обсягів перевезень в різних країнах по роках,  

на 100 млн приведених ткм* 

Країна Рік 

2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5

Україна 60,9 50,6 59,3 63,3

Німеччина 97,9 100,0 97,0 100,0

Чехія 74,7 80,5 68,5 79,8

Італія 85,4 84,9 85,4 86,2

Австрія 96,9 88,7 92,5 84,8

Франція 89,7 91,3 91,2 91,2

Іспанія 84,0 84,3 86,4 87,1

Португалія 80,7 75,0 80,1 82,0

Великобри-
танія 

95,2 94,9 92,7 96,6 

Данія 92,1 91,4 96,6 89,1

Швейцарія 95,9 95,5 89,7 91,1

Ірландія 93,3 92,9 80,6 91,9

Нідерланди 99,8 98,5 96,7 97,6

Словенія 74,9 60,2 73,1 76,3

Фінляндія 91,2 92,6 97,6 84,0

Швеція 97,4 98,8 91,2 94,9

 

Закінчення табл. 10 

1 2 3 4 5

Хорватія 64,7 56,8 69,2 65,8

Норвегія 90,9 94,2 85,9 94,8

Туреччина 75,2 71,4 80,3 80,1

Польща 72,6 78,2 77,8 79,9

Угорщина 75,1 63,8 69,5 78,9

Словаччина 69,7 71,9 64,9 72,2

Болгарія 68,5 58,8 70,7 69,1

Литва 66,3 68,5 62,3 69,8

Латвія 72,1 72,2 56,9 77,0

Естонія 70,4 69,3 59,5 75,1

Румунія 69,5 59,1 63,8 72,4

 
* Розрахунки автора. 
 
Соціальна складова характеризує стан задово-

лення потреб населення країни у перевезеннях, а та-
кож соціально-психологічний стан транспортних ко-
лективів, міст та регіонів, де транспорт є системоутво-
рюючим елементом. До неї можна віднести такий ін-
дикатор, як рівень зайнятості працівників на залізни-
чному транспорті.  

Рівень зайнятості працівників на залізничному тра-
нспорті (S) визначимо за формулою: 

 100
rail
emprail

emp
emp

N
k =

N
× ,  (9) 

де 
rail
empN

 
— ількість працівників основної діяльності за-

лізничного транспорту, чол; 
 

e m pN
 
— кількість працюючого населення країни, 

чол. 
 

 
Таблиця 11 

Рівень зайнятості працівників у сфері залізничного транспорту в різних країнах по роках,% 

Країна Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Україна 1,818 1,780 1,776 1,728 1,737 1,740 1,693 1,670 1,630

Німеччина - 0,154 - - - - 0,328 - -

Чехія 1,553 1,353 1,262 1,137 1,077 - - - -

Італія 0,383 0,373 0,367 0,346 0,329 0,317 0,324 0,297 0,290

Австрія 1,226 0,410 0,376 0,353 0,320 0,314 0,304 0,291 -

Франція 0,641 0,623 - - - - - - 0,610

Іспанія 0,157 0,107 0,101 0,098 0,098 0,103 - 0,108 0,147

Португалія - - - - 0,155 0,158 0,157 0,140 0,142

Великобританія - - - 0,177 - 0,192 - - -

Швейцарія 0,820 0,809 0,786 0,749 - - 0,703 - -

Словенія 0,864 0,869 0,845 0,815 0,798 0,786 0,716 0,930 0,873

Фінляндія 0,444 0,421 0,408 0,395 0,387 0,382 0,403 0,377 0,336

Швеція 0,353 0,348 0,351 0,354 0,365 0,373 0,321 0,318 0,315

Хорватія 0,987 0,940 0,879 0,788 0,752 0,732 0,739 0,763 0,731

Норвегія - - - 0,271 0,267 0,280 0,300 0,306 0,300

Польща 0,969 0,899 0,864 0,809 0,744 0,695 0,675 0,653 0,649

Угорщина - - - 1,017 0,918 0,917 0,872 0,965 0,961

Словаччина 1,904 1,755 1,630 1,565 1,489 1,482 1,463 1,339 1,249

Литва 0,838 0,797 0,764 0,729 0,751 0,798 0,828 0,839 0,832

Латвія 1,603 1,566 1,448 1,315 0,485 0,546 0,567 0,536 0,536

Естонія 0,596 0,577 0,533 0,526 0,484 0,288 0,286 0,289 0,295

 
* Розрахунки автора. 
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Висновки  
Встановлення переліку індикаторів економічної 

безпеки держави у галузі залізничного транспорту має 
дуже велике значення для визначення загального рі-
вня економічної безпеки. 

Для оцінки рівня економічної безпеки держави у 
галузі залізничного транспорту доцільно використати 
методологію інтегрального оцінювання рівня економі-
чної безпеки держави відомого вченого Харазішвілі 
Ю.М., що включає використання мультиплікативної 
форми інтегрального індексу, нові методи нормування 
індикаторів, формалізоване визначення динамічних 
вагових коефіцієнтів за методом “ковзної матриці” та 
низки підходів до обґрунтування вектору порогових 
значень для виявлення найбільш потенційних загроз 
та їхнього впливу на економічну безпеку [8, 21, 22]. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Одним з найважливіших 

завдань розвитку промислових підприємств є підви-
щення ефективності виробництва, що передбачає ін-
тенсифікацію використання матеріально-технічних і 
трудових ресурсів підприємства шляхом удоскона-
лення техніки, технології, організації виробництва та 
праці.  

Проблема визначення ефективності підприємства 
та пошуку шляхів її підвищення є складною, бо про-
мислове підприємство — це така система, яку важко 
спростити, не втративши при цьому її суттєвих харак-
теристик. Ефективність виробництва — це узагальнене 
і повне відображення кінцевих результатів викорис-
тання засобів, предметів праці і робочої сили на підп-
риємстві за певний проміжок часу. Будь-яке підпри-
ємство прагне до підвищення ефективності своєї дія-
льності, однак тільки розуміння того, від чого зале-
жить ця ефективність, може привести до позитивних 
результатів. Ефективність промислового виробництва 
— результативність промислового виробництва, яка 
характеризується системою показників, що включає 
приватні показники ефективності використання окре-
мих видів ресурсів (живої праці, засобів праці і пред-
метів праці) і загальні показники ефективності вико-
ристання декількох видів ресурсів. 

На промисловому підприємстві, яке має матеріа-
ломістке й енергомістке виробництво, має місце про-
блема економії та зменшення споживання сировини, 
матеріалів та енергії, яка може позитивно розв’язува-
тися шляхом упровадження маловідходної та безвідхо-
дної технології, збільшення виходу корисної продукції 
чи енергії з одиниці використовуваного матеріалу, ви-
користання дешевих і низькосортних видів сировини, 
підвищення якості матеріалів за допомогою первинної 
обробки, заміни імпортних сировини і матеріалів ма-
теріальними ресурсами вітчизняного виробництва, ра-
ціоналізації управління виробничими запасами і роз-
витку ефективних джерел постачання [16]. 

У сучасних умовах все більш актуальним стає за-
стосування підприємством дієвих механізмів, при 
цьому механізм розглядається як система, яка забез-
печує протікання процесів в організації. Механізм під-
вищення ефективності діяльності підприємства пови-
нен проникати в усі аспекти діяльності підприємства, 
це пов'язане з тим, що в сучасних умовах основною 
ідеєю є — ідея постійних змін і покращень дотичних 
до усіх сторін діяльності підприємства. Відповідно ме-
ханізм підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства є одним із основних засобів забезпечення його 
конкурентоспроможності [18]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
ефективності виробництва завжди посідала важливе 
місце серед актуальних проблем економічної науки. 
Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управ- 

ління економікою — від власників приватного підпри-
ємства до керівників держави. Дослідженню та розро-
бки теорії «механізму» приділяли увагу І.І. Лукінов,  
О. Оніщенко, Б.І. Пасхавер та інші відомі вчені.  
Проблеми формування механізму підвищення ефекти-
вності діяльності підприємств досліджували багато ук-
раїнських та зарубіжних вчених зокрема Ю.А. Долго-
руков, Н.В. Редіна, І.Д. Падерін, Й.М. Петрович, Г.М. 
Захарчин, І.М. Мазур та ін. Окремі питання щодо оці-
нки ефективності діяльності промислових підпри-
ємств висвітлюються у роботах учених-економістів 
М.В. Афанасьєва, О.Б. Плоха, Л.В. Безкоровайна, 
О.Є.Кузьміна, Н.Я. Петришина, Л.О. Шишмарьова та 
ін. 

Невирішеним залишається питання формування 
дієвого механізму підвищення ефективності діяльності 
промислових підприємств. 

Метою статті є дослідження науково-теоретичних 
особливостей формування механізму підвищення ефе-
ктивності діяльності промислового підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Механізм функціону-
вання будь якої системи виступає як основа її стабіль-
ності. Поняття «механізм» прийнято розглядати, перш 
за все, з механічної точки зору, як систему певних ла-
нок та елементів, що приводять у рух машини і при-
строї. З економічної точки зору — це система прямих 
і опосередкованих взаємозв’язків між економічними 
явищами і процесами, передусім між їх протилежними 
сторонами, а також між підсистемами і елементами, 
які виникають у різних типів економічних системах та 
між ними. Використання терміну «механізм» викликає 
в даний час дискусії, що обумовлено відмовою від ме-
ханістичної концепції організації. Особливістю меха-
нізму є те, що йому придатний дуалізм «процес—стру-
ктура». Тобто про механізм можна говорити і як з то-
чки зору процесу так і сукупності елементів. Механізм 
в широкому розумінні є — динамічна система, яка 
складається з ряду елементів та визначає порядок 
якого не будь виду діяльності [7]. 

У економічній літературі механізм визначається 
як система, призначена для забезпечення організації, 
функціонування і життєдіяльності господарчого 
суб’єкта. Структура і зміст механізму змінюються у 
процесі розвитку суспільного виробництва. Ряд вче-
них-економістів розглядають механізм як складну, ба-
гатопланову систему, проте висвітлюють лише його 
складові [1]. 

Керування економікою по своєму утриманню ха-
рактеризуються цілеспрямованим, упорядкованим 
впливом на процесі суспільної праці за допомогою го-
сподарського механізму. Господарський механізм яв-
ляє собою сукупність організаційно-економічних 
форм, принципів та методів, за допомогою яких еко-
номічно реалізуються відносини власності на засоби 
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праці та її результати. Він включає в себе організа- 
ційну структуру виробництва, конкретні форми функ-
ціонування економічної системи, а також визначену 
інституційну базу. 

Таким чином, господарський механізм це — спо-
сіб організації виробництва, система функціонування 
виробничих відносин, які виступають у вигляді конк-
ретних господарських форм (план, економічні норма-
тиви, ціна, прибуток, заробітна плата, фінанси, кре-
дит, процедури прийняття рішень та т.п.) та відобра-
жає не тільки виробничі відносини, але і форми орга-
нізації виробничих сил, організаційну структуру виро-
бництва, а також охоплює елементи надбудови (ланки 
державного управління, правові норми, які закріплю-
ють певні організаційні структури і методи управ-
ління, які регулюють діяльність посадових осіб). Чин-
никами ефективності механізму є: цілеспрямованість, 
системність, незалежність від політичних чинників. 

Господарському механізму характерні такі систе-
мні властивості: складність ієрархічної структури; спе-
цифічні особливості природи економічних процесів і 
явищ, що виражаються у взаємодії об'єктивних і суб'-
єктивних факторів; цілісність системи; складні інфор-
маційні процеси, обумовлені численними взаємозв'я-
зками між суб'єктом і об'єктом господарського меха-
нізму; множинність цілей, які можуть не збігатися із 
цілями окремих складових; динамічність процесів, які 
мають стохастичний характер, багатофункціональність 
[14]. 

Господарський механізм складається з економіч-
ного, організаційного та соціально-психологічного ме-
ханізму, які діють в органічній єдності доповнюючи 
друг друга та створюючи сприятливі умови для ком-
плексної дії на суб’єкти господарювання. 

Економічний механізм являє собою систему еко-
номічних методів, які направлені на забезпечення фу-
нкціонування підвищення ефективності виробничої 
системи; додатково це комплекс взаємопов’язаних та 
строго впорядкованих заходів, які реалізуються за до-
помогою різних методів господарювання і забезпечу-
ють раціональне протікання певних економічних про-
цесів; додатково це підсистема оцінки та аналізу будь 
якого виду діяльності, підсистему планування, підсис-
тему контролю, підсистему мотивації та стимулю-
вання. 

Економічний механізм — це відкрита складна ін-
тегрована, багаторівнева система форм і методів гос-
подарювання, яка постійно розвивається та склада-
ється із комплексу взаємопов’язаних елементів, які в 
свою чергу направлені на ефективне використання ре-
сурсів в процесі діяльності та забезпечення стійкого 
розвитку [7]. 

Організаційний механізм визначають як систему 
методів, способів і прийомів формування та регулю-
вання відносин підприємства з внутрішнім та зовніш-
нім середовищем. До його складу входять правила, ор-
ганізаційно-правові нормативи та стандарти, що ви-
значають і регулюють структуру управління, 
обов’язки, права, відповідальність органів управління 
і управлінського персоналу, організація процесу їх ді-
яльності; розподіл робіт між різними виконавцями; 
оснащення управлінської праці засобами оргтехніки, 
чисельність працівників апарату управління, матеріа-
льне й моральне стимулювання їхньої праці. Центра-
льним елементом даного механізму вважається органі-
заційна структура, яка за інших рівних умов має забез- 

печувати максимальну віддачу від ресурсів, що вико-
ристовуються в процесі управління ефективністю дія-
льності підприємства. 

Етимологія категорії «ефективність діяльності 
підприємства» тісно пов’язана з поняттям «ефект». Під 
ефектом розуміють досягнутий результат у матеріаль-
ному, грошовому або соціальному вираженні [13], а 
під економічним ефектом розуміють результат вироб-
ництва, виробничу вартість, національний дохід, ва-
лову продукцію, зростання прибутку або зниження ви-
трат [6]. Ефект як абсолютна категорія не відображає 
тих витрат, що були понесені для отримання зазначе-
ного результату. 

Для визначення ефективності діяльності підпри-
ємства найважливішими є класифікації за цілями до-
сягнення і цілями визначення. Під економічною ефе-
ктивністю розуміють досягнення економічних цілей. 
Так, виробничо-економічна ефективність відображає 
отримання більшого ефекту на одиницю ресурсів, за-
діяних у виробничому процесі. Еколого-економічна 
ефективність окрім досягнення економічних цілей пе-
редбачає забезпечення суспільних потреб населення, 
отримання екологічно-чистої продукції і забезпечення 
збереження довкілля. Особливої уваги заслуговує со-
ціально-економічна ефективність, яка передбачає до-
сягнення економічних цілей, які в більшості відпові-
дають інтересам власників підприємства, і соціальних, 
що відбивають потреби як окремої людини — праців-
ника, так і всього суспільства в цілому. Досягнення 
саме цієї ефективності з урахуванням екологічних ці-
лей повинно бути нагальним завданням кожного під-
приємства [5]. 

При розробці інструментів і методів, що входять 
в механізм підвищення ефективності діяльності про-
мислового підприємства потрібно враховувати всі фа-
ктори, що впливають на ефективність економічної ді-
яльності. 

Фактори підвищення ефективності діяльності 
підприємства мають тісний взаємозв'язок, деякі з них 
є комплексними і складаються із ряду елементів, за-
вдяки чому фактори можна перегрупувати. У ряді ви-
падків один і той же фактор може бути присутнім у 
двох або декількох класифікаціях. 

Успішна діяльність, результати виробництва і 
довгострокова життєздатність будь-якого промисло-
вого підприємства залежать від правильності оцінки 
ефективності функціонування підприємства на розг-
лянутий і майбутній періоди економічної діяльності 
компанії при прийнятті управлінських рішень.  

Аналіз  існуючих  поглядів  на  складові  підви-
щення ефективності економічної діяльності підприєм-
ства дозволяє провести їх класифікацію за такими 
ознаками: 

1. Ступінь опосередкованого впливу на підви-
щення ефективності — прямі і непрямі:  

а) прямими вважаються складові, які роблять під-
вищення ефективності діяльності фізично можливим, 
а саме: кількість і якість трудових ресурсів; необхідну 
кількість і якість матеріалів; обсяг основного капіталу; 
технологія і організація виробництва; рівень розвитку 
менеджменту підприємства.  

б) непрямі складові — це умови, які дозволяють 
реалізувати наявні у підприємства можливості для під-
вищення ефективності економічної діяльності підпри-
ємства, а саме при використанні: зниження ступеня 
монополізації ринку; податкового клімату в економіці; 
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ефективного кредитного-банківського сектора; підви-
щення споживчих, інвестиційних та державних ви-
трат; розширення поставок на експорт; можливостей 
перерозподілу виробничих ресурсів в економіці; дію-
чої системою розподілу доходів.  

2. Джерела підвищення ефективності — внутрішні 
і зовнішні:  

а) внутрішні, основними з яких є: освоєння нових 
видів продукції; механізація і автоматизація; процес 
впровадження прогресивної технології і новітнього 
устаткування, поліпшення використання сировинної 
бази, матеріалів, палива, енергії; вдосконалення стилю 
управління і ін; 

б) зовнішні — це поліпшення галузевої структури 
промислового виробництва, державна економічна та 
соціальна політика, формування ринкових відносин і 
ринкової інфраструктури та інші фактори. 

3. Вплив на продуктивність праці та капітал — ін-
тенсивні та  екстенсивні [18]. 

Основними економічними результатами діяльно-
сті промислового підприємства є обсяг виготовленої 
та реалізованої продукції, валовий дохід, прибуток, ва-
ртість майнового комплексу підприємства. Економічні 
результати роботи підприємства залежать від конку-
рентоспроможності, попиту на його продукцію, рівня 
рейтингу, ділової активності та ділової репутації. На 
результати економічної діяльності підприємства впли-
вають: рівень беззбитковості, ліквідності, платоспро-
можності та фінансової стійкості. Економічні резуль-
тати діяльності промислового підприємства відобра-
жають у цілому ефективність використання його еко-
номічного потенціалу, який включає: кадровий, техні-
чний, виробничий і фінансовий потенціал [4]. 

Ефективність виробництва взагалі характеризу-
ється рівнем використання ресурсів підприємства з 
урахуванням факторів зовнішнього середовища й ви-
значається шляхом порівняння результатів виробниц-
тва з його витратами. Визначення ефективності виро-
бництва полягає в оцінці його результатів. Але сама по 
собі величина отриманих результатів не дає змоги зро-
бити висновки про ефективність або неефективність 
роботи підприємства, оскільки невідомо якою ціною 
вони були отримані. Звідси для отримання об’єктивної 
оцінки ефективності підприємства слід урахувати оці-
нку тих витрат, що дали змогу отримати певні резуль-
тати. Окрім оцінки факторів виробництва, необхідно 
врахувати фінансовий стан підприємства, а також пе-
вні організаційні, управлінські, технологічні та інші 
переваги  підприємства [8]. 

Слід зазначити, що ефективність діяльності про-
мислових підприємств на практиці традиційно визна-
чається співвідношенням отриманого результату і су-
купних витрат [2, с. 202], тобто можна очікувати під-
вищення ефективності в одному із трьох випадків:  

а) вдалося покращити результат без зростання ви-
трат;  

б) вдалося зберегти результат при зниженні ви-
трат;  

в) вдалося покращити результат при зниженні ви-
трат.  

Основною задачею управління економічною ефе-
ктивністю діяльності підприємства є розробка заходів 
щодо всебічного забезпечення ефективності за всіма її 
видами, а задачею планування — забезпечення росту 
економічної ефективності. 

Відомо, що безпосередня зміна об’єктивних умов 
виробництва, яка веде до зростання його ефективно-
сті, є фактором, а напрям змін — шляхом цього зрос-
тання. Управління факторами сприяє створенню ме-
ханізму пошуку шляхів, резервів підвищення ефекти-
вності діяльності підприємств машинобудування, що 
потребує у свою чергу визначення їх сукупності та на-
дання характеристик за кожним із них [15]. 

Формуючи систему показників ефективності дія-
льності підприємства, доцільно дотримуватись певних 
принципів, а саме: 

− забезпечення органічного взаємозв’язку кри-
терію та системи конкретних показників ефективності 
діяльності;  

− відображення ефективності використання всіх 
видів застосовуваних ресурсів;  

− можливості застосування показників ефектив-
ності до управління різними ланками виробництва на 
підприємстві;  

− виконання провідними показниками стиму-
люючої функції в процесі використання наявних резе-
рвів зростання ефективності виробництва.  

Основними шляхами підвищення ефективності 
виробництва є:  

− впровадження прогресивної технології з меха-
нізацією та автоматизацією процесів, створення і 
впровадження потокових напівавтоматичних і автома-
тичних ліній;  

− удосконалення організації управління з засто-
суванням автоматизованих систем;  

− удосконалення планування та організації ви-
робництва;  

− створення і освоєння нових видів і зразків ви-
робів;  

− підвищення якості продукції, що випуска-
ється;  

− стандартизація й уніфікація виробів, що випу-
скаються;  

− спеціалізація і комбінування виробництва;  
− впровадження наукової організації праці;  
− економічне витрачання сировини, матеріалів і 

палива, застосування нових видів матеріалів [11]. 
У теперішній час домінуючими в український 

економіці стали сфери виробництва споживацьких то-
варів і сировинні, котрі не характеризуються продиці-
юванням високого рівня доданої вартості. Концепцією 
розвитку промисловості України на період до 2017 р. 
передбачено зростання обсягів виробництва у 3 рази і 
поліпшення його галузевої структури. Планується за-
безпечити зростання питомої ваги продукції іннова-
ційно-інвестиційного сектору і, перш за все, машино-
будування з 12,9% у 2006 р. до 21% — у 2012 р. і  
32% — у 2017 р [12]. 

У сучасних умовах господарювання зростання 
економіки країни провідні фахівці ототожнюють перш 
за все із науково-технічними нововведеннями та інте-
лектуалізацією основних факторів виробництва. Опло-
том економічної стабільності та могутності України, 
основою її економіки є промислово розвинені регіони. 

Висновки. Економічний добробут суб'єктів госпо-
дарювання — це перш за все розвиток країни. Без до-
сягнення прибутковості більшості промислових підп-
риємств неможливе вирішення завдань макроекономі-
чної стабілізації, тобто забезпечення збалансованості 
державних прибутків і витрат, рівноваги платіжного 
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балансу, стабільності національної валюти та низьких 
темпів інфляції. Зниження ж ефективності підпри-
ємств призводить до скорочення можливостей зрос-
тання зайнятості та прибутків громадян, податкових 
надходжень і соціальних витрат. Ефективне, беззбит-
кове функціонування підприємств, їхня економічна 
стійкість у нестабільному конкурентному середовищі 
стає життєво важливим завданням не тільки для міст, 
областей, регіонів, держави загалом, але й для всіх 
суб’єктів ринкової економіки. 

Забезпечення максимальної ефективності діяль-
ності вітчизняних промислових підприємств припус-
кає використання усіх факторів і шляхів у їх певному 
поєднанні. Проблема зводиться за сутністю до пошуку 
найкращих варіантів таких поєднань та їх здійсненню. 
Формування дієвого механізму підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства сприятиме вирішенню 
однієї з найважливіших проблем сучасного господа-
рювання — підвищення конкурентоспроможності ук-
раїнських промислових підприємств та поліпшення 
якості їх продукції. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ  

И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 
Вступление. Актуальность выявления, а также на-

правлений и условий качественных преобразований 
человеческого капитала определяется возрастающей 
значимостью человеческого фактора в процессах раз-
вития социально-экономических систем на инно-
вационной основе, которые характеризуются  динами-
чным обновлением технологий производства и управ-
ления, ассортимента выпускаемой продукции, по-
вышением роли информационного обеспечения во 
всех сферах жизнедеятельности. Определение и обос-
нование ключевых направлений модернизации чело-
веческого капитала в условиях инновационной эконо-
мики должно базироваться на фундаментальных и 
прикладных положениях и принципах современной 
экономической теории, с использованием методов ис-
торического, экономического, статистического ана-
лиза и социально-экономического прогнозирования.  

Причинно-следственные зависимости взаимоза-
висимости между характеристиками человеческого ка-
питала, интенсивностью введения инноваций, прои-
зводительностью труда и конкурентоспособностью 
экономической системы обуславливают необходи-
мость качественного переформатирования социальной 
сферы (прежде всего, образование, здравоохранение). 
Такую модернизацию необходимо осуществлять с 
учетом особенностей конкретных социально-эконо-
мических систем и возрастающих квалификационных 
требований на международном и региональном рын-
ках труда, обеспечения безопасности трудовой дея-
тельности, а также стимулирования экономического 
роста на основе повышения производительности труда 
за счет модернизации человеческого капитала и вне-
дрения инноваций.   

Саморазвивающаяся инновационная система ха-
рактеризуется расширением и укреплением связей 
внутри кластерных групп с формированием спроса на 
качественное наполнение человеческими ресурсами 
соответствующего уровня. Именно поэтому развитие 
высокотехнологичных видов экономической деятель-
ности обуславливает и формирует требования к каче-
ству образования, профессиональному мастерству, 
знаниям и культуре, умениям обращаться с современ-
ными технологиями производства и администрирова-
ния. Уровень образованности и формирование 
навыков развития своего потенциала сегодня является 
необходимым условием для ускоренной адаптации ра-
ботника к изменениям внутренней и внешней среды 
производства, прежде всего совершенствованию тех-
нологических процессов. Решение таких сложных за-
дач определяет повышенное внимание к качеству об-
разования и здравоохранения, форматам информа-
ционного пространства, мобильности на рынке труда 

и другим социально-экономическим свободам и усло-
виям.  

В то же время, осуществление качественных 
сдвигов в уровне жизни населения возможно на ос-
нове развития человеческих ресурсов и обеспечения 
соответствующего качества услуг социальной сферы, 
что в теории рассматривается как «инвестиции в чело-
веческий капитал». Инвестиционные потоки в челове-
ческий капитал, главным образом со стороны государ-
ства, проходят через социальную сферу, значение ко-
торой в связи с этим возрастает и приобретает новое 
содержание.  

Постановка проблемы. Обозначенные выше про-
блемы оценок определяют актуальность проведения 
исследования, направленного на выявление отдельных 
направлений модернизации человеческого капитала в 
инновационных социально-экономических системах. 
Рабочей гипотезой исследования является предполо-
жение о наличие прямой связи между качеством чело-
веческого капитала, инновациями и экономическим 
ростом с учетом особенностей экономической сис-
темы определенной юрисдикции.  Основная цель 
статьи состоит в подготовке предложений по модер-
низации человеческого капитала на основании ана-
лиза динамики его развития в условиях функциониро-
вания инновационных социально-экономических си-
стем, а также институциональных условий его форми-
рования и трансформации. 

Достижение поставленной цели предполагает 
выполнение ряда заданий: 

- проанализировать теоретические основы возни-
кновения, становления и развития человеческого ка-
питала;  

- выделить основные тенденции трансформации 
человеческого капитала в инновационных экономиче-
ских системах;  

- охарактеризовать институциональные условия 
формирования человеческого потенциала;  

- подготовить предложения и рекомендации по 
наращиванию человеческого потенциала, его качест-
венным улучшениям как основе обеспечения устойчи-
вого развития социально-экономической системы в 
постиндустриальный период. 

Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы органами государственного регу-
лирования в процессе разработки векторов, направле-
ний и мер социальной и инновационной политики, а 
также для организации дальнейших исследований фу-
ндаментальных и прикладных проблем человеческого 
капитала и инновационных социально-экономиче-
ских систем. 
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Теоретико-методологическую основу исследова-
ния составили положения теории человеческого капи-
тала, социально-экономических систем, социального 
действия, инновационного развития, стратегического 
менеджмента, управления персоналом, технологиче-
ского развития на базе диалектического подхода к  
анализу  общественных явлений и процессов, фунда-
ментальные и прикладные положения и принципы 
современной экономической теории.  

В процессе исследования использовались методы 
исторического, экономического, структурно-функ-
ционального и статистического анализа, социально-
экономического прогнозирования. 

Степень научной разработанности темы исследова-
ния. Проблемы формирования, развития, модерни-
зации и трансформации человеческого капитала, его 
роли и значения в социально-экономическом разви-
тии государства освещены в работах Дж. Биддле, Г.С. 
Беккера, Ф. Бэкона, Р. Декарта, Дж. Маккулоха,  
К. Маркса, Дж. Милля У. Петти, Н. Сениора, Ж.Б. 
Сэйя Т. Шульца, Л.Хольдена и других классиков. При 
этом было уделено много внимания экономической 
ценности человеческого фактора, его значимости для 
повышения эффективности производства, а также 
повышения благосостояния как отдельного индивиду-
ума, так и государства в целом. Среди современных 
авторов, работы которых составили теоретическую 
базу настоящего исследования, прежде всего, необхо-
димо выделить З. Бжезинского, А.С. Бородина, А.И 
Добрынина, С.А Дятлова, С. Джахана, Е. Есперсен, 
Т.В. Смирнова, Ш. Мукхерджи, М. Ковачевича, А.А. 
Чернова.  

Основателями исследовательского направления 
человеческого капитала и его роли в социально-эко-
номических системах, а также организации труда и ра-
бочего места, роли работника в условиях глобальных 
социально-экономических преобразований признаны 
Г. Беккер и Т. Шульц, осуществившие системати-
зацию положений данной концепции.  Отделяя инве-
стиции в человеческий капитал от вложений в мате-
риальные активы, авторы отмечали, что рост инвести-
ций в человеческое развитие меняет структуру зарабо-
тной платы, производительность труда и качество 
выпускаемой продукции [1]. 

Вместе с тем, отдельные аспекты проблемы раз-
вития человеческого капитала рассматриваются в ра-
ботах и политологов, в том числе, в части становления 
инновационно-информационного общества, а также 
развития современного государства. Так, к примеру, 
разработаны и внедрены в практику исследова-
тельской деятельности концепции «мягкой», «жест-
кой» [2], «умной» силы [3], выделены и обоснованы 
антропогенные факторы развития социально-эконо-
мических систем [4].  

В отдельную категорию выделился интеллектуа-
льный капитал, который рассматривают как интелле-
ктуальный материал, включающий в себя знания, 
опыт, информацию, интеллектуальную собственность 
и участвующий в создании ценностей [5]. 

Изложение основного материала. Изучение про-
цессов качественного совершенствования человече-
ских ресурсов образует один из центральных разделов 
экономики труда[6], где человеческий капитал тракту-
ется как способность индивидуума генерировать и со-
здавать доходы в результате вложений в его развитие 

(образование, профессиональные навыки). Изнача-
льно отношение к человеку как к средству получения 
доходов определяло развитие общества еще с эпохи 
рабовладельческого строя, когда люди продавались за 
ночлег и еду, покупался человеческий труд. 

С развитием демократических основ устройства 
общества вопрос уже рассматривается в плоскости во-
зможностей человека самостоятельно реализовывать 
свои способности на рынке труда. Именно тогда У. 
Петти ввел понятие «живые действующие силы чело-
века», определяя их составной частью национального 
богатства.  

Совершенствование технологий производства, 
проявляющееся посредством создания нового продук-
тивного оборудования, обусловило снижение ценно-
сти человеческого труда как фактора производства. В 
ХІХ веке появилось движение луддитов — «ломателей 
машин». В современной Великобритании существо-
вало движение «неолуддитов», сформировавшее Ме-
ждународное общество по запрещению ЭВМ.  

Ф. Вебстер и К. Робинсон отмечали, что так 
называемый луддизм - это форма видения развития 
современного общества, в котором взаимоотношения 
между людьми приобретают машинный характер [7]. 
Ф. Бэкон рассматривал развитие машин и механизмов 
в качестве символа личного и социального благополу-
чия, а Р. Декарт считал тело человека самым совер-
шенным механизмом. Им противоречил социалист-
утопист Р. Оуэн, утверждающий, что только благодаря 
заботе о рабочих можно добиться повышения прои-
зводительности труда.  

Человеческий капитал как экономическую кате-
горию современного информационно-инновацион-
ного общества определили российские исследователи 
А.И. Добрынин и С.А. Дятлов [8]. Будучи неосяза-
емым, человеческий капитал неотделим от тех, кому 
он принадлежит, соответственно, не подлежит во-
спроизведению, копированию. А. Смит отмечал, что 
приобретенные и врожденные способности индивиду-
ума фактически представляют собой богатство нации, 
в которое, по мнению Дж. Милля, следует включать 
энергичность, настойчивость работников, их мастерс-
тво, навыки и умения. 

Значимость новой роли человека в экономиче-
ском развитии высказал Т.Шульц [9], основываясь на 
исследованиях Э. Дэнисона [10], который обосновал, 
что половина прироста валового национального про-
дукта, полученного США в ХХ веке была произведена 
за счет технических нововведений и производствен-
ного оборудования. К. Маркс рассматривал категорию 
«рабочая сила», а не категорию «человеческого капи-
тала», считая это различие принципиальным [11]. С 
этой точки зрения категория «человеческий капитал» 
имеет эклектичный характер, основываясь на механи-
ческом соединении понятий «рабочая сила» и «капи-
тал».  С позиции концепции «человеческого капитала» 
человек с получением образования становится как бы 
владельцем двух факторов: труда и человеческого ка-
питала. Каждый из них создает предельный доход, со-
ставляющий в сумме заработную плату. Причем мень-
шая её часть (неизвестно какая) поступает работнику 
за обычный труд, а большая приносится человеческим 
капиталом. Заработная плата современного работника 
рассматривается как сочетание рыночной цены прос-
того труда и рентного дохода от вложения в человече-
ский капитал. Но механизм формирования рентного 
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дохода остается также непроясненным, как и разделе-
ние дохода работника на доход от простого труда и 
доход от ренты на человеческий капитал [12]. 

Научная мысль, согласившись с трактовкой «че-
ловеческий капитал», сосредоточилась на образовании 
и инвестициях в образование как основном факторе, 
определяющем ценность человеческого капитала в 
условиях рынка. Классики направления Э. Дэнисон, 
Т. Щульц, Г. Беккер, Л.Туроу, Дж. Минцер, И. Хигучи 
сосредоточились в своих исследовательских програ-
ммах именно на установлении взаимосвязи между 
уровнем образования отдельного работника и полу-
чаемыми от этого выгодами как им самим, так и всем 
обществом.   

Дж.Кендрик предложил метод оценки накопле-
ния человеческого капитала на макроуровне, который 
основан на методе «непрерывной инвентаризации», 
систематизировав затраты семьи следующим образом:  

1) содержание детей до достижения ими трудос-
пособного возраста и получения определенной спе-
циальности;  

2) переподготовка;  
3) повышение квалификации;  
4) миграция рабочей силы;  
5) здравоохранение и др. Наряду с этим он 

учитывал вложения в жилищное хозяйство, бытовые 
товары длительного пользования, запасы товаров в се-
мьях, а также затраты на научные исследования и ра-
зработки [13]. 

Народнохозяйственный уровень обосновывает 
макро-эффект от вложений в человеческий капитал. 
По мнению Г.Мюрдаля, экономисты долго были 
«склонны игнорировать инструментальную ценность 
таких вложений по той причине, что эффект, полу-
чаемый от улучшения качества населения, слишком 
рассеян, проявляется долгое время спустя и труд-
ноизмерим» [14]. Однако в конце ХХ века группа спе-
циалистов Всемирного банка обосновала расширите-
льную концепцию национального богатства, выделив 
в нем три основные составляющие:  

1) человеческий капитал;   
2) природный капитал;  
3) воспроизводимый капитал (основные прои-

зводственные и непроизводственные фонды, оборот-
ный капитал, домашнее имущество) [15]. Эта концеп-
ция методологически опирается на теорию Т. Шульца 
о человеческом капитале как о накопленных в стране 
затратах на воспроизводство рабочей силы независимо 
от источника их финансового обеспечения (семейные 
бюджеты, текущие издержки производства, государст-
венные расходы на социальные нужды). По мнению 
К. Хенинга, в новой экономической системе, тесно 
связанной с информационной революцией, происхо-
дит резкое изменение соотношения между физиче-
ским и человеческим капиталом. «Решающим факто-
ром стал человеческий капитал, вернее его способ-
ность превращать информацию в знания. Физический 
капитал не исчез, но потерял свою доминирующую 
позицию» [16]. В процессе развития в теории челове-
ческого капитала была выделена проблема «инвести-
ций в человеческий капитал», а в практику статисти-
ческих измерений внедрены показатели, охватываю-
щие весь жизненный цикл работника (такие как по-
жизненные заработки, уровень здоровья и др.) 
[17,18,19]. 

Проблемы формирования, оценки, развития и 
управления человеческим капиталом, повышения его 
роли в социально-экономических процессах и систе-
мах занимают центральное место в направлениях дея-
тельности ряда таких авторитетных международных 
организаций, как Организация Объединенных Наций 
(ООН), Организация Объединённых Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и  
Международная организация труда (МОТ). 

Отдельные вопросы человеческого развития 
раскрываются в работах экспертов Всемирного банка 
и ОЭСР. Рассматривая вопросы создания условий для 
повышения качества человеческого потенциала, в т. ч. 
на основе обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти, охраны окружающей среды, улучшения условий 
труда и социального обеспечения, международные ор-
ганизации публикуют доклады, принимают конвен-
ции и иные директивные документы, которые предла-
гаются для ратификации государствам-участникам 
этих структур. 

ООН с момента своего основания уделяет особое 
внимание проблемам ценности человеческой жизни, 
прав человека в разных сферах жизнедеятельности и 
рассматривает человеческий капитал как возможность 
самореализации для каждого человека. Выполняя ряд 
функций глобального управления, в т.ч. улучшения 
состояния окружающей среды, формирования «обще-
ственного пространства», ООН способствует созданию 
условий для роста и полноценного развития человече-
ского потенциала. ЮНЕСКО, характеризуя человече-
ский капитал, исходит из двух основополагающих по-
ложений: 1) качество человеческого капитала оказы-
вает прямое влияние на экономический рост государ-
ства; 2) качество человеческого капитала напрямую за-
висит от качества образования в государстве [20]. 

Еще одной крупной международной органи-
зацией, которая занимается проблемами развития че-
ловеческого капитала, является МОТ (организована в 
1919 году), которая разрабатывает рекомендации по 
управлению трудовой деятельностью, организовывая 
свою деятельность на принципах «трипартизма» - обе-
спечения трехсторонних консультаций с участием 
профсоюзов, предпринимателей и государства [21]. 
Одной из важнейших инициатив МОТ последнего 
времени стала концепция достойного труда — труда, 
при котором права трудящихся защищены и обеспе-
чиваются достаточной социальной защитой, а также 
адекватным доходом (заработной платой) [22]. В своей 
деятельности МОТ руководствуется приоритетами:  
1) поддержки процесса демократии; 2) продолжения 
борьбы с бедностью; 3) защиты трудовых и граждан-
ских прав [23]. 

Изначально человеческий капитал рассматрива-
лся как совокупность инвестиций в человека, 
повышающих его трудовые способности [24]. В даль-
нейшем его значение было расширено и определялось 
как интенсивный производительный фактор развития 
экономической системы, включающий образованную 
часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий ин-
теллектуального и управленческого труда, среду оби-
тания и трудовой деятельности, обеспечивающих фу-
нкционирование человеческого капитала как фактора 
производства  с разграничением на социальный и ин-
теллектуальный капитал [25]. Как отмечает глава 
Всемирного форума К. Шваб, таланты, навыки и уме- 
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ния населения есть ключом к будущему развитию лю-
бой страны и ее институтов [26].  

В условиях новой инновационно-информацион-
ной (цифровой) стадии развития мировой цивили-
зации человек уже рассматривается в аспектах поня-
тий человеческого, интеллектуального и социального 
капитала, в котором обобщающим является человече-
ский капитал. На выполнение поручения Римского 
клуба в 1972 году Нобелевский лауреат Д. Мендоуз 
опубликовал блестящую работу «Пределы роста», в ко-
торой сделано заключение о том, что при существую-
щих тенденциях прироста численности населения, на-
ращивания объемов производства, загрязнения окру-
жающей среды, истощения невозобновляемых приро-
дных ресурсов (нефть, газ, уголь и т.д.) пределы роста 
будут достигнуты в ближайшее 100 лет [27]. То есть 
при прочих равных условиях, в том числе при от-
сутствие качественных преобразований человеческого 
капитала, глобальную экономическую систему ожи-
дает крах. Именно поэтому вопросы развития челове-
ческого капитала, в т. ч. на основе создания безопас-
ных и комфортных условий его воспроизводства (ка-
чественное образование и медицинское обслужива-
ние, безопасные условия труда с адекватным уровнем 
доходов), находятся в составе приоритетных у ряда ав-
торитетных международных институтов. 

В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав человека касательно об-
щения между людьми в духе справедливости и брат- 
ства [28]. Соответствующие директивные документы 
были приняты и на региональном уровне. В 1950 г. 
принята Европейская конвенция по правам человека 
[29], а в 1969 г. — Межамериканская конвенция [30]. 
В 1981 г. подписаны Африканская хартия прав чело-
века и народов [31] и Исламская Всеобщая декларация 
прав человека [32]. 

Конвенцию устойчивого развития на основе обе-
спечения охраны окружающей среды, сокращения ра-
зрывов в уровне жизни и искоренения нищеты одоб-
рено в Рио-де Жанейро в 1992 г. [33]. В большинстве 
стран мира в основу обеспечения человеческой безо-
пасности закладывается благополучная жизнь чело-
века [34].   

Одной из фундаментальных проблем теории че-
ловеческого капитала является сложность его измере-
ния, которое осуществляется в системе управленче-
ского учета. На макроуровне человеческий капитал, 
динамика его развития оценивается с помощью спе-
циальных интегрированных показателей, которые 
подлежат ежегодной корректировке, исходя из 
изменений составляющих, которые их формируют. На 
уровне предприятия применяется несколько методов 
оценки человеческого капитала, в том числе затратные 
[35, 36, 37] и основанные на капитализации отдачи 
[38].  

Согласно международной финансовой отчетно-
сти, человеческий капитал относят к гудвилу, то есть 
расходам, которые осуществлены с целью получения 
будущих экономических выгод. Они не подлежат ка-
питализации и признаются в периоде их совершения 
согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 
Эксперты Всемирного банка считают, что в «челове-
ческий капитал» необходимо включать потреби-
тельские расходы — затраты домашних хозяйств и го- 
сударства на питание, образование, здравоохранение, 
проживание и одежду, культуру и искусство [39]. 

В зависимости от задач, которые ставит перед со-
бой предприятие, целесообразно применять различ-
ные методы оценки человеческого капитала. Для те-
кущих измерений вложений более подходящими 
выглядят затратные, для прогнозирования — методы, 
основанные на оценке капитализации отдачи от испо-
льзования человеческого капитала. Оценки человече-
ского капитала на микроуровне позволяют сформули-
ровать основные направления качественного улучше-
ния человеческого капитала, в том числе:  

1) сбалансирование объемов инвестиций в обра-
зование сотрудников с текущими доходами, которые 
такие сотрудники могли бы принести предприятию за 
время, которое они потратили на образование;  

2) разработка мер по оптимизации риска потери 
сотрудника после получения им дополнительного об-
разования за счет предприятия;   

3) усовершенствование системы оценки дополни-
тельных доходов, полученных предприятием вследст-
вие осуществления инвестиций в своих сотрудников. 

На межгосударственном уровне вопросы челове-
ческого развития с 1990 года обсуждаются в соответс-
твующих докладах ООН, в которых основным резуль-
тативным показателем является Индекс человеческого 
развития (ИЧР). В дальнейшем, для повышения каче-
ства и углубления сравнительного анализа были вве-
дены Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). А с 2010 года введены: индекс гендерного не-
равенства (ИГН) и индекс многомерной бедности 
(ИМБ). ИРЧП включает в себя показатели:  

1) грамотности;  
2) ВВП на душу населения;  
3) ожидаемой продолжительности жизни.  
ИГН учитывает показатели репродуктивного здо-

ровья, расширения прав и возможностей, экономиче-
ской активности. ИМБ измеряет неравенство различ-
ных групп населения внутри стран по состоянию здо-
ровья, образования и уровня жизни.  

«Доклад о человеческом развитии 1990 года» ос-
новывался на том, что развитие — это расширение во-
зможностей человеческого выбора и посвящался бо-
гатству жизни людей в широком смысле, а труд 
рассматривался в экономических категориях как важ-
нейший фундамент богатства экономик и людей. До-
клад о человеческом развитии 2015 уже выходит за ра-
мки этой традиции и тесно связывает трудовую дея-
тельность с богатством людей [40]. Индекс человече-
ского развития и его компоненты за 2014 г. в отдель-
ных государствах приведены в табл. 1. 

На протяжении всего периода применения ИЧР 
(табл. 1) практически во всех государствах отмечается 
его увеличение. Однако наблюдаются существенные 
различия ИРЧ в различных странах. Государства с ра-
звитыми экономическими системами инновацион-
ного типа, прежде всего США, Канада, государства 
Европейского союза, Япония, которые образуют 
группу с очень высоким ИЧР, за весь период оцени-
вания нарастили этот показатель в среднем на 10 %. В 
то время как развивающиеся государства увеличили 
ИЧР на 15-20 процентов. Тем не менее, по данным 
исследований ООН, последние существенно отстают в 
части развития человеческого потенциала от госу-
дарств-флагманов инновационной экономики, разли-
чия отмечаются и в части компонентов ИЧР. Так, к 
примеру, валовый национальный доход на душу насе-
ления в США в 2014 году более чем в 4 раза превышал 
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аналогичный показатель в Китае и в среднем в 2,5 раза 
ВНД на душу населения в государствах СНГ. Соответ-
ственно, в развитых государствах наблюдается и боль-
шая продолжительность жизни, а также время обуче-
ния.   

В 2013 году в практику международных сравне-
ний введен Индекс развития человеческого капитала 
(ИРЧК)1. ИРЧК в странах мира охватывал в 2015 году 
124 национальные экономики. При его подготовке ис-
пользуется комбинация данных из общедоступных ис-
точников, учитывается свыше 50 показателей, объеди-
ненных в четыре основные группы:  

1) образование (высшее, среднее, начальное) и 
профессиональная подготовка;  

2) здоровье, физическое и психологическое бла-
гополучие;  

3) трудоустройство и занятость;  
4) инфраструктура, правовая защита, социальная 

мобильность. Лидирующие позиции в рейтинге ИРЧК 
занимают Европейские государства: Финляндия — 1 
место, Норвегия — 2, Швейцария — 3. Среди стран 
СНГ и Балтии позиции распределились следующим 
образом: Эстония заняла 16 место, Литва – 18, Лат-
вия – 23, Россия – 26, Украина – 31, Казахстан — 
37, Армения – 43, Азербайджан – 63, Молдова – 71, 
Кыргызстан – 92. Крупнейшие экономики мира на-
ходятся на разных местах в рейтинге: Канада занимает 
4 место, Япония — 5, Соединенные Штаты – 17, Ки-
тай – 64, Индия – 100. В 2014 году изменилась мето-
дики оценки человеческого капитала [41]. 

 
Таблица 1. 

Динамика индекса человеческого развития 

 1990 2000 2014 

Ожидаемая 
продолжи-

тельность жи-
зни при рожде-

нии 

Ожидаемая про-
должи-тельность 

обучения 

Средняя про-
должи-тель-
ность обуче-

ния 

ВНД на душу 
населения 

(дол. США) 

Япония 0,814 0,857 0,891 83,5 15,3 11,5 36927

США 0,859 0,883 0,915 79,1 16,5 12,9 52947

Канада 0,849 0,867 0,913 82 15,9 13 42155

Китай 0,501 0,588 0,727 75,8 13,1 7,5 12547

Индия 0,428 0,496 0,609 68 11,7 5,4 5497

Казахстан 0,69 0,679 0,788 69,4 15 11,4 20867

Азербайджан  0,64 0,751 70,8 11,9 11,2 16428

Армения 0,632 0,648 0,733 74,7 12,3 10,9 8124

Беларусь  0,683 0,798 71,3 15,7 12 16676

Кыргызстан 0,615 0,593 0,655 70,6 12,5 10,6 3044

Латвия 0,692 0,749 0,819 74,2 15,2 11,5 22281

Литва 0,73 0,754 0,839 73,3 16,4 12,4 24500

Молдова 0,652 0,597 0,693 71,6 11,9 11,2 5223

Россия 0,729 0,717 0,798 70,1 14,7 12 22352

Таджикистан 0,616 0,535 0,624 69,4 11,2 10,4 2517

Украина 0,705 0,668 0,747 71 15,1 11,3 8178

Эстония 0,726 0,78 0,861 76,8 16,5 12,5 25214

 
Источник: Доклад о человеческом развитии 2015: Труд во имя человеческого развития. — ООН. — 2016. — 288 с. 

 
Человеческий капитал, его развитие и качествен-

ное наполнение в теории и в работах прикладного ха-
рактера соотносят с уровнем введения инноваций, ко-
торые, в свою очередь, позволяют увеличивать прои-
зводительность труда и качество выпускаемой проду-
кции, а в глобальном измерении способствуют 
повышению конкурентоспособности экономической 
системы и стимулируют ее рост на инновационной ос-
нове.  

                                                
1 Рейтинг стран мира по ИРЧК  (Human Capital Index 2015) 

публикует аналитическая группа Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) в сотрудничестве с Гарвардским университетом 

Согласно Руководства Осло (редакция 2005 г.), 
инновацией (технологической (процессные, продук-
товые), маркетинговой, организационной, экологиче-
ской, стратегической, управленческой и эстетической) 
считается введение в употребление нового или значи-
тельно улучшенного продукта (товара, услуги) или 
процесса, нового метода продаж, организации хозяй-
ственной деятельности, в том числе во внешнеэконо-
мической деятельности [42]. Для целей международ-

(Harvard University) и международной консалтинговой компанией 
Mercer Human Resource Consulting. 
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ных сравнений, оценки динамики развития экономи-
ческих систем на инновационной основе в практику 
статистических наблюдений введен глобальный инно-
вационный индекс (ГИИ)1. Согласно докладу «Глоба-
льный инновационный индекс 2015 г.», ведущими го-
сударствами-инноваторами в мире являются Швейца-
рия, Великобритания, Швеция, Нидерланды и США. 
Китай, Малайзия, Вьетнам, Индия, Иордания, Кения 

и Уганда входят в группу стран, которые вышли в ли-
деры среди стран с аналогичными экономическими 
показателями [43]. В рейтинге по ГИИ из государств 
постсоветского пространства 44-е место занимает Мо-
лдова, 48-е - Россия, 53-е - Беларусь, 61-е - Арме-
ния,  64-е - Украина, 73-е - Грузия, 82 - е Казахстан, 
93-е — Азербайджан. Статистические данные, позво-
ляющие оценить зависимость инноваций и развития 
человеческого капитала, представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Глобальный индекс инноваций, индекс развития человеческого капитала  
и индекс человеческого развития в 2015 году 

 

Я
п
о
н
и
я
 

С
Ш
А
 

К
а
н
а
д
а
 

К
и
т
а
й
 

И
н
д
и
я
 

К
а
за
х
ст
а
н
 

А
зе
р
б
а
й
д
ж
а
н
 

А
р
м
ен
и
я
 

К
ы
р
гы
зс
т
а
н
 

Л
а
т
в
и
я
 

М
о
л
д
о
в
а
 

Р
о
сс
и
я
 

Т
а
д
ж
и
к
и
ст
а
н
 

У
к
р
а
и
н
а
 

Э
ст
о
н
и
я
 

ГИИ 54 60,1 55,73 47,5 31,7 31,25 30,1 37,31 28 45,5 45,53 39,32 27,46 36,5 52,81

ИРЧК 82,7 79,6 82,9 67,5 57,6 74,6 67,58 72,5 71,8 78,4 66,8 77,5 67,2 76,2 79,88

ИЧР (2014) 0,89 0,92 0,913 0,73 0,61 0,788 0,751 0,733 0,66 0,82 0,693 0,798 0,624 0,75 0,861

 
Источник: Доклад о человеческом развитии 2015: Труд во имя человеческого развития. — ООН. — 2016. — 288 с; 

Human Capital Index 2015. - World Economic Forum. - [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.weforum.org/; 
The Global Innovation Index 2015. - Effective Innovation Policies for Development. — WIPO. — 2016. — 453 p. 

 

Как видно из табл. 2, государства, которые зани-
мают более высокие позиции в рейтинге ГИИ, как 
правило, характеризуются более высокими показате-
лями развития человеческого капитала и человече-
ского развития. Темпы роста показателей развития че-
ловеческого капитала выше в государствах, которые в 
последние годы проводили активную инновационную 
политику.  

Таким образом, тенденции развития современной 
как мировой, так и национальной инновационно-ин-
формационной экономики определяются не просто 
ростом объемов производства во всех секторах, а гла-
вным образом той его частью, которая порождается 
различными инновационными и качественными сдви-
гами в процессе производства товаров и услуг. Глоба-
лизация и ужесточившаяся конкуренция на мировых 
рынках актуализирует проблему конкуренции но-
визны и качества, инновации превратились в главный 
вектор экономического развития [44].  

В 2014 году ЕБРР проводил исследования с испо-
льзованием модели Крепона, Дюгэ и Мэресса, (модель 
КДМ) позволяющей оценить связь между инноваци-
ями на предприятиях и производительностью труда, 
учитывающей размер и возраст предприятия, квали-
фикацию работников, степень конкуренции и тип от-
расли [45]. В результате проведенных работ эксперты 
пришли к заключению, что все виды инновации про-
дуктов, технологических и организационных про-
цессов играют ключевую роль, способствуя повыше-
нию производительности труда, особенно в низкотех-
нологичных отраслях обрабатывающей промышлен-
ности. Инновационная деятельность традиционно 

                                                
1 Оценка деятельности в области инноваций в 141 стране на 

основе 79 показателей; ежегодно публикуется ВОИС, Кор-
нельским университетом и INSEAD. 

свойственна высокотехнологичным секторам про-
мышленного производства и наукоемким отраслям 
сферы услуг. А результаты инновации продуктов осо-
бенно значительны для фирм в таких низкотехноло-
гичных отраслях обрабатывающей промышленности 
(таких, как пищевая или текстильная), где внедрение 
новых продуктов, как правило, ведет к повышению 
производительности труда более чем в два раза. По-
мимо инноваций и качества управления, на уровне 
производительности, естественно, сказываются и дру-
гие факторы, например, повышение коэффициента 
использования мощностей и увеличение капиталоем-
кости (то есть затрат капитала на одного работника), 
более высокие уровни конкуренции, в особенности с 
иностранными фирмами, экономическая открытость 
и степень интеграции предприятий в глобальные 
производственные цепочки. 

Исходя из особенностей исчисления, показатель 
производительности труда тесно связан с таким ши-
роко распространенным показателем уровня жизни, 
как средняя заработная плата. По оценкам МОТ, cред-
няя заработная плата в развивающихся странах и стра-
нах с формирующимся рынком медленно приближае-
тся к средней заработной плате в экономически раз-
витых странах [46]. В то же время, в период с 1999 по 
2013 год отмечается, что рост производительности 
труда в экономически развитых странах — Германии, 
Соединенных Штатах и Японии, опережал рост реа-
льной заработной платы и в самых крупных из них 
доля труда в национальном доходе (что также отражает 
связь между заработной платой и производительно-
стью) упала. В других странах, таких как Великобри- 
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тания и Франция, доля труда в доходе осталась преж-
ней или увеличилась. Если рассматривать страны с 
формирующимся рынком, то в последние годы доля 
труда в доходе возросла в России и уменьшилась в Ки-
тае, Мексике и Турции.  

Государства, находящиеся на верхних ступенях 
рейтингов ГИИ, ИРЧ и ИРЧК, характеризуются боль-
шими объемами выпуска на одного занятого. Напри-
мер, по этому показателю США почти в 7 раз превос-
ходят Украину, более чем в три раза — Российскую 
Федерацию, и более чем в два раза Литву, Латвию, 
Эстонию, Белоруссию и Казахстан.  

Следует отметить стабильное наращивание прои-
зводительности труда в Японии, США, Канаде, госу-
дарствах Евросоюза, в то время как государства пост-
советского пространства подвержены спадам темпов 
роста производительности труда. В то же время, Китай 
и другие государства, недавно вышедшие в лидеры по 
внедрению инноваций, демонстрируют опережающие 
темпы роста производительности труда в сравнении с 
другими государствами мирового сообщества. В связи 
с этим целесообразно оценивать распределение заня-
того населения в отдельных государствах в разрезе ви-
дов экономической деятельности (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Структура ВВП, занятости населения и объемов выпуска (ВВП) на одного занятого в разрезе  
видов экономической деятельности 

 Российская Федерация [47] Казахстан [48] Белоруссия [49]

 ВВП [50], 
млн дол. 
США 

Заня-
тость, 
тыс. 
чел 

ВВП на 
одного 
занятого, 
дол. 
США 

ВВП Заня-
тость, 
тыс. 
чел. 

ВВП на 
одного 
занятого, 
дол. 
США 

ВВП Заня-
тость, 
тыс. 
чел. 

ВВП на од-
ного заня-
того, дол. 
США 

 3745156,8 67762  418878,5 8510,1 172210,7 4550,5  

Всего, % 100 100,0  100 100,0 100 100,0  

Сельское хозяйство, рыболовс-
тво, охота и лесное хозяйство 

4,2 9,4 24825,9 4,2 18,9 10960,6 7,6 9,5 30247,3

Добыча полезных ископаемых 10,3 1,6 361190,2 14,7 3,5 209012,7 1 0,3 108994,1

Обрабатывающие производства 15,6 14,6 58865,9 10 6,3 78105,3 22,2 21,3 39376,6

Производство электроэнергии, 
газа и воды 

3,4 2,9 65670,6 1,6 2,0 38650,8 2,6 2,5 38699,0

Строительство 6,5 8,5 42410,3 5,8 8,0 35833,3 10,5 8,2 48386,7

Торговля; ремонт транспорт-
ных средств 

17,4 18,4 52132,6 15,5 14,9 51203,6 13 14,4 34080,4

Гостиницы и рестораны 1 1,9 29373,8 0,9 2,0 22533,8 0,9 2,1 16401,0

Транспорт и связь 8,7 8,0 60049,5 7,7 6,9 55143,9 7,9 7,5 39837,9

Недвижи-мость 12,2 8,7 77180,6 8,1 1,0 387761,8 8 7,6 39817,5

Другие 20,7 26,0 43965,7 31,5 36,6 42358,5 26,3 26,4 37655,0

 
Составлено авторами на основании данных статистики Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии и Всеми-

рного банка. 

 
Приведенные данные (табл. 3) свидетельствуют о 

том, что качественное наполнение человеческого ка-
питала определяется также особенностями экономи-
ческой системы в определенной юрисдикции, которые 
уникальны и неповторимы. Так, например, экономика 
Белоруссии, которая не владеет большими объемами 
полезных ископаемых, развивается за счет обра-
батывающей промышленности. Напротив, экономика 
Российской Федерации и Казахстана во многом зави-
сит от производительности труда в этом секторе эко-
номики, а также соотношений спроса и предложения 
на соответствующих товарных рынках. Соответст-
венно, этот сектор требует активного внедрения инно-
ваций и комплектации его высококвалифицирован-
ными работниками. Преобладание занятых в сельском 
хозяйстве Казахстана, а также низкая производитель-
ность труда в этом секторе по сравнению с другими 
государствами свидетельствует о необходимости пере-
смотра отдельных векторов инновационной и образо- 
 

вательной политики в части активизации разработки 
и внедрения инноваций и повышения качества подго-
товки специалистов.  

В целом, в структуре производства ВВП и распре-
деления занятого населения по видам экономической 
деятельности практически во всех странах мира на-
блюдается наращивание нематериального производс-
тва, то есть ускоренное развитие сферы услуг. Эти те-
нденции, характерные для цифровой экономики, сви-
детельствуя о снижении значимости материальных 
факторов производства, обуславливают модернизацию 
человеческого капитала в направлении повышения его 
интеллектуального компонента, коммуникативных 
способностей, а также способностей к самообучению, 
освоению новых навыков и умений. 

Дискуссионные вопросы. Человеческий капитал 
состоит из нескольких составляющих, определяю-
щихся качественными характеристиками, здоровьем 
(соматическим и психическим), социальными свобо-
дами и защитой, доступом к бесплатному образованию 
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и медицинскому обслуживанию. Требования к качес- 
твенным характеристикам человеческого капитала во-
зрастают вследствие трансформации экономических 
систем в результате развития экономики знаний (ци-
фровой, инновационной экономики), которые сопро-
вождаются снижением ценности материальных факто-
ров производства и увеличения значимости творче-
ского потенциала сотрудников. В современных усло-
виях наблюдаются тенденции роста заинтересованно-
сти работодателей в комплектации предприятий твор-
ческими, креативными специалистами, поскольку ра-
звитие новых технологий производства обуславливает 
повышенные требования к квалификации наемных 
работников, обладающих уникальными знаниями и 
способных быстро переучиваться. Информатизация 
экономики, повышение требований к работникам со 
стороны работодателей, рост высокоинтеллектуальных 
производств обуславливают изменения в структуре 
спроса на человеческий капитал на рынках труда. 

Настоящее время характеризуется качествен-
ными и структурными трансформационными измене-
ниями, которые обуславливаются научно-техниче-
ским прогрессом, участившимися информационными 
взрывами, в результате которых  акценты в сфере об-
щественного производства смещаются с материальных 
факторов производства на нематериальные (духов-
ные): знания, творчество, информацию в том числе. 
Эксперты Всемирного банка отмечают, что наличие 
природных ресурсов может быть большим благом, 
если обладающие ими страны обеспечат надлежащее 
управление доходами от эксплуатации природных бо-
гатств, направляя полученные доходы в накопление 
физического и человеческого капитала, а также сове-
ршенствуя экономические институты [51]. 

Человеческий капитал как социально-экономи-
ческая категория в наибольшей степени характеризует 
специфику развития инновационно-информацион-
ного (цифрового) общества, в котором основным ору-
дием труда становятся информационные технологии. 
В свою очередь, информационно-инновационное об-
щество характеризуется наличием цифровой эконо-
мики, высоким (постоянно растущим) уровнем ин-
формационных потребностей, а также формирова-
нием информационной культуры на основе обеспече-
ния доступа каждого члена общества к информации. 
Усложнение коммуникационных процессов в усло-
виях информационных отношений влечет за собой не-
предсказуемость социальных, политических и соци-
ально-культурных последствий (состояние турбулент-
ности), которые связаны с масштабностью технологи-
ческих рисков и увеличением скорости и свободы до-
ступа к информационным ресурсам для решения про-
блем коммерческого, социального, дипломатического, 
военного и другого характера.  

Соответственно, возникает необходимость выра-
ботки новых критериев работников в условиях инфор-
мационной экономики и социально-политической 
жизни. Некоторые ученые обозначают их как:  

1) ориентацию на активное взаимодействие чело-
века с развивающимися системами интеллекта;    

2) рассматривание человеческого капитала как 
сущностного элемента информационного общества;  

3) обозначение человеческого капитала как коне-
чного продукта функционирования системы образова-
ния;  

4) прямую привязку научно-технического про-
гресса к знаниям, талантам, составляющим человече-
ский капитал;  

5) выделение в основе трудовой деятельности че-
ловека способностей перерабатывать полученную ин-
формацию и генерировать на ее основе новые идеи 
[52].  

В данном перечне третий критерий, характеризу-
ющий человеческий капитал как конечный продукт 
системы образования, выглядит дискуссионным, пос-
кольку по завершение определенного образователь-
ного цикла, вероятнее всего, обучение человека не за-
канчивается.  

В процессе жизнедеятельности возникает необхо-
димость приобретения новых умений и навыков, осво-
ения новых профессий, то есть приспосабливаться к 
новым условиям труда. Так, например, множество лю-
дей самостоятельно осваивают новые формы и спо-
собы коммуникации, которые играют ключевую роль 
в любой деятельности, особенно, коммерческой на-
правленности. Кроме того, в силу сложившихся обсто-
ятельств наемные работники вынуждены осваивать 
дополнительные профессии с целью получения допо-
лнительных доходов. И наконец, некоторые люди по-
свящают свое свободное время любимым занятиям 
(хобби), которые не приносят им коммерческой 
выгоды, однако требуют постоянной работы над собой 
в направлении получения новых специальных 
навыков, умений и знаний.  

Модернизация человеческого капитала во мно-
гом зависит от инновационной и информационной 
политики государства. Дальнейшее развитие человече-
ского капитала в странах с низким уровнем обеспече-
ния социальных стандартов проживания и органи-
зации труда, вероятнее всего, будет происходить в 
конкурентной борьбе за носителей интеллекта, прояв-
ляющейся в так называемой «утечке мозгов». Естест-
венно, что в условиях развития постиндустриального 
(информационного, цифрового) общества в результате 
переоценки ценностей природные ресурсы, которые 
определяли место государств в мировой иерархии, те-
ряют ведущие роли, уступая место информационным 
ресурсам.  

Соответственно, возрастание значимости челове-
ческого капитала объясняет такую составляющую го-
сударственных политик, как переманивание наиболее 
талантливых работников, способных внести вклад в 
развитие экономики знаний. Эти явления наиболее 
ярко прослеживаются в процессе миграции населения 
(главным образом молодежи) с целью получения ка-
чественного образования.  

Образование традиционно считается факторами 
длительного действия, так как продуктом этого про-
цесса есть качественно новая рабочая сила с высоким 
уровнем квалификации, способная к труду большой 
сложности и на более длительном временном проме-
жутке. Образование, качество которого дает финан-
совые преимущества, углубляет и активизирует вовле-
чение людей практически во все социально-экономи-
ческие процессы, происходящие на глобальном и ре-
гиональном уровнях развития общества. Кроме того, 
образование способствует повышению безопасности 
жизнедеятельности, а следовательно, снижает риски 
заболеваний либо травматизма вследствие неосторож-
ного обращения с предметами обихода или на прои-
зводстве.  
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В тоже время, образование развивает коммуника-
тивные способности, способствуя тем самым росту 
инновационной экономики. Доклад «Взгляд на обра-
зование» (Education at a Glance) указывает на разите-
льные различия между странами по возможностям по-
лучить высшее образование для молодежи, особенно 
детей из малообеспеченных семей и тех, чьи родители 
имеют низкий уровень образования [53]. В связи с 
чем, для решения растущей проблемы молодых людей, 
не охваченных работой, учебой или профессиональ-
ной подготовкой, страны ОЭСР уделяют первоочере-
дное внимание мерам обеспечения беспрепятствен-
ного перехода от школы к трудовой деятельности. В 
тоже время, длительность образовательных циклов 
также является характеристикой качества полученных 
знаний и является определяющим компонентом для 
целей расчета ИЧР по версии ООН.  

Анализируя выборки статистических данных, 
представленных в таблицах 1-2, можно сделать заклю-
чение, что государства, имеющие более длительный 
период образования как ожидаемого так и фактиче-
ского, занимают более высокие позиции в рейтингах 
индексов ИЧР, ИРЧП и ГИИ. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Обобщая изложенное, необходимо отметить, что об-
щей характеристикой исследований проблем челове-
ческого капитала, как осуществляемых авторитетными 
международными организациями, так и отдельными 
исследователями, является изучение его свойств и 
особенностей именно в условиях информационного 
общества. Так, значимость человеческого капитала 
для модернизации процессов экономических систем  в 
инновационной экономике, степень его влияния и 
эффекты, а также роль государства в человеческом ра-
звитии раскрываются в работах А. Вомберга [54], В.Е. 
Гимпельсона, Ю.А. Корчагина [55], Т.А. Мешковой 
[56], О.В. Николаева [57], Р.И.Капелюшникова [58], 
А.В.Корицкого [59], С.Б.Шапошник [60], А.А. Курба-
това, Д.В. Кима [61], Г.А.Хмелевой [62], С. Станчевой 
[63], П.М.Советова [64]. Проблемы инвестиций и 
измерения человеческого капитала, а также рассмат-
ривание его как актива, приносящего регулярный до-
ход, обсуждаются в работах А. Гамбарделы [65], Д. 
Миллера [66],  Р.М. Нуреева [67]. Весомость челове-
ческого фактора и человеческого капитала в части на-
ращивания производительности труда в секторе прои-
зводства и реализации услуг обосновывается в трудах 
С. Ареи, обосновавшего на результатах иерархиче-
ского линейного моделирования прямую зависимость 
человеческого капитала в сфере услуг, качества обслу-
живания и производительности труда в этой сфере 
[68]. Дискриминационные практики на рынке труда: 
на производстве, в образовании, в науке, в сферах 
администрирования на примерах транспортного вуза 
и железнодорожного транспорта, демонстрирующих 
действие стереотипных подходов к «человеческому ка-
питалу» и их негативное влияние на экономический 
рост и социальную стабильность раскрываются в ра-
боте Е.П. Пинчук [69]. 

Особенности развития человеческого капитала 
социальными инструментами (образование, здравоох-
ранение и др.) и эффективность их использования для 
целей экономики регионов, в т. ч. профессиональной 
мобильности как в рамках определенной юрисдикции 
так и в системе социальных институтов изложены в 
работах  Дж. Эдда [70], Е. Артука [71], Л. Вонтчекона 

[72], Леонидовой Г.В., Устиновой К.А., Попова А.В. 
[73], Проки Н.И. [74].  

Результаты исследований, проводившиеся в раз-
ных регионах, свидетельствуют о влиянии экономики 
региона на качественные характеристики формирова-
ния человеческого капитала в части приобретения об-
разования, одновременно определяют его склонность 
к миграции. 

Выводы и рекомендации. Проведенное исследова-
ние особенностей модернизации человеческого капи-
тала в инновационных системах позволяет сделать за-
ключение, что результаты практически всех научных 
изысканий, которые подтверждает и настоящее иссле-
дование, свидетельствуют о том, что наличие инно-
вационных систем и человеческого капитала, способ-
ного эти системы поддерживать и развивать, за-
кладывается в основу развития современных конку-
рентоспособных экономик. Генерация, совершенство-
вание и модернизация человеческого потенциала про-
исходит главным образом в социальной сфере (обра-
зование, здравоохранение, культура, искусство, спорт 
и т.д.), за функционирование которой в полной мере 
несет ответственность государство. Несмотря на кон-
цептуальную незавершенность теории человеческого 
капитала, причинно-следственная связь между обра-
зованием, здоровьем и миграцией человеческих ресу-
рсов, связанных с их мобильностью, с одной стороны, 
и инновационной политикой на макро- и микроуров-
нях, с другой, обоснована и признана мировым сооб-
ществом как факторы, определяющие уровень конку-
рентоспособности экономической системы опреде-
ленной юрисдикции.  

На основании результатов настоящего исследова-
ния среди основных факторов, определяющих форми-
рование потребностей в человеческом капитале, 
следует выделить:  

1) развитие наукоемких высокотехнологичных 
производств;  

2) наращивание доли услуг в структуре объемов 
производства;  

3) трансформацию и развитие форм ведения хо-
зяйственной деятельности;  

4) уровень предлагаемого вознаграждения за реа-
лизацию человеческого капитала;  

5) влияния государства на экономические про-
цессы, в том числе посредством налогообложения 
компаний, предоставления им льгот, преференций и 
субсидий в приоритетных видах деятельности;  

6) особенности инновационного потенциала и 
структуры экономической системы в определенной 
юрисдикции  

К концептуальным направлениям развития и мо-
дернизации человеческого капитала на государствен-
ном уровне в условиях инновационной экономики це-
лесообразно отнести обеспечение:  

1) долголетия и здоровья на основе повышения 
качества и доступности медицинского обслуживания;  

2) доступа к качественному образованию на всех 
уровнях образовательной системы с обеспечением мо-
бильности слушателей и преподавателей;  

3) достойного уровня жизни населения на основе 
получения адекватных трудозатратам доходов, охраны 
сохранения окружающей среды, усовершенствования 
системы социальной;  

4) безопасности и защиты прав человека, со-
действия равенству и социальной справедливости.   
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Поскольку основная масса человеческого капи-
тала формируется в системе образования, на государс-
твенном уровне необходимо уделять особое внимание 
усовершенствованию форм, способов и методологий 
выработки и реализации образовательных услуг. С 
этой целью необходимо обеспечивать систематиче-
ский мониторинг технологических платформ (условия 
производства и реализации образовательных услуг, 
учебных и методических планов, учебно-производст-
венных баз в том числе) на всех уровнях системы об-
разования с целью приведения их в соответствие к 
требованиям рынка труда. В то же время, для стиму-
лирования устойчивого развития экономической сис-
темы инновационного типа в среднесрочной перспек-
тиве необходимо обеспечить максимально возможные 
объемы предоставления бесплатного образования.  

В целях повышения адаптивности человеческого 
капитала к изменяющимся условиям жизнедеятельно-
сти целесообразно проводить активную политику на 
государственном уровне в части развития последипло-
много образования, обеспечивая свободный доступ 
слушателей к получению дополнительных знаний по 
любой из выбранных ими образовательной программе. 

Наращивание доли сектора услуг в объемах на-
ционального производства обусловливают необходи-
мость формирования новых качеств человеческого ка-
питала, направленных, главным образом, на развитие 
коммуникативных способностей, умений и навыков 
сбора, анализа и обобщения информации, а также 
повышения культуры общения на основе недопуще-
ния дискриминации по национальному, половому, во-
зрастному и другим признакам.  

Вместе с тем развитие экономической системы 
инновационного типа, характеризующееся разработ-
кой и внедрением новых видов продукции (товаров, 
услуг, технологий управления и производства), пред-
полагает создание среды, не позволяющей несанк-
ционированное (пиратское) использование интеллек-
туальной собственности, авторского права в том чи-
сле, а также предоставляющей возможности новато-
рам получать экономические выгоды от внедрения.  

Одним из ключевых характеристик такой среды 
должна стать высокая эффективность защитных 
свойств патентов, товарных знаков, промышленных 
образцов (технологических процессов) с учетом геог-
рафических привязок и обязательного наименования 
мест происхождения товара, а также их правооблада-
телей.  

Среди дальнейших перспективных исследований 
в части модернизации человеческого капитала в усло-
виях постиндустриальной инновационной экономики 
целесообразно определить работы по выделению эко-
номической ренты, возникающей при использовании 
человеческого капитала, усовершенствованию оценки 
человеческого капитала на макро- и микроуровнях, а 
также работы прикладного характера с целью подго-
товки эффективных и конструктивных мер по 
повышению безопасности труда и жизнедеятельности, 
защиты окружающей среды, прав человека, интеллек-
туальной собственности, создания безопасных и ком-
фортных условий труда, сбалансированности заработ-
ной платы с вложенными трудовыми затратами, нара-
щивания производительности труда на основании 
внедрения инноваций.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ: 
СТАТИСТИЧНА СКЛАДОВА 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах серед 

великої кількості факторів соціально-економічного 
розвитку важливу роль виконують підприємництво та 
суб’єкти, які його здійснюють, — підприємці. Мобіль-
ний та динамічний підприємницький сектор обумов-
лює передумови формування якісних змін економіч-
ного та соціального характеру, що засновані на впро-
вадженні інновацій та самоорганізації суб’єктів  підп-
риємництва.  

Роль підприємництва проявляється в ефективній 
мобілізації та використанні ресурсів, впровадженні 
нових методів організації виробництва, рішенні соці- 

альних проблем, формуванні нових ринкових секто-
рів, розвитку конкуренції на вітчизняному ринку, за-
безпеченні  податкових надходжень у бюджети, спри-
янні економічному розвитку.  

На сучасному етапі розвитку економіки України, 
коли макроекономічна ситуація в країні підверджена 
серйозним коливанням і впливу негативних факторів, 
суб’єкти  різних організаційно-правових форм госпо-
дарювання і видів діяльності знаходяться в пошуках 
нових ефективних методів розробки і реалізації управ- 
лінських рішень для здійснення підприємницької дія-
льності.  



ЮРІНА Н. О. 
 

 
 

        2016/№1 183 
 

У цьому зв’язку виникає необхідність всебічного 
аналізу діяльності суб’єктів підприємництва. Тобто, 
напрямки розвитку діяльності суб’єктів  підприємни-
цтва розроблюються на основі комплексного аналізу 
показників діяльності суб’єктів  підприємництва, в 
тому числі і статистичного. Він забезпечує раціоналі-
зацію збору, обробки, аналізу інформації; підвищення 
ступеню розробленості системи показників підприєм-
ництва, методів аналізу та прийняття управлінських 
рішень. 

Аналіз останніх публікацій. Дослідженням напря-
мків розвитку діяльності суб’єктів підприємництва в 
останні роки займається багато іноземних та вітчизня-
них вчених. Значний вклад у вивчення теоретичних 
основ підприємницької діяльності внесли З.С. Варна-
лій [1], В.Я. Горфинкель [2], С.В. Мочерний [3]. Такі 
вчені, як, Н.П. Воронов [4], А.В. Головач [5], В.І. Ля-
шенко [6], І. Г. Манцуров [7] та ін. у своїх роботах 
систематизують інформаційно-аналітичне забезпе-
чення та аналізують окремі показники діяльності 
суб’єктів  підприємництва.  

Не дивлячись на значну кількість досліджень у 
сфері підприємництва, залишаються недостатньо роз-
робленими методичні основи аналізу діяльності 
суб’єктів підприємництва.  

Метою статті є статистична оцінка підприємни-
цької діяльності для розробки управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «підприєм-
ництво» включає економічні, юридичні, політичні, іс-
торичні та психологічні відношення.  

З одного боку, підприємництво - це певний вид 
господарської діяльності, в основі якої лежить ряд 
умов та вимог (свобода в виборі напрямків діяльності, 
самостійність та відповідальність у прийнятті рішень, 
орієнтація на досягнення комерційного успіху). 

З іншого боку, підприємництво — це певний 
стиль та тип поведінки, основними складовими якого 
є ініціатива, пошук нестандартних рішень, масштаб-
ність та ризик, ділова хватка. 

З третього боку, підприємництво — це певна еко-
номічна функція, проявляється в забезпеченні розви-
тку та удосконаленні господарського механізму, пос-
тійних структурних змінах економіки, створенні інно-
ваційної сфери [2, с. 6]. 

Відповідно до Господарського кодексу, підприє-
мництво визначають як самостійну, ініціативну, сис-
тематичну, на свій ризик діяльність, яка здійснюється 
суб’єктами  господарювання з метою досягнення еко-
номічних і соціальних результатів [8]. 

Законом України «Про розвиток та державну під-
тримку малого і середнього підприємництва України» 
(№ 4618-17 від 22.03.2012 р.) передбачені наступні 
критерії класифікації суб’єктів підприємництва за ро-
зміром [9]:  

- мікропідприємствами визначають підприємс-
тва, в яких середня облікова чисельність працюючих 
за звітний (фінансовий) рік не перевищує 10 осіб, а 
обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, 
послуг) за цей період не перевищує суму, що еквіва-
лентна 2 млн євро, визначена за середнім річним кур-
сом Національного банку України;  

- малими (незалежно від організаційно-правової 
форми господарювання) визначаються підприємства, 
в яких середня облікова чисельність працюючих за  
звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг 
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) 

за цей період не перевищує суму, що еквівалентна 10 
млн євро, визначена за середнім річним курсом Наці-
онального банку України; 

- середніми визначаються підприємства, в яких 
середня облікова  чисельність працюючих за звітний 
рік становить від 50 до 250 осіб, а обсяг валового до-
ходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей пе-
ріод не перевищує суму, що еквівалентна 10-50 млн 
євро, визначена за середнім річним курсом Націона-
льного банку України; 

- великими визначаються підприємства, в яких 
середня облікова  чисельність працюючих за звітний 
рік перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від 
реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період  пе-
ревищує суму, що еквівалентна 50 млн євро, визначена 
за середнім річним курсом Національного банку Ук-
раїни. 

Законом України «Про розвиток та державну під-
тримку малого і середнього підприємництва України» 
передбачено виділення у складі суб’єктів підприємни-
цтва мікропідприємств. Також змінено обсяги вало-
вого доходу від реалізації продукції: у малих підпри-
ємств - не повинен перевищувати 10 млн євро (раніше 
70 млн грн), у великих - перевищує 50 млн євро (ра-
ніше 100 млн грн) [8,9]. 

Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу Ук-
раїни суб’єктами  підприємницької діяльності в Укра-
їні є [8]: 

господарські організації — юридичні особи, дер-
жавні, комунальні та інші підприємства, що створені 
відповідно до діючого Кодексу, а також інші юридичні 
особи, що здійснюють господарську діяльність та за-
реєстровані в установленому законом порядку;  

громадяни України, іноземці та особи без грома-
дянства, які здійснюють господарську діяльність та за-
реєстровані відповідно до закону як підприємці;  

філії, представництва, інші відокремлені підроз-
діли господарських організацій (структурні одиниці), 
що утворені ними для виконання господарської діяль-
ності.  

Підприємництво, як явище суспільного життя, 
розвивається в певному, соціально-економічному та 
історичному середовище. Саме тому для його безпере-
рвного відновлення необхідні певні умови. Можна ви-
ділити три основні групи таких передумов — правові, 
економічні та політичні [1, с. 27]. 

Правові передумови підприємництва базуються 
на законодавстві, нормативних актах, що розроблені у 
країні. Вони мають створити для всіх учасників рин-
кових відношень однакові «правила гри», тобто запро-
понувати однакові права та повну економічну свободу, 
не припускати втручання органів державного управ-
ління в господарську діяльність суб’єктів, за виклю-
ченням законодавчо обговорених випадків. Тобто під-
приємці можуть діяти самостійно та вільно в межах 
закону. 

Економічні передумови підприємництва заклю-
чаються в тому, що в суспільстві повинні функціону-
вати багатосуб’єктні власники. Це буде сприяти сво-
боді підприємницької діяльності, можливості на свій 
страх та ризик приймати рішення щодо використання 
майна, продукції, прибутку, вибору господарських ко-
нтрагентів. У зв’язку з цим на основі створення еко-
номічних передумов у нашій країні відбуваються при- 
ватизація власності, демонополізація господарської ді-
яльності. 
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Політичні передумови підприємництва заключа-
ються в створенні в країні сприятливого політичного 
клімату для підприємництва. Цього можна досягти на 
основі розробки та реалізації стабільної політики в 
країні.  

Органи влади повинні захищати всі види власно-
сті, в тому числі інтелектуальну (винаходи, новаторс-
тво, нові методи організації), а також створювати 
сприятливі умови для розвитку підприємництва: спро-
щення та прискорення процедури відкриття і реєстра-
ції підприємств; захист підприємця від державного 
бюрократизму; удосконалення податкового законо-
давства у напрямку мотивації виробничої підприємни-
цької діяльності, розвитку сумісної діяльності вітчиз-
няних підприємців з іноземними. Створення регіона-
льних центрів підтримки малого підприємництва, удо-
сконалення методів обліку та форм статистичної звіт-
ності.  

Дослідження особливостей та закономірностей 
розвитку суб’єктів підприємництва, ефективність уп-
равління розвитком їх діяльністю залежать від системи 
статистичного забезпечення, що включає джерела ста-
тистичної інформації, систему показників діяльності 
підприємницьких структур, методи її аналізу, моделю-
вання та прогнозування. 

Тобто, ефективність управління діяльністю 
суб’єктів підприємництва залежить від раціональності 
процесів збору, обробки та використання інформації, 
ступеня розробки системи показників, що характери-
зують цю діяльність, методів прийняття управлінських 
рішень. Наведені факти підкреслюють провідне місце 
статистики, статистичного аналізу та економіко-стати-
стичних методів в процесі прийняття рішень для уп-
равління підприємницькою діяльністю та формують 
систему статистичного забезпечення управління цим 
об’єктом. 

Комплексно дослідити та оцінити показники дія-
льності підприємництва можна в разі наявності своє-
часної, якісної та достовірної інформації. Важливими 
вимогами до статистичної інформації є точність та ак-
туальність. Статистичний аналіз, як і будь який інший, 
повинен базуватися на реальних даних, щоб напря-
мки, які розроблені на його основі, застосовувались 
відповідно до певної ситуації. 

Інформація щодо стану та розвитку  підприємни-
цтва є важливим інструментом у процесі розробки со-
ціальної та економічної політики країни. Дані про ро-
звиток  підприємництва надають суб’єкти  підприєм-
ництва, які заповнюють обов’язкову  державну фінан-
сову та статистичну звітність. При цьому, основною 
задачею складання звітності є пошук резервів подаль-
шого розвитку та удосконалення функціонування  під-
приємництва, що досягається на основі аналізу пока-
зників діяльності суб’єктів  підприємництва. 

Основними джерелами статистичної інформації 
для аналізу підприємницької діяльності та обґрунту-
вання управлінських рішень є статистична та фінан-
сова звітність суб’єктів  підприємництва: форма 1- під-
приємництво (річна та коротка) «Структурне  обсте-
ження підприємств», форма 1-м «Баланс суб’єкта ма-
лого підприємництва», форма 2-м «Звіт про фінансові 
результати», форма № 1-споживання «Обстеження 
споживання продуктів та послуг у виробництві проду-
кції (робіт та послуг). 

Узагальненими даними офіційної статистики є: 
звіти державних органів статистики про розвиток 

суб’єктів підприємництва за регіонами, видами еконо-
мічної діяльності та організаційно-правовими фор-
мами господарювання в динаміці, які наведені в бю-
летенях («Показники Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України», «Розвиток підп-
риємництва  Донецької області», «Основні економічні 
показники діяльності підприємств-суб’єктів підприє-
мницької діяльності»), статистичних щорічниках («Ре-
гіони України», «Україна в цифрах», «Діяльність підп-
риємств-суб’єктів підприємницької діяльності», «Ма-
лий бізнес України»), економічних доповідях. 

Виконання комплексного аналізу діяльності 
суб’єктів підприємництва передбачає розробку сис-
теми показників: діяльності підприємництва, зна-
чення підприємництва в соціально-економічному ро-
звитку країни, результатів та ефективності функціону-
вання  підприємництва, інвестиційної активності під-
приємств. 

Дані табл. 1 характеризують, що за період 2002-
2012 рр. частка зайнятих підприємницькою діяльністю 
в економічно активному населенні не перевищує 
47,4%, щорічно знижуючись і склавши в 2012 р. 35,8%, 
тобто підприємницький сектор до теперішнього часу 
лише частково вирішує проблему зайнятості. Так, на-
приклад, у Європейських країнах частка підприємни-
цтва в чисельності зайнятих в економіці складає 50-
60%.  

Слід відзначити, що за період, що аналізується, 
темпи зниження чисельності зайнятих у підприємни-
цтві були вище темпів зниження чисельності економі-
чно активного населення України, що характеризує 
інтенсивний відтік найманих робітників з сфери біз-
несу, частково пояснюється ростом неофіційної зай-
нятості населення. 

Аналіз даних, що характеризують структуру кіль-
кості, чисельності зайнятих та обсягів реалізації за 
суб’єктами підприємництва за 2004-2012 рр. (табл. 2), 
показав, що кількісно переважають суб’єкти  підприє-
мництва - фізичні особи (їх частка змінюється від 
77,2% до 86,9%), але за чисельністю зайнятих та обся-
гами реалізованої продукції значно вище частка підп-
риємств-суб’єктів підприємництва. 

Так, у 2012 р. питома вага підприємств у кількості 
суб’єктів  підприємництва склала 22,8%, у той час, як 
частка у чисельності зайнятих і обсягах реалізації - 
77,1% та 94,3% відповідно. Тобто підприємства й досі 
залишаються більш ефективною формою організації 
діяльності суб’єктів господарювання. Вони сприяють 
підвищенню зайнятості населення, використанню ви-
робничих потужностей, ефективному використанню 
ресурсного потенціалу, розширенню ринків реалізації 
конкурентоспроможної продукції. 

Аналіз даних табл. 3 показав, що за період 2008-
2012 рр. найбільша питома вага за чисельністю зайня-
тих у підприємництві України припадала на середні 
підприємства — суб’єкти підприємницької діяльності 
(від 34,4% до 42,6%) та великі підприємства (від 30,2% 
до 40,1%). Найменша частка зайнятих спостерігалась 
у малому бізнесі (24,9% - 27,2%). Аналогічна ситуація 
склалась і за обсягами продукції, що реалізується 
суб’єктами підприємництва. Тобто, не дивлячись на 
кількісне перевищення малих суб’єктів підприємниц-
тва (в 2012 р. - 94,3%), їх частка в чисельності зайнятих 
та обсягах реалізації була незначною (26,6% та 15,9% 
відповідно).  
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Таблиця 1 
Динаміка чисельності економічно активного населення, зайнятих у підприємництві України, 2002-2012 рр. 

Роки 

 
Чисельність 
економічно 
активного 
населення, 
тис. осіб 

Чисельність за-
йнятих у підпри-
ємництві, тис. 

осіб 

Темпи зростання (зниження) —
% до попереднього року 

Коефіцієнт 
випередження 
(відставання) 

Частка за-
йнятих у під-
приємництві 
в економічно 
активному 
населенні,% 

чисельність 
економічно 
активного 
населення 

чисельність за-
йнятих у підпри-

ємництві 

2002 22830,8 10828,0 - - - 47,4

2003 22426,5 10570,0 98,2 97,6 0,987 47,1

2004 22231,9 10150,0 99,0 96,0 0,954 45,7

2005 22171,3 9740,0 99,7 95,9 0,955 43,9

2006 22202,4 9580,0 100,1 98,4 1,004 43,1

2007 22280,8 9430,0 100,4 95,7 0,939 42,3

2008 22245,4 9270,0 99,8 98,3 0,981 41,7

2009 22322,3 9150,0 100,4 98,7 0,979 41,0

2010 22397,4 8970,0 100,3 98,0 0,977 40,0

2011 22150,3 8467,7 98,9 94,4 0,932 37,3

2012 22051,6 8289,9 99,6 97,9 0,958 35,8
Розраховано за даними [10]. 

 
Таблиця 2 

Структура основних показників діяльності суб’єктів  підприємництва, 2004-2012 рр. 

Роки 

Кількість СПД,% Чисельність
зайнятих,% 

Обсяг реалізації,%

підприємства фізичні 
особи 

підприємства фізичні 
особи 

підприємства фізичні 
особи 

2004 17,6 82,4 75,4 24,6 94,9 5,1

2005 16,8 83,2 74,4 25,6 94,2 5,8

2006 16,7 83,3 73,4 26,6 94,1 5,9

2007 15,8 84,2 71,5 28,5 94 6,0

2008 13,8 86,2 69,4 30,6 93,6 6,4

2009 13,1 86,9 66,4 33,6 93,3 6,7

2010 17,3 82,7 73,9 26,1 93,6 6,4

2011 22,1 77,9 76,7 23,3 95,0 5,0 

2012 22,8 77,2 77,1 22,9 94,3 5,7
Розраховано за даними [10]. 

 
Таблиця 3 

Динаміка та структура чисельності зайнятих та обсягів реалізації за 
розміром суб’єктів  підприємництва України, 2008-2012 рр. 

Суб’єкти підп-
риємницької ді-
яльності за роз-
міром підпри-

ємств 

Питома вага

Чисельність зайнятих Обсяг реалізації 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Великі 40,1 39,6 30,2 31,4 32,4 44,6 45,6 41,6 44,5 42,1

Середні 35,0 34,4 42,6 41,7 41,0 39,1 37,7 41,5 40,3 42,0

Малі 24,9 26,0 27,2 26,9 26,6 16,3 16,7 16,9 15,2 15,9

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Розраховано за даними [10]. 
 

Процес розвитку підприємницької діяльності Ук-
раїні характеризується нерівномірним розподілом 
суб’єктів підприємництва за видами економічної дія-
льності (рисунок 1). На основі проведених розрахунків 
можна зробити висновок, що у структурі чисельності 
зайнятих у підприємництві в 2012 р. переважають за-
йняті промисловістю (39,0%); торгівлею, в основному, 
оптовою  (15,9%); діяльністю у сфері транспорту та 
зв’язку  (13,5%); операціями з нерухомістю, орендою, 
інжинірингом (10,7%). 

Останніми роками поряд з промисловими сфе-
рами розвивається сфера послуг, де здійснюється  

швидкий обіг коштів, не потрібно великих матеріаль-
них витрат та інвестицій. Розвиток сфери послуг 
останніми роками пояснюється наступними факто-
рами: значно меншими вкладеннями капіталу для від-
криття та функціонування підприємств сфери послуг 
порівняно з виробничими підприємствами; швидким 
обертанням наявних грошових коштів; орієнтацією 
підприємств цих видів діяльності на локальний попит; 
скасуванням пільг для підприємств виробничої сфери; 
відміною державної монополії на торгівлю. 
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Рис. 1. Структура чисельності зайнятих у підприємництві України за видами економічної діяльності в 2012 р. 
 
Оцінимо структурні зміни в чисельності зайнятих 

у підприємництві за видами економічної діяльності на 
основі  коефіцієнту Гатєва: 
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де 1 0d и d − питома вага числа зайнятих в окремих ви-
дах економічної діяльності в 2012 та 2001 рр. відпо-
відно. 

За період з 2001 по 2012 р. відбулися помітні 
зміни в структурі зайнятих у малому підприємництві 
(коефіцієнт Гатєва складає 0,273).  Ці зміни обумов-
лені зниженням частки зайнятих у промисловості з 
57,8%  до 39,0%, у сфері  торгівлі спостерігається  зро-
стання з 9,5%  до 15,9%, у сфері операцій з нерухомі-
стю —зростання з 4,5%  до 10,7%. 

Розрахунок коефіцієнтів еластичності чисельно-
сті зайнятих у підприємництві України за видами еко-
номічної діяльності у 2008-2012 рр., дозволяє зробити 
наступні висновки. В більшому ступені підверджені 
змінам суб’єкти підприємництва, що здійснюють на-
ступні види економічної діяльності: при зниженні на 
1% загальної чисельності зайнятих у підприємництві 
України, чисельність зайнятих у будівництві знизилась 
на 2,8%, у сфері освіти - на 1,5%, у сфері промисло-
вості та сільському господарстві знизиться на 1,1%, у 
фінансовій діяльності - на 1,2%. Незначні зміни від-

будуться в сфері операцій з нерухомістю ( 0, 4е лК = %), 

в сфері охорони здоров’я  ( 0,1е лК = − %). 

В 2012 р. за територіальним розподілом найбі-
льша концентрація робітників суб’єктів підприємниц-
тва та обсягів реалізованої ними продукції спостеріга-
лася в Донецькій області (10,8%) всіх зайнятих у під-
приємництві, 8,9% - в Дніпропетровській, 6,1% - в Ха-
рківській, 16,4% - у м. Києві, так як у цих областях в 
основному зосереджені підприємства промисловості, 

торгівлі, фінансової діяльності, операцій з нерухомі-
стю. Найменша частка зайнятих припадає на Черніве-
цьку (1,2%) та Тернопільську (1,4%) області, м. Сева-
стополь (0,9%). 

Аналіз тенденцій розвитку підприємництва в Ук-
раїні показав, що на сучасному етапі його специфіка 
проявляється в наступному [4]: 

- інтенсивне розширення підприємництва, що 
проявляється в територіальному розширенні сфери бі-
знесу, збільшенні числа юридичних осіб-суб’єктів під-
приємництва та індивідуальних підприємців;  

- відбувається інтеграція комерційної та виробни-
чої діяльності. В результаті реалізації таких процесів 
з’являються  нові організаційно-правові форми госпо-
дарювання: корпорації, концерни, асоціації, консорці-
уми, холдингові компанії;  

- відбувається зрощування капіталу вітчизняних 
та іноземних підприємців на основі утворення загаль-
них сумісних фірм, підприємств з іноземними інвес-
тиціями; 

- інтенсивний розвиток комерційного посередни-
цтва. Організація та чітке налаштування виробництва 
— не проста справа, тому що для цього потрібні при-
міщення, відповідне устаткування, стабільна система 
закупок сировини та матеріалів, кваліфіковані робіт-
ники, певний стартовий капітал. Щоб скоріше отри-
мати прибуток, багато підприємців здійснюють діяль-
ність в сфері торгівлі; 

- розширення сфери послуг (консалтингові, юри-
дичні, страхові, транспортні, туристичні, готельні, ре-
кламні, охоронні послуги, мобільний зв'язок та Інтер-
нет); 

- співпраця великого та малого бізнесу, активне 
впровадження нововведень. Малі та середні підприєм-
ства здійснюють розробки в основному на перших ета-
пах досліджень, коли ще не потрібні значні матеріа-
льні, кадрові , організаційні  та фінансові витрати.  

Таким чином, підприємництво виконує особливу 
роль у ринковій економіці, сутність якої зводиться до 
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обновлення економічної системи, створенню іннова-
ційної середи, що є причиною структурних перетво-
рень. Структурні зміни в усіх сферах економіки впли-
вають у першу чергу на економічну поведінку суб’єктів 
господарювання. Це проявляється в формуванні еко-
номічної ініціативи та розвитку підприємництва, тіс-
ній співпраці великих та малих підприємств. Розвиток 
підприємництва супроводжується ефективною мобілі-
зацією та використанням ресурсів, впровадженням 
нових форм та методів організації виробництва, рі-
шенням проблем зайнятості та безробіття, а також фо-
рмуванням нових ринкових секторів. Тобто, підприє-
мництво є важливою сферою економіки, сприяє її ро-
звитку, підвищенню ефективності, постійному онов-
ленню та впровадженню інновацій. 

Висновки. Проведений аналіз показав, що серед 
більшості факторів, які негативно впливають на кон-
курентоспроможність малих підприємств, виділяють 
три основні фактори — інвестиційний клімат, що є да-
леким від рівня, необхідного для швидкої модернізації 
економіки; виробнича інфраструктура, що в більшій 
частини нерозвинута; ведучі сфери, а саме фінансова 
та інформаційно-комунікаційна, ще й досі не відігра-
ють відведену їм роль в інноваційній діяльності та 
сприянні залученню інвестицій у сектор малого підп-
риємництва. 

В процесі здійснення діяльності малі підприємс-
тва стикаються з такими проблемами, як недосконала 
законодавча та нормативно-правова база; великий по-
датковий тиск; високий рівень тінізації підприємниц-
тва, корупції та бюрократії; недостатнє фінансове за-
безпечення програм підтримки малого підприємниц-
тва. 

На сучасному етапі основними задачами держав-
ної політики в сфері розвитку малого підприємництва 
повинні стати: створення сприятливих умов для роз-
витку малого підприємництва, для підвищення рівня 
їх конкурентоспроможності; стимулювання інвести-
ційної та інноваційної активності суб’єктів малого під-
приємництва; сприяння діяльності суб’єктів малого 
підприємництва щодо просування товарів, які вони 
виробляють, на внутрішній та зовнішній ринки; забез-
печення зайнятості населення шляхом підтримки під-
приємницької ініціативи громадян [11]. 

Слід відзначити значні недоліки в процесі реалі-
зації державної політики, що обумовлені фінансовими 
проблемами в забезпеченні цих заходів. Саме тому ро-
звиток малого підприємництва можливий лише за 
умов раціонального поєднання ефективних методів та 
засобів державного регулювання та підтримки, голов-
ними серед яких є: підтримка виробництва та реаліза-
ція продукції; фінансово-кредитна підтримка; інфор-

маційно-консультативна підтримка створення та роз-
витку малого підприємництва, підготовка спеціалістів 
та підвищення кваліфікації робітників. 

Запропоновані напрямки підтримки забезпечать 
як підвищення ефективності діяльності суб’єктів під-
приємництва, так і  розвиток ринкової економіки дер-
жави в цілому. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ:  

СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 
 
Економічна природа модернізації в діалектич-

ному вимірі визначається прогресом суспільства, змі-
ною його матеріальної основи — технічного, техноло-
гічного, економічного базису.  

Останнім часом модернізація отримала досить 
широке наукове визнання як сучасний інститут 
розв’язання структурно-технологічних проблем еко-
номіки. Проте його використання в практичній діяль-
ності потребує поглиблення теоретичних основ взає-
мозв’язку як із загальними положеннями економічної 
теорії, так і з конкретними завданнями промислової 
політики. 

Це пов’язано з тим, що промислова політика зав-
жди виступала в двох іпостасях. В практичній площині 
як система поглядів і конкретних дій відносно розви-
тку промисловості, окремих галузей і підприємств, 
включаючи цілі, завдання і методи досягнення. В тео-
ретичному контексті — як економічна категорія, що 
визначає найважливіші відносини влади, бізнесу і су-
спільства відносно до забезпечення потреб суспільс-
тва, формування ефективної структури промислового 
устрою, зростання технологічного рівня, інноваційно-
сті і конкурентоспроможності промислового виробни-
цтва, без впливу на конкретні підприємства.  В сучас-
ній науковій практиці  таке дуалістичне  трактування 
набуло визначення як вертикальна і горизонтальна 
промислова політика. Європейська Комісія, як вищий 
орган виконавчої влади ЄС, віддає перевагу промис-
ловій політиці горизонтального типу, тобто інституці-
ональним заходам розв’язання проблем,  акцентуючи 
увагу на тому, що  державне втручання в ринковий 
механізм виправдано лише, коли мають місце суттєві 
провали ринку [1]. 

Модернізація в цих умовах відбиває не тільки за-
гальний характер змін — «оновлення», «вдоскона-
лення» а й характер взаємодії суб’єктів господарю-
вання і суспільства в реалізації промислової політики, 
утворюючи своєрідну інституційну платформу ком-
плексного розв’язання проблем інноваційності, ефек-
тивності і конкурентоспроможності. 

Це особливо стосується промислових регіонів — 
Дніпропетровської обл., частка якої в загальному об-
сязі промислового виробництва сягає 19,2% (дані за 
2015 р.), Донецької обл. (11,4% без врахування тимча-
сово  типу  окупованих територій), Запорізької обл. 
(8,7%), Полтавської обл. (7,2%), Харківської обл. 
(6,8%). Сюди тяжіють також Київська (4,6%) і Луган-
ська (1,7%) області, частка яких в загальному обсязі 
промислового виробництва хоча і дещо нижча (в пер-
шому  випадку через особливості реєстрації бізнесу, в 

другому — через анексію частини території), але лиша-
ється досить суттєвою в загальній структурі індустріа-
льного комплексу України. Загалом визначені регіони 
виробляють майже 2/3 (59,7%) промислової продукції 
країни. 

Системна криза оголила суттєві диспропорції в 
структурному і технологічному устрої промисловості, 
які останнім часом позначилися навіть як тенденція 
деіндустріалізації.  В цих умовах основний акцент про-
мислового регулювання почав зміщатися у бік струк-
турно-технологічних змін, що дозволяє і модерніза-
цію, як інструмент реалізації промислової політики та-
кож вважати проявом промислової політики в її дуалі-
стичному розумінні, елементами якої  можуть бути за-
ходи як вертикальної дії (зміна галузевої структури ви-
робництва), так і горизонтального впливу — стимулю-
вання, кредитування, оподаткування. Таким чином, 
на окремих етапах реалізації промислової політики 
модернізація може мати різні форми системного ви-
значення, виходячи з умов, стану і проблемних про-
явів характеру промислового розвитку.  

Щодо модернізації економіки промислових регі-
онів маємо враховувати, що її виклики мають загаль-
ноекономічне походження, але матеріалізуються на 
регіональному рівні, суттєво впливаючи на загальний 
стан як національної, так і регіональної економіки. 

Економіка промислових регіонів суттєво дефор-
мована, критичних ознак набули такі структурні про-
тиріччя, як: мала та навіть спадаюча частка високоте-
хнологічних видів продукції; порушення технологіч-
них ланцюгів створення доданої вартості через скоро-
чення обсягів виробництва кінцевих видів продукції; 
посилення сировинної та напівфабрикатної структури 
виробництва. 

Економічна природа структурних трансформацій, 
як дійовий важіль впливу на стан і якість економічних 
процесів, отримала наукове підґрунтя в роботах бага-
тьох вчених-економістів. Нобелівський лауреат С. Ку-
знець вказував на те,  що структурні зміни є переду-
мовою економічного зростання і, розпочавшись, на-
далі формують, стримують або підтримують економіч-
ний розвиток країни [ 2 ].     

М. Кондратьєв на підставі сформульованої їм те-
орії циклів, виділив три види порушення економічної 
рівноваги, в основі яких лежать структурні зміни. 
Якщо коливання в структурі виробництва не зміню-
ють загального спектру виробництва, а є лише про-
явом тимчасового уповільнення або активізації розви-
тку окремих галузей (видів діяльності) під впливом ри-
нкової кон’юнктури, він визначав як порушення «пер- 
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шого порядку», часовий лаг яких відповідає коротко-
строковому бізнес-циклу і складає 3-3,5 роки. 

Коливання в обсягах і потоках капіталу між галу-
зями економіки і видами економічної діяльності, що 
формуються в межах середньострокового циклу, він 
відносив до порушень «другого порядку». Їх наслід-
ками стають відповідні зміни міжгалузевого попиту і 
пропозиції, а стан рівноваги досягається вже на ін-
шому рівні виробництва і споживання. Але навіть і за 
цієї форми порушення рівноваги, як він вважав, обсяг 
продуктивних сил лишається незмінним . 

Найбільш радикальні зміни в структурі економіки 
він відносив до порушення рівноваги «третього по-
рядку», стверджуючи, що її стимулятором є науково-
технічний прогрес, який впливає на всі фактори виро-
бництва і супроводжується відповідними змінами в те-
хнологічному, ресурсному, організаційному, інфра-
структурному і соціальному забезпеченні виробництва 
[3]. 

Й. Шумпетер порушення «третього порядку» на-
пряму пов’язував з інноваційними чинниками. Інно-
вація, за його визначенням, «це нова комбінація … в 
економіці, мистецтві, науці, життєвій практиці» [4].  

Побічними, але не менш небезпечними наслід-
ками структурних проблем стало посилення сировин-
ного профілю виробництв, зростання залежності регі-
онів від кон’юнктури світового ринку, підвищена,  
енергоємність виробництва порівняно з європейсь-
кими країнами та обмежений економічний вплив про-
мисловості на економічний розвиток через малу відт-
ворювальну функцію сировинних виробництв щодо 
створення ВДВ. 

Розвинені країни світу вже з останньої чверті ми-
нулого століття демонструють революційні структурні 
зміни, формуючи власну економіку за інноваційним 
типом. Україна хоча і підкреслює свою прихильність 
до радикальних структурних змін, проте надає багато 
ознак протилежного змісту. Фактично відбувається де-
індустріалізація країни. Частка промисловості у ство-
ренні ВВП скоротилася з 34,4% у 2000 р. до 22,4% у 
2010 р. і 19,8% у 2014 р. Обсяг промислової продукції 
за 25 років економічної трансформації впав майже на 
третину (28,7%). Чисельність найманих працівників 
скоротилася на половину (на 44,12%), було вивільнено 
біля 2 млн осіб. Втрачено цілі галузі, передусім інно-
ваційного спектру діяльності — електронна промисло-
вість, приладобудування, верстатобудування, верста-
тоінструментальна, виробництво сільгосптехніки, спе-
ціальні види машинобудування для гірничорудної 
промисловості, хімічної і металургійної. 

За великим рахунком можна вважати, що Україна 
майже втратила індустріальну платформу, на якій 
може розвиватися економіка інноваційного типу. Ма-
шинобудування, як основний продуцент інноваційних 
змін, в структурі переробної промисловості скороти-
лося до 10,2% (2015 р.), тоді як в економічно розвину-
тих країнах світу його частка у 3-4 рази більша (Велика 
Британія — 29,8%, Італія — 27,%, Німеччина — 48,2%, 
США — 32,1%, Франція — 27,9%, Японія — 44,4%). 
Частка машинобудування свідчить про ступінь розви-
тку промисловості. В Україні вона занадто низька і це 
створює серйозну проблему оскільки інновації мають 
десь визрівати і застосовуватися. У відриві від проми-
слової бази, від виробництва, а відповідно і від квалі-
фікованих кадрів інновацій як таких не буде. 

Ця проблема торкнулося навіть розвинутих країн, 
які останнім часом поступилися у темпах розвитку 
країнам, що розвиваються. Молоді «індустріальні ти-
гри» перейнявши  у розвинутих країн сучасні техноло-
гії створили в себе необхідну індустріальну базу для 
інноваційного розвитку, що і дозволило їм розвива-
тися випереджаючими темпами, Україна, нажаль, за-
пізнилася із запозиченням передових технологій і ви-
робництв на умовах трансферу. Зараз цей процес може 
дещо ускладнитися, оскільки розвинуті країни, щоб не 
втрачати індустріальної бази економічного розвитку, 
почали повертати високотехнологічні виробництва на 
власну територію. Можна припустити, що вони не бу-
дуть дуже охоче роздавати не те що нові, а й навіть 
проекти, що вже освоєні, але зберігають лідерство на 
світових ринках. Проте це не повинно нас лякати, бо 
в умовах євроінтеграції окремі європейські країни бу-
дуть підказувати і допомагати нам знайти свою техно-
логічну нішу в процесі модернізації, оскільки хтось 
такі має «тягати каштани з вогню» для розвинених 
економік. Ця участь, нажаль, не обмине Україну. Ба-
жано лише щоб такі «каштани» були більш високоте-
хнологічними, ніж існуюча зараз сировинна спеціалі-
зація. 

Сучасна криза, її перша хвиля (2008-2009 рр.) і 
друга (2012-2015 рр.) є прямим проявом і ще однім 
підтвердженням сировинної хвороби України. Нау-
кова думка і господарська практика неодноразово, з 
кожною черговою хвилею кризового падіння, пов’язу-
ють економічний пульс України із кон’юнктурою сві-
тових ринків сировини. Свій професійний погляд на 
цю проблему надає С. Кораблін в «Дзеркалі тижня» 
№ 1 (247) за 16 січня 2016 року, стверджуючи, що 
«спад виробництва, виснаження державних фінансів і 
валютного ринку разом з триразовим знецінення гри-
вні — прямий наслідок нашої сировинної економіки» 
[5].   Це одне з головних протиріч української проми-
словості, з яким пов’язані низький рівень технологіч-
ного устрою, розірваність технологічних процесів з 
втратою найбільш продуктивних стадій — виробництво 
кінцевого продукту, і як наслідок, гіпертрофована за-
лежність від кон’юнктури зовнішнього ринку.  

Виділяють наступні сучасні моделі індустріаліза-
ції [8]: 

• «традиційна індустріалізація» з переважанням 
добувних галузей промисловості, важкого та 
низько технологічного машинобудування з те-
хнологіями переважно 3-го та 4-го укладів, які 
намагаються з метою підтримки конкуренто-
спроможності модернізувати до ринкових ви-
кликів сучасності;  

• «некроіндустріалізація» — стан галузей проми-
словості з технологіями 3-го та 4-го укладів, 
які переживають процеси деіндустріалізації, 
умовно кажучи, першого типу - скорочення 
виробничих потужностей внаслідок їх фізич-
ного зносу та відсутності ринкового попиту на 
продукцію;  

• «постіндустріалізація» — перехід до перева-
жання технологій 5-го укладу, який супрово-
джується процесами деіндустріалізації, умовно 
кажучи, другого  типу — виводом за межі кра-
їни низько технологічних галузей (offshoring), 
введенням сучасних високотехнологічних ви-
робничих потужностей орієнтованих на ви-



ЯКУБОВСЬКИЙ М. М., ЛЯШЕНКО В. І. 
 

 
 

190 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

пуск продукції з високою часткою доданої ва-
ртості, інформатизацією суспільства, розвит-
ком сфери сучасних наукоємних послуг;  

• «неоіндустріалізація» — перехід до технологій 
6-го укладу, з випуску продукції з високою до-
даною вартістю, який характеризується інди-
відуалізацією, наномініатюризацією, біотех-
нологізацією, когнітивізацією, розвитком 3D-

друку шляхом реіндустріалізації (reshoring), 
тобто збільшення в національній економіці 
робочих місць на базі цих технологій перева-
жно в сфері малого та середнього підприєм-
ництва. 

Взаємодія цих моделей наведена на рис. 1. 
 

 

 
Рис. 1. Взаємодія сучасних моделей індустріального розвитку 

 
Як відмічає Ю.Кіндзерський: «Реструктуризація 

промислового виробництва потребує відповідних вза-
ємоузгоджених управлінських рішень, ресурсів і часу. 
Тому вона має здійснюватись на засадах державного 
стратегічного планування. Воно передбачає розробку 
системи довго-, середньо- та короткострокових про-
гнозів, визначення низки взаємопов'язаних цілей со-
ціально-економічного і розвитку першого, другого і 
третього порядку, розроблення довгострокових конце-
пцій, середньострокових програм та індикативних 
планів, створення інститутів організації і виконання 
намічених завдань, методів контролю та механізмів 
відповідальності за досягнення намічених результатів» 
[9, с. 532]. 

Нині новий технологічний устрій виходить з ем-
бріональної стадії розвитку у фазу зростання. Його ро-
зширення стримується як незначним масштабом і не-
опрацьованістю відповідних технологій, так і неготов-
ністю соціально-економічного середовища до їх ши-
рокого застосування. Проте незважаючи на кризу, ви-
трати на освоєння новітніх технологій і масштаб їх за-
стосування ростуть з темпом близько 20-35 відсотків 
на рік. Подальше розгортання кризи визначатиметься 
поєднанням двох процесів - руйнування (заміни) стру-
ктур колишнього технологічного устрою і становлення 
структур нового. Сукупність робіт по ланцюжку жит-
тєвого циклу продукції (від фундаментальних дослі-
джень до ринку) вимагає певного часу. Ринок завойо- 

вують ті, хто уміє пройти цей шлях швидше і виробити 
продукт в більшому об'ємі і кращої якості. Чим шви-
дше фінансові, господарські і політичні інститути пе-
ребудуються відповідно до потреб зростання нових те-
хнологій, тим раніше почнеться підйом нової довгої 
хвилі. При цьому зміниться не лише технологічна 
структура економіки, але і її інституціональна система, 
а також склад лідируючих фірм, країн і регіонів. До-
сягнуть успіху ті з них, хто швидше зможе вийти на 
траєкторію зростання нового технологічного устрою і 
вкластися в складові його виробництва на ранніх ста-
діях. І навпаки - вхід для тих, що спізнюються з кож-
ним роком ставатиме все дорожче і закриється з дося-
гненням фази зрілості. 

Промислові регіони як головні носії індустріаль-
ного бренду України, успадкували основні її структу-
рні проблеми, хоча кожен  з них має власні особливо-
сті структурно-технологічного устрою і економічного 
розвитку, що в кожному випадку має визначати регіо-
нальний характер стратегії модернізації. За галузевою 
структурою промислові регіони можна поділити на дві 
групи: перша — Дніпропетровська, Донецька, Запорі-
зька і Луганська області — це регіони з переважною 
часткою гірничо-металургійного виробництва. Домі-
нантними галузями в них є добувна і металургійна 
промисловість (табл. 1). Друга група — Полтавська, 
Харківська і Київська області — це регіони перероб-
ного профілю з домінантою харчової промисловості і 
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машинобудування. Профільна орієнтація створює їм 
більш сприятливі умови проведення модернізації через 
можливість використання існуючої технологічної бази 
для розвитку, тоді як технологічний склад виробництв 
першої групи майже не дає перспектив для розвитку, 
лишаючись консервативним саме через сировинний 
фактор. Їх експортна орієнтація за головною товарною 
позицією — недорогоцінні метали — складає відпо-
відно 81,7%, 89,5 , 74,6  та  56,9% (табл. 2). 

Не менш проблемною позицією зовнішньоеконо-
мічних зв’язків промислових регіонів є імпорт, пере-
важно високотехнологічних видів продукції, які в Ук-
раїні майже не виробляються. Особливої гостроти на-
був попит на продукцію машинобудування, яка по- 

трібна не лише  для підтримки діючих виробництв, а 
й стає ключовим фактором технологічного розвитку та 
модернізації економіки. 

В Дніпропетровській області, наприклад, імпорт 
машинобудівної продукції перевищує виробництво 
майже в 1,4 рази. Значно уразливими для імпортної 
експансії виявились ринки текстильних матеріалів 
(Дніпропетровська обл. імпорт перевищує власне виро-
бництво в 1,8 рази, Запорізька — в 2,4 рази, Полтавська 
— в 2,6 рази), полімерних матеріалів (Дніпропетровська 
обл. — 80,8%, Полтавська — 79,1%, Харківська — 79,1%, 
Луганська — 2,3 рази), хімічних речовин (Дніпропетров-
ська обл. — 64,72%, , Полтавська — 1,7%, Київська —4,2 
рази). 

 
Таблиця 1 

Галузева структура основних видів діяльності промислових регіонів України,% 1 
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Видобування сировини і матеріалів природного по-
ходження В 25,6 15,7 3,2 28,2 9,5 0,7 17,7 

Матеріали промислової переробки (16-18, 19, 20, 
21, 22-23, 24-25) С 46,6 49,2 44,6 26,5 20,7 33,8 47,5 

з них: 
металургійне виробництво 24-25 35,3 38,4 35,4 0,8 3,2 5,5 30,9 

Виробництво та розподілення енергоматеріалів Д 14,9 19,5 23,6 7,8 19,1 23,1 17,8 

Виробництво харчових продуктів 10-12 7,8 9,2 9,2 27,3 30,9 33,4 3,8 

Текстильне виробництво 13 0,3 0,1 0,2 0,3 1,3 0,8 0,6

Машинобудування 26-30, 31 4,8 6,3 19,2 9,9 18,5 8,2 12,6
 
1 Виділено домінантні для регіону види діяльності. 
 

Джерело: розрахунки автора за даними статистичних управлінь регіонів за січень-листопад 2015 року. 

 
Таблиця 3 

Пропорції зовнішньої торгівлі промислових регіонів за основними групами промислової продукції % 
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Усього 1 78,1 / 37 60 / 19,8 64,8 / 24,2 28,8 / 20,3 21,7/31,2 29,5 / 86,3 23,5 / 37,9

Готові харчові продукти 13,6 / 6,3 6,7 / 6,7 13,9 / 1,6 17,3 / 8,5 21,6 / 13,4 17,0 / 14,0 14,2 / 1,1

Хімічні речовини 47,6 / 64,7 н.д. 79,6 / 54,3 67,3 / 175,7 19,4 / 65,3 46,8 / 417,2 10,4 / 22,2

Полімерні матеріали 16,3 /80,8 15,0/33,6 16,5 / 41 41,9 / 74,3 29,3 / 79,1 21,0 / 54,4 64,0 /233,7

Текстильні вироби 75,8 / 180 19,4/87,1 36,3/237,9 258,4/258,4 68,3/118,7 125,0/432,3 212,5/295,8

Недорогоцінні метали 81,7 / 6,1 89,5 / 3,3 74,6 / 9,8 71,7/126,4 43,1/81,8 45,4/123,0 56,9 / 1,5

Машинобудування 65,4/136,8 61,4/24,0 92,9/26,8 43,6 / 30,8 69,7 / 45 60,0/313,4 20,7 / 48,9
 
1 Чисельник — експортна орієнтація виробництва, знаменник — імпортна залежність Не виробництва,%. 
 

Джерело: розрахунки автора за даними статистичних управлінь регіонів за січень-вересень 2015 року. 

 
Незбалансована структура експортно-імпортних 

відносин перетворилася в головного поглинача валю-
тних резервів країни. Від’ємне сальдо досягло загроз-
ливих для економіки  обсягів (табл. 3). Криза дещо 
вгамувала від’ємне сальдо, але дефіцит валюти став де-
тонатором кризових процесів. Це цілком прогнозо-
вана ситуація, оскільки Україні щоб випустити проми-
слової продукції на 1 гривню, треба було у 2015 році 
закупити імпорту на 0,53 грн, а у 2012 р. цей показник 
дорівнював навіть  0,77 грн. 

Таблиця 3 
Динаміка зовнішньої торгівлі України товарами  

промислової групи (млрд дол. США) 
2007 2010 2011 2012 2013 2014

Експорт 45,2 44.0 58.6 54.4 49.8 50,4

Імпорт 58,6 57,4 79,3 80,1 72,0 51,0

Сальдо -13,4 -13,4 -20,7 -25,7 -22,2 -0,6

  
Джерело: розраховано за даними Держстату України. 
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За нашою оцінкою промислові регіони в цілому 
за підсумками 2015 року матимуть позитивне сальдо, 
але в Харківській, Київській і Луганській областях 
від’ємне сальдо зберігається (табл. 4). Основну експо-
ртну позицію цих регіонів складає продукція харчової 

промисловості і машинобудування. В зв’язку з євроі-
нтеграцією та ускладненням економічних відносин з 
Росією вони на сьогодні зайняті пошуками нових ри-
нків і тому поки що не мають суттєвої експортної про-
позиції. 

 
 

Таблиця 4 
Обсяг зовнішньої торгівлі промислових регіонів товарами промислової групи за 2015 рік (млн дол. США) 
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Експорт 6071,0 3631,7 2561,5 1211,0 964,8 882,6 248,7 15571,3

Імпорт 3154,0 1190,2 969,9 904,8 1208,4 3332,3 316,2 11072,8

Сальдо 2917,0 2441,5 1591,6 309,2 - 243,6 - 2249,7 - 67,5 4498,5 

 
Джерело: розрахунки автора за даними регіональних статистичних управлінь Держстату України за 2015 р. 

 
Із сировинною хворобою ми пов’язуємо і техно-

логічну відсталість промислових регіонів. Їх індустріа-
льний уклад склався ще в середині минулого століття. 
За роки незалежності Україна так і не спромоглася 
провести хоча б які-небудь якісні зміни. На сьогодні 
структура промислового виробництва за технологіч-
ним рівнем виглядає гірше, ніж було на початку тран-
сформаційних змін. 

Майже всі промислові регіони, формуючи в ці-
лому загальний стан технологічного устрою країни, на 
9/10 складаються з технологій середньонизького і низь-
кого рівня.  

Запорізьку і Харківську області порівняно з ін-
шими регіонами можна вважати технологічно більш 
розвиненими, оскільки в їх складі найбільша частка 
виробництв середньовисокого і високого технологіч-
ного рівня — машинобудування і фармацевтична про-
мисловість, які уособлюють V технологічний уклад 
(табл. 5). 

Структурна недосконалість і кризове падіння ви-
робництва, це ланцюги одного сплетіння. З чого по-
чинати, формуючи стратегію модернізації. Україна, 
нажаль, вже не має часу вибирати. В наших умовах 
слід одночасно покращувати і структурний устрій і 
здійснювати антикризові заходи. 

 
Таблиця 5 

Структура технологічного рівня промислових регіонів за видами діяльності,% 
 

Технологічний рівень 
Україна 

Регіони

Дніпро-
петров-
ська 

Донецька
Запорі-
зька 

Полтав-
ська 

Харків-
ська 

Київська Луганська

1 2 3 4 5 6 7 8 0

Високий 1,6 0,1 0,1 0,9 0,2 3,2 2,2 2,1

Виробництво комп’ютерів, елект-
ронної та обчислюваної техніки 

0,6 0,1 0,0 0,7 0,1 1,0 0,8 1,8

Виробництво основних фармацев-
тичних продуктів 

1,0 0,0 0,1 0,2 0,1 2,2 1,4 0,3

Середньовисокий  10,1 6,3 6,9 16,9 10,2 15,8 7,5 21,4

Виробництво електронного устатку-
вання 

1,5 0,6 1,6 4,6 0,5 4,5 2,0 0,1

Виробництво машин і устаткування 
, не віднесених до інших угрупувань

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

Виробництво автотранспортних за-
собів 

2,8 1,6 0,4 9,0 6,9 3,3 1,4 11,0

Виробництво хімічних речовин та 
хімічної продукції 

3,5 3,0 1,5 1,7 1,4 1,4 2,3 9,7

Середньонизький 35,2 70,6 64,1 45,4 52,8 22,9 22,4 60,4

Металургійне виробництво 
Виробництво коксу та продуктів на-
фтоперероблення 

16,6 
3,3 

37,7
1,7 

41,7
6,1 

35,4
4,4 

0,8
22,9 

3,2 
3,6 

6,5 
0,1 

38,2
3,0 

Добувна промисловість та розроб-
лення кар’єрів 

10,8 26,8 14,3 3,2 28,2 9,5 0,7 18,4

Виробництво гумових та пластмасо-
вих виробів та іншої неметалевої мі-
неральної продукції 

4,5 4,4 2,0 2,4 0,9 6,6 15,1 0,8
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Закінчення табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 0

Низький 53,1 23,0 28,9 36,8 36,3 58,1 67,8 16,1

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв, тютюну 

21,2 8,3 7,2 9,2 27,3 30,9 38,1 1,2

Текстильне виробництво, виробни-
цтво одягу, шкіри та ін. матеріалів 

0,8 0,3 0,2 0,2 0,3 13 0,7 0,2

Виробництво виробів з деревини, 
паперу, поліграфічна діяльність 

3,1 1,5 0,5 0,5 0,4 3,7 9,4 5,1

Виробництво меблів, ін. продукції 2,1 1,7 2,0 3,3 0,5 3,1 2,7 0,8
Постачання електроенергії, газу, 
пари та повітря 

24,6 9,5 17,0 228 7,3 17,5 15,7 8,2

Водопостачання, каналізація, пово-
дження з відходами 

1,3 1,7 2,0 0,8 0,5 1,6 1,2 0,6

Джерело: розраховано автором за даними Держстату України. 

 
Кризове падіння виробництва однаково вразило 

промислові регіони. За 2012-2015 роки, через тради-
ційні для кризи процеси — падіння попиту, зниження 
цін, валютні коливання, погіршення кредитних умов, 
втрати склали 26%, в середньому за рік 7,5% обсягу 
промислового виробництва. Це не створює критичної 
ситуації. Оскільки криза має циклічний характер - ро-
зпочавшись вона має скінчитися. Погіршує ситуацію 
стагнація, коли економіка ще не вмерла, але й не 
живе. 

Промислові регіони на передодні другого кризо-
вого падіння, у 2010-2011 роках, демонстрували досить 
високі темпи розвитку (табл. 6), це дає надію, що за 
допомогою активних антикризових заходів втрачені 
обсяги виробництва можуть бути надолужені протягом 
2-3 років. Інша справа з Донецьким і Луганським ре-
гіонами, де основна причина падіння виробництва ви-
никла через місцевий сепаратизм і військову агресію 
ззовні — зруйновано виробничі потужності, особливо 

постраждала виробнича інфраструктура , зокрема тра-
нспортна система. 

Виходячи з галузевої та технологічної структури 
виробництва промислових регіонів їх модернізація 
буде мати такі особливості: 

• регіони, що не постраждали від збройного 
конфлікту безпосередньо і зберегли основний профіль 
своєї спеціалізації, скоріше за все мають і надалі роз-
вивати і доповнювати його сучасними підприємствами 
споріднених виробництв, створюючи регіональні і мі-
жрегіональні кластери; 

• регіони військового конфлікту (Донецька і 
Луганська обл.) отримали можливість здійснювати мо-
дернізацію віртуального характеру, тобто шляхом 
створення нових виробничих точок сучасного прогре-
сивного технологічного зростання на місці зруйнова-
них потужностей та інфраструктури. 

 
Таблиця 6 

Індекси промислової продукції за промисловими регіонами України 
 

2010 2011 

За період

2012 2013 2014 2015 

За пе-
ріод 
2012-
2015 

Орієнтовна оцінка 
терміну віднов-

лення обсягу виро-
бництва за серед-
німи темпами до-
кризових років 

2010-
2011 

Середньо-
річний 

Україна 111,2 108 120,1 109,6 99,3 95,7 89,9 87,0 74,3  

Дніпропетровська 116,1 105,4 122,4 110,7 102,2 98,5 92,5 92,0 85,7 2 роки 

Донецька 114,7 ‘113,6 130,3 114,2 94,6 93,6 68,5 65,3 39,6 7-10 років

Запорізька 107,8 106,3 114,6 107,1 96,8 97,1 96,8 95,3 86,7 2 роки 

Полтавська  112,6 99,6 112,1 105,9 100 94,7 92,1 96,2 83,9 3 роки 

Харківська 105,8 105,5 111,6 105,6 97,6 94,5 94,8 88,2 77,1 5 років 

Київська 108 110,6 119,4 109,3 96,8 99,1 101,6 93,0 90,6 1,5 рока 

Луганська 107,1 115,8 124,0 111,4 92,5 91,1 58,0 34,0 16,6 15-20 років

 
Джерело: Складено автором за даними Головного управління статистики областей 
 
Військова руйнація виробничих потужностей в 

цих регіонах відкриває широкий простір для іннова-
ційної творчості. Буде дуже прикро не скористатися 
цією можливістю. Для Донецької і Луганської облас-
тей термін «відновлення» має бути якщо не остаточно 
виключено з модернізаційної лексики, то у всякому 
випадку, значно обмежено. Навряд чи доцільно відно-
влювати збитковий видобуток вугілля, мартенівську 
виплавку сталі, виробництво лише первинних видів 
металу. Вони не покращать технологічної структури 
промисловості. Та й інвестиції на відновлення вироб-
ництв ІІІ технологічного укладу отримати буде дуже 
проблематично. 

Модернізація має забезпечити кардинальні зміни 
технологічного профілю Донбасу. Доцільно розробити 
Національний Проект, який би  розвинув інтелектуа-
льний, науковий, виробничий і кадровий потенціал 
регіону, передбачив досягнення високих якісних ста-
ндартів виробництва, перетворивши Донбас із всеук-
раїнської кузні в «Національний інноваційний техно-
парк». 

Унікальність історії промислового розвитку, ку-
льтури, життєвого середовища на Донбасі, а також 
«Національний модернізаційний Проект» мають стати 
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дійовим фактором залучення людей, інвестицій, су-
часних технологій для забезпечення динамічного роз-
витку. 

Конкурентні переваги Донецького регіону мо-
жуть бути суттєво підвищені завдяки вигідному геог-
рафічному положенню — поряд з розвиненими вітчи-
зняними регіонами і економіками інших країн, треба 
лише активніше розвивати міжрегіональні і трансгра-
ничні культурні, наукові і виробничі відносини, спри-
яти зростанню якості життя людського капіталу. 

В той же час слід мінімізувати ризики, що ускла-
днюють конкурентний розвиток регіону, такі як: 

моноструктурна організація і сировинна спрямо-
ваність виробництва (метал, вугілля); 

порушення інфраструктурних зв’язків через вій-
ськові дії, що обмежує можливості руху людей, капі-
талів, продукції та інформації; 

екологічна ситуація, наближається до критичної, 
ускладнюючи умови життя і виробництва; 

втрата трудових ресурсів, особливо інтелектуаль-
ного капіталу через порушення умов життя. 

Тому вирішення стратегічних завдань структу-
рно-технологічної модернізації Донбасу вимагає уваж-
ного ставлення до оптимізації виробничої структури 
промислового комплексу, пріоритетів технологічного 
зростання, визначення критеріїв економічності і еко-
логічності виробництв, ефективного використання те-
риторії. 

Донбас має перетворитися із вугільно-металур-
гійного регіону з традиційно технологічно низькою 
структурою виробництва (ІІІ технологічний уклад) в 
регіон креативної економіки, в основі якої будуть 
знання, нові моделі розвитку, нові типи соціальних ві-
дносин, нова культурна парадигма. 

Стратегічне майбутнє Донбасу вбачається як ре-
гіон високої технологічної культури. Він має зберегти 
за собою роль індустріального центру країни, але по-
няття індустрії має бути збагачено неоіндустріальним 
змістом на основі впровадження вітчизняних і світо-
вих досягнень науки ті техніки. Незважаючи на нее-
фективну метало-вугільну домінанту виробництва, 
стратегія структурно-технологічної модернізації не пе-
редбачає відмови від традиційних виробництв, але їх 
розвиток в подальшому має здійснювання виключно 
за рахунок власних ресурсів. 

На державну підтримку можуть розраховувати 
лише нові високотехнологічні виробництва, продукція 
яких буде орієнтована на імпортозаміщення, задово-
лення внутрішнього попиту і розвиток експортного 
потенціалу. Такий сценарій ґрунтується на критичній 
оцінці моделі формування товарних ресурсів промис-
лової продукції, що склалася в Донецькій області. 
Лише третина товарних ресурсів формується за раху-
нок власного виробництва, іншу частку компенсує ім-
порт, що вимагає значних валютних коштів. За нашою 
оцінкою в 2015 році обсяг імпорту промислових видів 
продукції в Донецькій та Луганський областях складе 
2,5 млрд дол. США. 

Імпорт превалює у задоволенні потреб регіону в 
хімічній продукції високотехнологічного асортименту 
(64,7% від обсягу власного виробництва), полімерних 
матеріалів (80,8%), текстильних матеріалів (180,7%), 
продукції машинобудування (136,8%). Те, що загаль-
ний баланс зовнішньої торгівлі регіону промисловими 
товарами лишається позитивним, забезпечується поки 
що експортом металопродукції. Проте існують досить 

вагомі причини очікувати в подальшому ускладнення 
балансових пропорцій зовнішньої торгівлі. За 2011-
2014 роки експорт недорогоцінних металів з України 
скоротився на 26,7%. 

Перспективи промислового відродження Донбасу 
ми вбачаємо передусім в розвитку машинобудування, 
хімічної промисловості і полімерів. Це в якості загаль-
них орієнтирів індустріального розвитку. Але іннова-
ційність і високотехнологічність має бути забезпечені 
за рахунок освоєння нових технологій, зокрема: 

виробництва рідкоземельних елементів, спираю-
чись на власну сировинну базу у вигляді відходів вугі-
льної, гірничо-металургійної промисловості; 

розвиток і використання технології на основі сві-
тлового променю — фотоніки — як одного із перспек-
тивних напрямів нанотехнологій. Використання фото-
ніки дозволяє істотно підняти ефективність праці у 
традиційних для регіону видах діяльності — металургія, 
машинобудування, зокрема в операціях різки, зварки, 
термообробки, полірування деталей; 

освоєння вітрогенерації, чому сприяють як при-
родні умови — вітрова активність регіону, так і прогре-
сивні зміни в структурі електрогенерації — скорочення 
потужностей теплової електрогенгерації через нестачу 
вугілля (антрациту). Машинобудування регіону отри-
мало б високотехнологічну нішу із забезпечення віт-
роенергетики необхідним устаткуванням — вежами, 
електрогенераторами і розподільчою апаратурою; 

розвиток технологій і устаткування з підвищення 
ефективності використання енергії і ресурсів в базових 
галузях промисловості, як ключового напрямку стано-
влення енергоощадної і безвідходної економіки. Вико-
ристання «зелених» технологій суттєво підніме техно-
логічний рівень економіки регіону, створить основу 
для міжнародного співробітництва  

Інноваційного поштовху потребують і традиційні 
виробництва   Донбасу, зокрема металургійні і хімічні 
підприємства. Серед змістовних пропозицій останніх 
років щодо забезпечення інноваційності і конкуренто-
спроможності вітчизняної промисловості періодично 
лунають заклики до налагодження державно-приват-
ного партнерства. Безумовно цей захід заслуговує на 
увагу. Але тут не все так просто. Основу нинішньої 
підприємницької еліти формують власники підпри-
ємств, побудованих ще в минулому столітті. Посівши 
сировинні і напівфабрикатні ніші глобального ринку, 
вони з використанням навіть застарілої технології 
отримують чималі прибутки. Ще М. Портер застерігав, 
що « Фірмам, які вросли в стару технологію, важко 
зрозуміти значення нової технології, яка тільки-но 
з'явилася, а відреагувати на неї — ще складніше» [6] . 
Тому  навряд чи можна розраховувати на ефективне 
державно-приватне партнерство з ними у сфері неоін-
дустріальної модернізації. Вони навіть не приділяють 
уваги модернізації своїх підприємств. Понад 50% ме-
талопродукції в Україні виробляється на обладнанні, 
яке вичерпало нормативний термін експлуатації [  7 ]. 
Незважаючи на технологічне відставання, Україна 
входить до числа експортерів металопродукції, конку-
руючи з Японією, Росією, Китаєм. Але цей статус під-
тримується досить своєрідно - за рахунок зростання в 
структурі експорту продукції з низькою доданою вар-
тістю, тобто за рахунок експорту напівфабрикатів, які 
ще лишаються конкурентоспроможніми завдяки влас-
ній сировині і дешевій робочій силі. 
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Проте цінова конкуренція не надає стабільних 
переваг, особливо коли в світі є надлишок виробничих 
потужностей. За оцінками асоціації World Steel він ся-
гає 750 млн т, з них 450 млн т припадає на Китай. 
Який шлях має вибрати Україна, щоб зберегти власну 
металургію. Серед вчених і практиків досить активно 
обговорюються два шляхи. Перший - переорієнтува-
тися з експорту на внутрішній ринок, другий - зробити 
металургійну продукцію більш конкурентною за раху-
нок модернізації. 

За великим рахунком ці дві стратегії доповнюють 
одна одну і ми підтримуємо ідею їх поєднання. Пере-
ваги саме такого підходу демонструють такі провідні 
металургійні компанії світу, як Voest Alpine (Австрія), 
Thyssen Krupp (Німеччина), Posco (Південна Корея). 
Вони значно покращили свої конкурентні позиції за 
рахунок реалізації інвестиційних проектів в сегменті 
високотехнологічної продукції, з отриманням високо-
якісного метала преміум-класу — спецсталей, автомо-
більного листа, труб високого тиску та ін., попит на 
який тримається як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках. 

Україна без модернізації виробництва у металур-
гійній галузі може втратити не лише зовнішній, а й 
внутрішній ринок. Вже зараз (у 2015 році) Україна ім-
портувала недорогоцінних металів та виробів з них, 
але більш високотехнологічного асортименту ніж вла-
сне виробництво, на 2 млрд дол., що становить по ві-
дношенню до обсягу експорту металопродукції 21,1%. 
Подібна ситуація склалася в хімічній промисловості. 
Пріоритет надаємо експортоорієнтованому виробниц-
тву азотних добрив, сировиною для яких є природний 
газ, що  закуповується за імпортом. Водночас майже 
нічого не робиться для розвитку таких важливих для 
економіки і суспільства хімічних матеріалів, як орга-
нічні хімічні сполуки, фармацевтичні препарати, дубі-
льні екстракти та барвники, косметичні препарати, 
полімерні матеріали , хімічіні волокна та ін.,  

Серед перспективних технологій, які можуть іс-
тотно підняти інноваційний рівень традиційних виро-
бництв ми вбачаємо електрометалургію. Економіч-
ність, екологічність, технологічність ось далеко не по-
вний перелік переваг електродугового методу виплав-
лення металу. В світі виробництво сталей цим методом 
неухильно зростає. В технологічно розвинених країнах 
на його частку припадає до 30% виробництва сталі. 
Україна істотно відстає, маючи десь 5%. 

Поширення технології електродугового виробни-
цтва металу дозволило б за рахунок прискорення тех-
нологічного процесу і автоматизації виробництва зна-
чно підняти продуктивність праці в галузі. Кращою 
стала б екологічна ситуація в промислових регіонах, 
оскільки електродуговий метод в сотні разів зменшує 
шкідливі викиди в атмосферу порівняно з мартенівсь-
ким і конверторним методами. Високі температури 
плавлення в електропечах дозволяють розширити тех-
нологічні можливості виробництва — виплавляти ле-
говані марки сталі, збільшувати асортимент продукції, 
оперативно змінювати хімічний склад металу відпо-
відно до потреб. 

Україна історично має базові умови для розвитку 
електрометалургії. Технологія електрошлакового пере-
плаву була розроблена в Інституті електрозварювання 
ім. Є.О. Патона. Перша в світі плавка була виконана 
на заводі Дніпроспецсталь в Запоріжжі (1958р.).зараз 

за цією технологією працюють електрометалургійні за-
води в Донецьку і Курахово, Запорізький «Дніпро-
спецсталь» і Краматорський Енергометпроект». 

Впровадження електрометалургії дозволяє мінімі-
зувати металургійні підприємства, наблизити їх до 
споживачів металу, зберігати нормальні екологічні 
умови в місцях виробництва, розширити асортимент 
металів і сплаві, що виготовляються, за рахунок вико-
ристання хрому, титану, цирконію, замкнути техноло-
гічні ланцюжки, зокрема з виробництва титанової гу-
бки, сплавів, прокату. Вітчизняний бізнес починає 
звертати увагу на можливості електрометалургії, щоб 
прискорити процес треба надати їм державну підтри-
мку. 

Розробка і реалізація сценаріїв структурно-техно-
логічної модернізації промислових регіонів України 
має здійснюватися в рамках довгострокової стратегії 
економічного розвитку країни, де промислова полі-
тика має зайняти провідне місце в усуненні структур-
них диспропорцій, стимулюванні модернізації, ство-
ренні нових високотехнологічних секторів виробниц-
тва. Крім офіційного визнання стратегії промислового 
розвитку і модернізації потрібно і законодавчо закрі-
пити ідеологію промислового розвитку, як на держав-
ному, так і на регіональному рівні, що в умовах деце-
нтралізації створить сприятливі нормативно-правові 
умови для суб’єктів господарювання і місцевої влади у 
здійсненні модернізаційних заходів. З цією метою до-
цільно розробити і прийняти Закон України  «Про мо-
дернізацію промислових регіонів»  з визначенням ролі 
і обов’язків місцевої влади в індустріальному розвитку 
власних територій. 
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕ  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ 
 
Военные действия на юго-востоке Украины, 

начавшиеся весной 2014 г., и сформировавшаяся в 
связи с эти финансово-экономическая и торговая бло-
када, нанесли тяжелейший удар по экономическому 
сектору в регионе. Наиболее мобильные социальные 
группы населения покинули Донбасс. Украинские 
власти заявляют о наличии 1,2 млн вынужденных пе-
реселенцев, российские власти сообщают примерно о 
полумиллионе беженцев, по оценкам ООН около 100 
тыс. человек вынуждены были бежать в другие госу-
дарства. На данный момент на рассматриваемой тер-
ритории проживают около 2-2,5 млн человек, поло-
вина из которых — пенсионеры и социально незащи-
щенные слои населения (пожилые люди, инвалиды, 
дети сироты, беременные женщины, матери одиночки 
и др.). 

Развал прежних (социальных и государственных) 
политических институтов и фактическое самоустране-
ние правоохранительных структур, способствовали ак-
тивизации деятельности криминальных элементов, 
распространилась практика «рейдерских захватов» 
бизнеса, и незаконного перераспределения собствен-
ности и капиталов. До сегодняшнего дня не сформи-
ровано полной картины происходящего в социально-
экономической сфере. Собираемая информация носит 
фрагментарный характер и в связи, с чем может быть 
некорректной, что может вести к принятию некор-
ректных управленческих решений. 

Сложившийся информационный вакуум не поз-
воляет определить структуру проблемного поля в со-
циально-экономической сфере. Однако для перехода 
от восстановления к развитию экономики региона, 
необходимо комплексное исследование указанной 
сферы, предшествующее принятию соответствующих 
управленческих решений со стороны государственных 
структур, представителей бизнеса и некоммерческого 
сектора. 

В ситуации, когда у государственных институтов 
отсутствует финансовая, методическая, организацион-
ная или мотивационная возможность провести соот-
ветствующие исследования, имеет смысл обращаться 
к организациям гражданского общества для проведе-
ния незаангажированного анализа указанной сферы. 

Мы предлагаем проведение комплексного иссле-
дования по выявлению экономической проблематики 
региона. В структуре исследования выделяются два 
направления: качественное и количественное. 

В рамках качественного направления исследова-
ния будет проведен экспертный опрос 30-40 профиль-
ных специалистов в социально-экономической сфере 
(государственных служащих, предпринимателей и 

бизнесменов, директоров предприятий, глав городов и 
районов и др.).  

Это позволит дать общую оценку экономической 
проблематики Донбасса. В частности, определить за-
интересованность государственных структур региона в 
прямых иностранных инвестициях, степень рискован-
ности инвестиций в экономику региона, защиту прав 
инвесторов, анализ банковской и кредитно-денежной 
системы региона, анализ экономики региона по сек-
торам с выявлением основных проблем, степень от-
крытости законодательства для инвестиций, риски 
развития ведущих отраслей экономики региона, ана-
лиз значимости фактора неформального принятия по-
литических решений и т.п. 

В рамках количественного направления исследо-
вания будет проведен анализ открытых источников по 
социально-экономической ситуации региона (публи-
кации в СМИ и в Интернете) и получена статистиче-
ская информация о количестве и структуре хозяйству-
ющих субъектов региона, их основных проблемах, ко-
личестве работающего персонала и т.п. Кроме того, 
предусматривается проведение социологического оп-
роса, направленного на выявление основных эконо-
мических проблем жителей региона. 

Результатом исследования станет сводный анали-
тический отчет об экономической проблематике Дон-
басса. Проведенное исследование даст общую картину 
состояния социально-экономической сферы региона, 
позволит выявить основные проблемные точки в дан-
ной сфере и определить первоочередные меры по вос-
становлению экономики региона, создать базу хозяй-
ствующих субъектов региона и карту инвестиционно-
экономической среды региона, выявить уровень без-
работицы. Помимо этого, данный анализ позволит 
выявить приоритетные для запуска предприятия, ра-
бота которых носит социально значимый характер для 
населения региона. 

Интенсивные перемещения населения бросили 
серьезные вызовы для экономики региона. Кроме 
того, многие объекты были повреждены или полно-
стью разрушены в ходе боевых столкновений. 

Разрушено и повреждено 132 промышленных 
объекта. 1550 объектов транспортной инфраструктуры 
требуют восстановления. Повреждено 213 школ, учи-
лищ и детсадов. Общая сумма ущерба $4,9 млн. В ходе 
боевых столкновений повреждено 45 больниц и кли-
ник, общая сумма ущерба — $ 6,5 млн. Разрушено и 
повреждено около 11,3 тыс. жилых домов в Донецкой 
(9,6 тыс.) и Луганской областях (1,7 тыс.). Оценочная 
сумма нанесенного ущерба составляет $ 21,6 млн. 

 На территории конфликта остается проблемой 
регулярное водоснабжение и доступ к чистой воде. По 
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оценкам ЮНИСЕФ, в пострадавших районах Донец-
кой и Луганской областей на завершение 2015 года 
около 1,3 млн жителей имели ограниченный доступ к 
питьевой воде. Ущерб системе водоснабжения оцени-
вается в $ 12,2 млн, системе водоотведения - $ 4,5 млн. 

Военный конфликт в регионе привел к падению 
производства товаров и услуг. По оценкам экспертов, 
потери рабочих мест для крупных предприятий соста-
вили от 50% для малых и средних — до 80-90%. 

Возможности воспроизводства человеческого по-
тенциала Донбасса существенно сужаются. Данная си-
туация требует возобновления поселенческой сети, 
которое должно происходить с учетом иерархии цен-
тров обслуживания. Необходимо определить функци-
ональные типы поселений, целесообразные измене-
ния их функциональной специализации. Нужно выде-
лить оптимальные кластеры услуг для каждого ранга 
центра обслуживания, обеспечивающих население 
определенной территории комплексом услуг для насе-
ления. 

В настоящее время первоочередной задачей явля-
ется создание оперативного реестра гуманитарных по-
требностей гражданского населения, содействие про-
пуску гуманитарной помощи (в т.ч. продовольствен-
ной), обеспечение финансирования восстановления и 
функционирования важных объектов социальной ин-
фраструктуры, в т.ч. за счет международной помощи. 
Это позволит восстановить и обеспечить условия эф-
фективного воспроизводства человеческого потенци-
ала региона. 

Глубокий кризис, охвативший украинскую эко-
номику в 2013—2015 гг., обусловил ее очередной спад 
и в качестве ключевого вопроса актуализировал проб-
лему восстановления экономического роста, так как 
низкие темпы посткризисного восстановления эконо-
мики приведут к дальнейшему падению уровня жизни 
населения и усилению социального напряжения на 
фоне угроз, обусловленных вооруженным противосто-
янием на Востоке страны.  

Общий спад экономики, начавшийся в 2013 г., 
усугубился в течение 2014 г., что во многом обуслов-
лено тем, что оккупированная часть территории До-
нецкой и Луганской областей, а также аннексирован-
ный Крым временно выведены из экономического 
пространства Украины. 

Начиная с 2014 г. падение промышленного по-
тенциала в Донецкой и Луганской областях является 
самым большим среди других областей Украины. Во-
енные действия на их территории имеют негативное 
влияние на все отрасли экономики региона без исклю-
чения. 

В Донецкой области объем промышленного про-
изводства в 2014 г., по сравнение с аналогичным 
предыдущим периодом, сократились на 30%. Выпуск 
промышленной продукции области (без учета зоны 
проведения АТО) за январь-октябрь 2015 г., по срав-
нению с таким же периодом 2014 г., уменьшился на 
40%. При этом, снижение интенсивности боевых дей-
ствий начиная с начала 2015 г. положительно повли-
яло на экономику области. Так, в марте 2015 г. объемы 
выпуска промышленной продукции по сравнению с 
предыдущим месяцем выросли более чем на 20%. Та-
кие же тенденции наблюдаются и осенью — в октябре 
2015 г., по сравнению с предыдущим месяцем объем 
вырос почти на 10%. 

Выпуск промышленной продукции области за 
июль 2015 г. по сравнению с июлем 2014 г. сократился 
на 36,0%. В то же время в июле 2015 г. по сравнению 
с предыдущим месяцем зафиксирован прирост про-
дукции 6,8%. Отметим, что в июле в целом по Украине 
падение промышленного производства в Украине за-
медлилось, при этом по сравнению с предыдущим ме-
сяцем, июнем, промышленное производство выросло. 
Сократился объем продукции в металлургическом 
производстве и готовых металлических изделий — на 
40,3%, в машиностроении — на 42,7% [9]. Выплавка 
чугуна сократилась на треть (34,1%) 4,8 млн тонн. В 
производстве кокса и продуктов нефтепереработки — 
на 45,1%, в производстве пищевых продуктов, напит-
ков и табачных изделий — в 3,2 раза [9]. Добыча рядо-
вого угля, а также каменного угля за январь—июль 
2015 г. уменьшилась в 2,7 раза и составила 7,5 млн и 
5,8 млн тонн соответственно. Производство электро-
энергии сократилось на 21,8%, до 11,9 млрд кВт·часов. 
Объем сельскохозяйственного производства области 
уменьшился на 29,9%. Оборот розничной торговли за 
январь—июль 2015 г. сократился в 3,4 раза и составил 
19,1 млрд грн в сопоставимых ценах (включает роз-
ничный товарооборот предприятий, которые осу-
ществляют деятельность по розничной торговле, рас-
четные данные об объемах продажи товаров на рынках 
и физическими лицами-предпринимателями).  

Официальная безработица в области за месяц со-
кратилась 1,9% и составила 22,3 тыс. человек. Экспорт 
товаров По итогам первого полугодия (январь—июнь) 
2015 г. экспорт товаров из Донецкой области сокра-
тился в 2,8 раза и составил 1,840 млрд долл. США В 
2014 г. за этот же период экспорт составлял 5,340 млн 
долл. США при падении всего лишь на 24,4% к ян-
варю-июню 2013 г. Сократилось также и количество 
стран, в которые экспортировались товары: 88 стран 
мира против 117 стран в 2014 г. Примечательно, что 
меньше всего сократился экспорт на рынки Европы - 
всего на 45,1%. Отметим, что первое место в поставках 
из Донецкой области занимает Италия, на второе ме-
сто вышла Турция. Экспорт в Россию, которая еще в 
2014 г. была самым крупным внешнеторговым парт-
нером Донецкой области, сократился до 245,5 млн 
долл. США (в 2014 г. — 677,1 млн долл. США). Сего-
дня Российская Федерация занимает лишь только тре-
тье место с долей в 13,3%. Наибольшую часть экспорта 
составляют черные металлы (75,9% от общего объема). 
Валютная выручка от их поставок за рубеж сократи-
лась в 2,5 раза 75,9%, до 1396,1 млн долл. США. 
Уменьшился за январь—июнь 2015 г. по сравнению с 
январем—июнем 2014 г. также экспорт изделий из чер-
ных металлов — в 2,2 раза, продукции машинострое-
ния — в 2,9 раза, продукции химической промышлен-
ности — в 10,6 раза. 

В 2015 г. (за период январь-октябрь) сокращение 
по Донецкой области было самым ощутимым в про-
изводстве пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий (в 2,3 раза), в добывающей промышленности 
и разработке карьеров и в текстильном производстве, 
производстве одежды, кожи, изделий из кожи и др. 
материалов (около 2 раз). 

Ощутимым падение объемов производства было 
и в машиностроении (на 40%), в производстве рези-
новых и пластмассовых изделий, другой неметалличе-
ской минеральной продукции (более чем на треть), в 
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металлургическом производстве и производстве гото-
вых металлических изделий (более четверти). Добыча 
рядового угля за январь-октябрь 2015 г. уменьшилась, 
по сравнению с таким же периодом 2014 г., более чем 
вдвое. 

В Луганской области объемы промышленного 
производства в 2014 г., по отношению к соответству-
ющему периоду предыдущего года, сократились почти 
в 2 раза, а в начале 2015 г. составляли лишь немногим 
более 10% к соответствующему периоду 2014 г. Значи-
тельно лучше по Луганской области ситуация в сфере 
с/х, где в 2014 г. объем производства составил более 
80% к соответствующему периоду 2013 г. В начале 
2015 г. сокращение объемов с/х производства прибли-
жалось к 50% к соответствующему периоду предыду-
щего года, в промышленности — 80%. 

Падение объемов производства продукции 
наблюдается в большинстве основных видов промыш-
ленной деятельности. Наиболее значимым оно было в 
сфере добычи различных полезных ископаемых. Ди-
намика изменения структуры промышленности Лу-
ганской области по объемам реализованной продук-
ции подтверждает потерю контроля над большей ча-
стью промышленных активов базовых отраслей Луган-
ской области. Так, в структуре объемов реализованной 
промышленной продукции области доля металлурги-
ческого производства и производства готовых метал-
лических изделий сократилось в 18 (!!!) раз, а доля ма-
шиностроения — в 2 раза. Это в целом определило со-
кращение в структуре промышленности области доли 
перерабатывающей промышленности в 1,2 раза. Од-
новременно в структуре перерабатывающей промыш-
ленности области ощутимо выросли доли производ-
ства готовых продуктов, напитков и табачных изделий 
(более чем в 3 раза), изготовление изделий из древе-
сины, бумаги и полиграфической деятельности (почти 
в 3 раза), производство резиновых и пластмассовых 
изделий, другой неметаллической продукции (в 2 раза) 
и производства химических веществ и химической 
промышленности (более чем в 1,5 раза). 

 Несмотря на вышеперечисленные показатели, 
нестабильную военно-политическую ситуацию в реги-
оне, разрушенную инфраструктуру и ограниченность 
в человеческих и финансовых ресурсах, промышлен-
ность Донбасса все еще имеет возможности выйти из 
этого системного кризиса. 

Металлургическая отрасль претерпела значитель-
ные потери. Только Донецкая область потеряла около 
60% производственных мощностей из-за потери двух 
из трех мощных узлов металлургической промышлен-
ности области: Донецко-Макеевского и Енакиевского, 
в которые входят наиболее значимые предприятия ме-
таллургической отрасли. Однако доля металлургиче-
ской отрасли в структуре реализованной продукции 
Донецкой области в І полугодии 2015 г., по отноше-
нию к 2014 г., практически не изменилась. Это про-
изошло главным образом за счет сохранения на тер-
ритории подконтрольной украинской власти, произ-
водственных активов двух наиболее мощных предпри-
ятий черной металлургии — Мариупольских метком-
бинатов им. Ильича и «Азоасталь». В течение І полу-
годия 2015 г. на территории Донецкой области рабо-
тали только эти предприятия отрасли. При этом их 
функционирование осложнялось в период ведения ак-
тивных боевых действий ограничениями логистиче- 

ского характера, и их производственные мощности 
были загружены не полностью. 

В Луганской области ситуация несколько слож-
нее. Удельный вес металлургического производства 
области на территории, подконтрольной украинской 
власти, в І полугодии 2015 г. сократился по сравнению 
с 2014 г. в 18 (!) раз с 36 до 2%. Тем не менее, для этой 
отрасли в подконтрольной части Донбасса существуют 
некоторые позитивные тенденции. 

Сохранился основной технологический процесс, 
имеется доступ к ключевым ресурсам, существует 
обеспеченность энергоресурсами, контакт с потреби-
телями и наличие трудовых ресурсов. 

Одной из наиболее пострадавшей отраслей эко-
номики Донецкой области оказалась химическая про-
мышленность. Доля реализованной промышленной 
продукции в сфере производства химических веществ 
и химической продукции в общем объеме реализован-
ной промышленной продукции в январе-мае 2015 г. 
сократилась в 2 раза по сравнению с 2014 г. Ведущее 
предприятие химической промышленности области 
Концерн «Стирол», которое производило 80% объемов 
химической продукции области, оказалось на непод-
контрольной территории. 

Из 15 предприятий различной специализации, 
которые производили широкий спектр химической 
продукции (минеральные удобрения, пластмассовые и 
химические реагенты, аммиак, серная кислота, взрыв-
чатые вещества и т.п.) на подконтрольной территории 
Донецкой области из наиболее значимых остались ГП 
«Константиновский химический завод», химико-ме-
таллургическая фабрика ООО «Мариупольский мет-
комбинат им. Ильича», ООО Лакокрасочный завод 
«Эмаль» (г. Краматорск), Мариупольский завод изо-
ляционных материалов, «Торэласт» (г. Славянск), 
ОАО «Краматорский завод «Кондиционер», Дзержин-
ский фенольный завод и др.. 

В тоже время в Луганской области в І полугодии 
2015 г., по сравнению с 2014 г., удельный вес химиче-
ской отрасли по объемам реализации продукции по 
видам экономической деятельности вырос практиче-
ски в 2 раза. Такие показатели обеспечены благодаря 
функционированию мощных предприятий отрасли — 
ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», ООО «Ру-
бежанский трубный завод», ГП «Химический завод 
Южный», РКХЗ «Заря» и т.д. В настоящий период 
именно сохранение на подконтрольной украинской 
власти территории и стабильное функционирование 
предприятий химической и нефтехимической про-
мышленности определяют современную промышлен-
ную специализацию Луганской области, сосредото-
ченную в пределах Лисичанско-Рубежанско-Северо-
донецкого промузла. 

Из-за боевых действий производственные мощ-
ности химической промышленности на территориях, 
подконтрольных украинской власти существенно не 
пострадали. 

Основными ограничительными факторами функ-
ционирования предприятий отрасли являются проб-
лемы с поставками сырьевого ресурса (природного 
газа) по ценам, которые обеспечивают конкуренто-
способность. Кроме того, нестабильная ситуация на-
блюдается и в обеспечение электроэнергией. Прежде 
всего из-за расположения подавляющего большинства 
ТЭС на линии соприкосновения. Исходя из указанных 
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ограничений, актуальным в отрасли являются обеспе-
чение резервных линий энергоснабжения; обеспече-
ние развития химической отрасли на неоиндустриаль-
ной основе: с применением новых технологий по 
обеспечению энерго-сырьевыми ресурсами с приме-
нением технологии газификации угля и обеспечеием 
химических предприятий технологическими газами, 
технологий переработки газового конденсата в бен-
зин, дизтопливо и мазут; освоение определенных ви-
дов альтернативной энергии. 

Доля машиностроения в общем объеме реализо-
ванной продукции в Донецкой области за І полугодие 
2015 г., по сравнению с 2014 г., снизилась незначи-
тельно (около 1,2 раза). Это произошло в основном за 
счет фактического функционирования на территории, 
подконтрольной украинской власти, значительной ча-
сти ведущих предприятий машиностроительной от-
расли, представленных предприятиями тяжелого ма-
шиностроения, производства с/х техники для химиче-
ской промышленности и бытовой техники. Подавля-
ющее большинство машиностроительных предприя-
тий не пострадали от боевых действий или получили 
незначительные непринципиальные повреждения. 

В Луганской области эта отрасль претерпела зна-
чительные трудности. Объем производства за период с 
начала конфликта в регионе сократился почти в 2 
раза. При этом на контролируемой Украиной части 
Донбасса остались благоприятные условия для модер-
низации отрасли и ее дальнейшего развития: сохрани-
лась научно-исследовательская база, есть потребность 
в товарах машиностроительной отрасли, в наличие до-
ступ к сырью и ресурсам и д.р. 

Из 93 угольных шахт на Донбассе Министерство 
энергетики Украины контролирует только 40%. Зна-
чительные потери понесла угольная промышленность 
Донбасса, которая играет определяющую роль в обес-
печении энергетической безопасности Украины и 
функционировании экспортоориентированных отрас-
лей — коксохимической, металлургической промыш-
ленности и электроэнергетики. Все шахты, добыва- 
ющие антрацитовый уголь (Снежное, Шахтерск, То-
рез, Ровеньки, Свердловск), остались на территории, 
подконтрольной ДЛНР. Изменения объемов угледо-
бычи за І полугодие 2015 г., по сравнению с предыду-
щим аналогичным периодом, практически по всем уг-
ледобывающим предприятиям, работающим на терри-
тории подконтрольной украинской власти, являются 
отрицательными. Такая ситуация в угольной отрасли 
грозит стабильному функционированию электроэнер-
гетики, металлургической и коксохимической про-
мышленности. 

Энергетика Донецкой и Луганской областей ба-
зируется на использовании традиционных видов теп-
ловой электроэнергетики, производимой на тепловых 
электростанциях (ТЭС). В каждой из областей она 
представлена единым комплексом генерирующих, се-
тевых и ремонтно-технических производств. Подавля-
ющая часть на территории, подконтрольной украин-
ской власти. Кроме этого, на некоторых промышлен-
ных предприятиях Луганской и Донецкой областей 
есть блок-станции, которые также производят элек-
троэнергию, используемую ими для собственных 
нужд. Однако, их удельный вес в общем объеме про-
изведенной в каждой из областей электроэнергии не-
значительна и не превышает 5%. Но в связи с невоз-

можностью налаживания регулярных поставок антра-
цитового угля работа некоторых из энергогенериру- 
ющих предприятий осложняется (в Донецкой области 
исключительно на антрацитовом угле работает Сла-
вянская ТЭС, в Луганской — Луганская ТЭС). 

Работа энергетического сектора осложняется зна-
чительным физическим и моральным износом обору-
дования на электростанциях и высокими потерями 
топливных ресурсов. 

Подавляющее большинство объектов энергетики 
не соответствует европейским экологическим нормам, 
имеют значительное негативное влияние на окружа- 
ющую среду и нуждаются в модернизации. Поэтому 
одним из основных векторов развития в этой отрасли 
может стать внедрение альтернативных источников 
энергии, в частности ветроэнергетики. По данным 
Межотраслевого научно-технического центра ветро-
энергетики Национальной академии наук Украины, 
территория нашей страны имеет значительные ре-
сурсы ветровой энергии. Среди наиболее подходящих 
для строительства ветроэлектростанций (ВЭС) ученые 
определяют Приазовский район Донецкой, юг и север 
Луганской областей. Кроме того, развитие этого 
направления положительно отразится на других отрас-
лях производства, а также на социальном секторе. 
Важно отметить то, что на Донбассе уже имеется нала-
женное производство элементов ВЭС. Это может при-
влечь в регион инвестиции и повысит занятость в вы-
сокотехнологичном производстве. 

Анализ положения промышленного сектора, 
оставшегося на территориях Донецкой и Луганской 
областей, подконтрольных украинскому правитель-
ству, показывает, что при должном управлении, ре-
формировании и внедрении современных технолгий, 
у региона по-прежнему сохраняются возможности 
остаться экономическим локомотивом Украины. 

Тем не менее, называть главной причиной аннек-
сию части территории (Автономная Республика 
Крым) и военные действия на Донбассе было бы не-
правильно, хотя эти события усугубили объективно 
сложившуюся ситуацию. Однако истинные причины 
такого экономического спада кроются в недальновид-
ности стратегии экономических реформ, начиная с 
момента обретения независимости. 

За годы суверенитета реальный ВВП Украины со-
кратился на 35%. Согласно данным Всемирного 
банка, это — наихудший результат в мире за последние 
24 года [7]. Из 166 стран, имевших и раскрывших пол-
ную статистику ВВП за 1991—2014 гг., он снизился 
только в пяти случаях. Украина в этом списке опере-
дила Молдову (-29%), Грузию (-15,4%), Зимбабве  
(-2,3%) и Центральноафриканскую Республику  
(-0,94%). ВВП остальных стран вырос. С минималь-
ным приростом в Барбадосе (8,9%) и Таджикистане 
(10,6%) и максимальным — в Китае (ВВП вырос в 10 
раз) и Экваториальной Гвинее (в 61 раз).  

Активно навязываемый политиками и государ-
ственными чиновниками тезис о том, что все беды 
Украины связаны с утратой части ее территорий, вой-
ной и разрушением крупнейшего промышленного ре-
гиона, не является корректным. Дело в том, что в при-
веденной статистике эти факторы не нашли своего 
полного отражения. Кроме того, военное бессилие — 
результат экономической и финансовой немощи. Но 
никак не наоборот. Ведь и за период 1991—2013 гг., 
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когда никто не прогнозировал вероятность вооружен-
ного конфликта на территории Украины, указанная 
пятерка стран — мировых аутсайдеров была все та же. 
С той лишь разницей, что Молдова тогда имела худ-
шие по сравнению с Украиной показатели роста.  

Объемы отечественного производства значи-
тельно сократились в 90-е годы. Из-за их ежегодного 
сжатия в первые девять лет независимости Украина 
потеряла почти 60% ВВП. Этот спад вдвое превысил 
глубину падения американской экономики в годы Ве-
ликой депрессии. От указанного шока отечественная 
экономика, по сути, так и не оправилась ни количе-
ственно, ни качественно. Поэтому сегодняшний кри-
зис, начало которого обычно связывают со сменой по-
литической власти в стране, — не более чем очередное 
сползание ко дну экономической ямы, в которую 
страна угодила почти четверть века назад.  

Даже в благополучные годы темпы роста ВВП 
Украины колебались с 12,1% (2004 г.) до 2,7% (2005 г.). 
С началом же глобальной рецессии экономика Укра-
ины вновь оказалась слабейшей в мире: в 2009 г. она 
возглавила список мировых аутсайдеров, упав на 
14,8%. Тогда глубина спада украинского ВВП в семь 
раз превысила среднемировой (-2,1%) [7].  

С конца 2008 г. отечественный ВВП сокращался 
в 16 из 28 квартальных периодов. На этом фоне не-
прекращающаяся череда банкротств, валютная лихо-
радка и обесценение гривни являются объективными 
последствиями. Ведь все это характеризует модель от-
стающего роста: после 1999 г. отечественная эконо-
мика де-факто выросла, но средние темпы этого роста 
так низки, что с каждым годом Украина все больше 
отстает от своих более динамичных партнеров и кон-
курентов.  

За 14 лет, с 2000 по 2013 г., отечественный ВВП 
увеличился на 69,8%. Это худший результат среди всех 
республик бывшего Союза. После Украины мини-
мальный прирост ВВП показала Эстония (75,7%), а 
максимальный — Таджикистан (ВВП вырос в 2,9 раза), 
Туркменистан (3,1 раза) и Азербайджан (4,8 раза). Од-
новременно Украина, по классификации Всемирного 
банка, отставала и от группы развивающихся эконо-
мик — как с низкими доходами (106,8%), так и со 
средними (125,4%). При такой динамике к моменту, 
когда отечественный ВВП достигнет-таки уровня  
1990 г., Украина будет находится внизу рейтингов ми-
ровой экономики. Трудно поверить, но в 1987 г. ВВП 
Украины был меньше ВВП Китая всего в 4,2 раза. 
Хотя численность его рабочей силы превосходила 
украинскую в… 25 раз. К началу текущего года ВВП 
Китая превышал отечественный уже почти в 80 раз. 
После девальвации гривни в январе 2015 г. указанный 
разрыв, по-видимому, удвоился [5].  

Одной из причин этого коллапса стала техноло-
гическая деградация Украины. За годы независимости 
страна утратила не просто отдельные предприятия и 
научные комплексы, а целые отрасли. Из отечествен-
ной промышленности исчезли такие отрасли, как 
микроэлектроника, станкостроение, приборостро- 
ение, роботы, автоматика. Без их сложной и дорогой 
продукции иссякли доходы, исчезли производства-
смежники, оскудела казна, растворились международ-
ные ожидания и национальные перспективы. Приори-
теты украинской экономики сместились от космиче-
ских программ к металлургии, простейшей химии, 
сельскому хозяйству. Сформировавшаяся структура 

экономики не смогла генерировать ни прежних зар-
плат, ни занятости, ни научных изысканий. Безработ-
ными оказались десятки тысяч инженеров, техноло-
гов, математиков, физиков и химиков, которые соста-
вили основную массу трудовых мигрантов.  

Технологический упадок привел к формирова-
нию сырьевой экономики, вес которой за годы неза-
висимости в мировом производстве сократился в 4— 
5 раз. Сегодня он едва достигает 0,08% мирового ВВП, 
что почти в девять раз меньше доли Украины на ми-
ровом рынке труда (0,7%). Этот разрыв — условный 
индикатор того, насколько меньше своих зарубежных 
коллег производит и зарабатывает среднестатистиче-
ский украинец. Его можно трактовать и как показа-
тель избытка «лишних» украинцев на внутреннем 
рынке труда (сообразно уровню среднемировой про-
изводительности). Потеряв прежнюю технологиче-
скую базу, отечественная экономика оказалась привя-
занной к мировой конъюнктуре на сырье. 

В нынешнем году, в условиях усиления военно-
политических и природно-климатических угроз эко-
номике Украины, прогнозировать гораздо сложнее, 
чем в минувшем. Однако ориентиров еще достаточно. 
Взяв направление в минус, ВВП продолжит снижаться 
и его отрицательное значение до минус 10-12% в  
2015 г. вероятно сохраниться. Вопрос о достижении 
«дна» в падении ВВП становится крайне актуальным, 
так как страна уже приближается к грани выживания 
и стабильности в социально-политической и военно-
политической плоскостях. В сложившихся условиях 
экономический рост даже на уровне +10% уже означал 
бы не столько рост, сколько восстановление эконо-
мики после масштабного депрессионного сжатия. 

Даже не начав решать вопросы создания иннова-
ционных секторов экономики, способных подхватить 
слабеющую традиционную, воюющую экономику, 
правительство Украины само себя поставило перед 
угрозой больших имиджевых рисков для привлечения 
иностранных инвестиций в Украину, а страну — на 
грань выживания. При этом крайне удивительно, что 
правительством не только не запущено ни одного зна-
чительного инновационного проекта, не создано ни 
единого высокотехнологического технопарка или про-
мышленного парка со специальным режимом государ-
ственной поддержки, а и задачи создания таковых не 
озвучивается. Помощь Украине международных фи-
нансовых организаций может стабилизировать на не-
которое время падение экономики, однако этого уже 
недостаточно в случае дальнейшего торможения 
структурных, модернизационных реформ.  

Таким образом, будущее экономики Украины мы 
видим в углублении именно рыночных трансформа-
ций и обеспечении на их основе успеха дальнейших 
демократических преобразований и технической мо-
дернизации экономики Украины, которая позволит 
снизить зависимость страны от внешних факторов, 
обозначенных в данной статье. И путь этот предпола-
гает, прежде всего, преодоление квазирыночности. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 
Введение 
Современный этап развития мировой экономики 

сопровождается глобализацией, усилением роли ТНК, 
процессами интернационализации и транснационали-
зации капитала, технологий и рабочей силы. Возрас-
тание влияния регионов выражается в формировании 
устойчивых, обособленных структур, характеризу- 
ющихся национальной идентичностью, отражающих 
национальные интересы и имеющих определенные 
границы. К факторам, стимулирующим развитие гло-
бализации, относятся прогресс в области коммуника-
ций, культурный обмен и выравнивание культурных 
ценностей, развитие транспортной инфраструктуры, 
межгосударственная конкуренция за ресурсы, разви-
тие мирового финансового и фондового рынка и т.д. 
В докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях 2015 года 
указывается, что общий объем прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) снизился в 2014 году на 16% до 
1,23 трлн долл. Выделены факторы, отрицательно вли-

                                                
1 См.: UNCTAD. World Investment Report 2015. Re-

forming international governance. United Nations. New York 

яющие на мировое развитие, к которым относятся не-
уверенность потребителей, волатильность валютных 
рынков и геополитическую нестабильность. Сниже-
ние цен на сырьевые товары рассматривается как фак-
тор уменьшения интереса инвесторов на вложения в 
указанные активы. Позитивно оценены перспективы 
рынка слияний и поглощений. Приток ПИИ в страны 
с переходной экономикой сократился в 2014  году на 
52% до 48 млрд долл.1. Региональные конфликты в со-
четании с падением цен на нефть и международными 
санкциями отрицательно отражаются на перспективах 
экономического роста и ослабляют интерес инвесто-
ров к этому региону. 

 
1. Взаимосвязь и взаимовлияние ПИИ на экономи-

ческий рост 
Экономический рост — это долговременное явле-

ние, связанное с расширением использования факто-
ров производства, повышением эффективности их 
применения. Увеличение факторов предложения, рост 

and Geneva, 2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf. 
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их отдачи направлено на увеличение темпов роста 
производства, способствует созданию условий для 
сбережений и инвестиций. В целях обеспечения эко-
номического роста государство может применять раз-
нообразные виды промышленной политики с целью 
обеспечения экономического роста. К ним относится 
проведение следующих мероприятий: создание фи-
нансовых стимулов увеличения капиталовложений 
предприятия, поддержка проведения инноваций; под-
готовка и переподготовка специалистов; развитие кон-
куренции в финансовом и промышленном секторах; 
проведение приватизации, уменьшение государствен-
ного контроля в промышленности (дерегулирования), 
стимулирование эффективности производства.  

Целью данной статьи является изучение и опреде-
ление влияние притока ПИИ на экономический рост, 
определение факторов стимулирования экономиче-
ского роста в процессе привлечения иностранного ка-
питала посредством передачи новых технологий, раз-
мещения филиалов иностранных фирм, развития кон-
куренции с домашними фирмами, использования но-
вых форм организации менеджмента в компаниях. 

Методика исследования включает использование 
компаративистского подхода, позволяющего произво-
дить сравнение основных направлений исследования 
эффектов привлечения ПИИ и экономического роста, 
с целью выявления общих, универсальных принципов 
и установок, а также нахождения различий, указыва-
ющих на специфику той или иной страны. 

Внешний эффект передачи технологий за счет 
привлечения ПИИ в страну происходит в горизон-
тальном или вертикальном направлении. Анализ науч-
ных исследований свидетельствует о противоречивых 
результатах внешнего эффекта передачи технологий в 
развивающихся странах и странах с переходной эко-
номикой. В ряде работ выдвигается гипотеза о суще-
ствовании позитивного внешнего эффекта от исполь-
зования политики поощрения притока ПИИ стра-
нами-реципиентами иностранных инвестиций. Эф-
фект является более значимым в индустриально раз-
витых странах, характеризующихся высокой долей вы-
сокотехнологичных секторов, улучшающих возможно-
сти передачи новых технологий.1 Диффузия приобре-
таемых технологий способствует более широкому их 
использованию в процессе обмена идеями. Привлече-
ние новых технологий зависит от производительности 
труда рабочей силы, вовлеченной в создание НИОКР. 
Размер страны относится к значимому фактору при 
определении уровня благосостояния.2 

Внешний эффект ПИИ зависит от характера по-
ступающих инвестиций. Трудоемкие и рыночно ори-
ентированные ПИИ создают более значимый внеш-
ний эффект для домашних фирм по сравнению с фир- 
 

                                                
1 См.: Don Clark P.,Hihgfill J., De O. Campino J., 

Rehman S. S. FDI, technology spillovers, growth, and income 
inequality: a selective survey // Global economy journal. — 
2011. — Vol. 11. — Issue 2. — Article 1. — P. 10. 

2 См.: Eaton J., Kortum S. Technology, trade and 
growth: a unified framework // European Economic Re-
view. — 2001. — Vol. 45. — No. 4-6. — P. 754. 

3 См.: Петрикова Е.М. Прямые иностранные инве-
стиции и экономический рост / Е.М. Петрикова // Воп-
росы статистики: научно-информационный журнал. — 
2009. — № 9. — С. 14-21. 

мами, ориентированными на акционерный сектор. 
Небольшие фирмы, не ориентированные на экспорт и 
находящиеся в иностранной собственности, получают 
больший  эффект по сравнению с домашними фир-
мами. Обострение конкуренции вынуждает домашние 
фирмы более эффективно использовать ресурсы и 
улучшать технологии. Фирмы получают выгоды от 
иностранного присутствия, но при этом не создают 
условий для использования внешнего эффекта. Госу-
дарство должно проводить политику поощрения при-
тока иностранного капитала, стимулировать конку-
ренцию и использовать внешний эффект. Е. Петри-
кова предложила механизм определения влияния 
ПИИ на ВВП.3 Автор раскрыла алгоритм расчета ко-
личественной оценки вклада ПИИ на рост ВВП, опре-
делила показатели макроэкономической эффективно-
сти иностранных инвестиций. 

Дон П. Кларк, Дж. Хайфил, де О. Кампино, Ш.С. 
Реман провели макроэкономическое исследование, 
определяющее степень влияния притока ПИИ на эко-
номический рост страны. Авторы  установили, что 
внешний эффект от передачи технологий является ос-
новным фактором долгосрочного экономического ро-
ста. Эффекта ПИИ усиливает неравенство в доходах, 
несмотря на то, что привлечение капитала способ-
ствует росту благосостояния в стране. ПИИ позитивно 
коррелируются с внешним эффектом от передачи тех-
нологий4. 

Некоторые ученые считают, что темпы экономи-
ческого роста технологически более отсталых стран 
определяются скоростью внедрения передовых техно-
логий. Освоение новейших технологий зависит от 
уровня экономического развития страны, объема ин-
вестиций, применяемых методов менеджмента. Ис-
точником роста сбережений являются ПИИ, заим-
ствования у международных организаций, помощь 
развитым странам. Величина сбережений оказывает 
влияние на объем инвестиций в страну. Уровень вало-
вых сбережений изменяется в зависимости от стран. В 
краткосрочный период рост нормы сбережений ведет 
к количественному росту объема производства. В дол-
госрочный период увеличение данного показателя со-
провождается ростом капиталовооруженности и объ-
ема выпуска продукции5.  

Экономический рост, основанный на технологи-
ческом изменении, является результатом комплекс-
ного взаимодействия, причем институциональные 
возможности, дополняющие конкурентные рынки, 
определяются  как важнейшие факторы стимулирова-
ния роста в общем процессе. Под институциональ-
ными возможностями понимаются способности орга-
низовать развитие фирмы, отрасли или экономики пу-
тем объединения соответствующих  рыночных и нер- 

4 См.: Don Clark P., Hihgfill J., De O. Campino J., 
Rehman S. S. FDI, technology spillovers, growth,  and income 
inequality : a selective survey // Global economy journal. — 
2011. — Vol. 11. — Issue 2. — Article 1. — Р. 1-42. 

5 Носова О.В. Проблема макроэкономического рав-
новесия в посткризисной экономике/ О.В. Носова // 
Посткризисные перспективы модернизации российской 
экономики: кол. моногр.; под ред. О.С. Белокрыловой. — 
Ростов н/Д: Изд-во «Содействие ХХI век», 2011. — С. 135-
145. 
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ыночных стимулов с потребностью обновления техно-
логических и дополнительных возможностей1. 

М.Клайн, Э. Розенгрен выделяют эффект богат-
ства в качестве определяющего фактора иностранного 
инвестирования в США. Они утверждают, что затраты 
труда на рабочую силу оказывают меньшее значение 
при оценке оттока ПИИ из страны2. П. Велфенс счи-
тает, что приток ПИИ в венчурные компании способ-
ствует возрастанию запаса капитала, импорту в крат-
косрочный период и экспорту в долгосрочный период. 
Передача технологий сопровождается ростом произво-
дительности труда торгуемого сектора,  приводит к 
внешнему эффекту, способствует росту торговли 
внутри компании, временному протекционизму и уве-
личению заработной платы.3 

МНК играют важную роль в передаче техноло-
гий. Они характеризуются показателями высокой про-
изводительности труда, расходования значительных 
средств на НИОКР в отличие от домашних фирм. Фи-
лиалы иностранных фирм используют внешний эф-
фект от передачи технологий, применяя разные под-
ходы. Передача новых знаний происходит в результате 
перемещения рабочей силы, которая прошла обучение 
в МНК. Рабочие используют в домашних фирмах при-
обретенные знания, навыки и опыт, полученные в за-
падных компаниях. Домашние фирмы имитируют 
производство, менеджмент и маркетинг иностранных 
филиалов. Обострение конкуренции вынуждает до-
машние фирмы более эффективно использовать ре-
сурсы и прогрессивные, производительные техноло-
гии, дающие возможность получать прибыль. Рост 
конкуренции ограничивает развитие домашних фирм 
и уменьшает их рыночную долю в общей структуре 
производства. Как результат, сокращается величина 
используемых производственных мощностей, что при-
водит к неэффективному использованию эффекта 
масштаба. Иностранные филиалы оказывают влияние 
на экспортные возможности домашних фирм посред-
ством торговли, которая способствует сокращении из-
держек домашних фирм при проникновении на ино-
странные рынки. ПИИ и продукция иностранных фи-
лиалов выступают заменителями экспорта, а также его 
дополняют. Посредством ПИИ происходит перемеще-
ние затрат и конечных продуктов. Домашние фирмы 
импортируют технологии из многонациональных ком-
паний (МНК) путем приобретения производственного 
оборудования, специализированных мощностей, диф-
ференцированной продукции. Внешний эффект взаи-
модействия иностранных филиалов и домашних фирм 
на горизонтальном или вертикальном уровнях способ-
ствуют повышению производительности труда в 
стране. Рост спроса на промежуточные продукцию вы-
нуждает домашние фирмы использовать преимуще-
ства экономии масштаба.4 

                                                
1 См.: Radosevic S. Science and technology capabilities 

in economies in transition: effects and prospects // Economics 
of Transition. — December 1995. — Vol. 3, No 4. — Р. 472. 

2 См.: Klein M., Rosengren E. Foreign direct investment 
outflow from the United States: an empirical assessment. In 
book: Multinationals in the New Europe and global trade. — 
Eds. M. W.Klein, P. J.Welfens. — Berlin: Springer- Verlag, 
1992. — Р. 102. 

3 См.:Welfens P. J.J.  Jasinski P. Privatization and for-
eign direct investment in transforming economies. — Dart-
mouth Publishing Company Limited, 1994. — Р. 223. 

Рассмотрим способы передачи технологий на го-
ризонтальном уровне, в данном случае домашние 
фирмы занимают адекватные позиции в производ-
ственной цепочке с иностранными филиалами, кон-
курируя с ними, что в свою очередь стимулирует по-
вышение производительности труда внутри фирм. М. 
Хаддад, А. Харрисон  провели исследование влияния 
ПИИ на эффективность функционирования фирм в 
производственном секторе путем изучения дисперсии 
производительности труда и повышения производи-
тельности труда за счет ПИИ, конкуренции. 5  Специ-
фические факторы фирм определялись общей произ-
водительностью труда отдельно для каждого сектора.  
Показатель дисперсии производительности труда каж-
дой фирмы в секторе рассчитывался  относительно 
уровня производительности труда, достигнутого 
наиболее эффективной фирмой. Показатель ино-
странного присутствия определялся как доля ино-
странных активов отдельно взятой фирмы к общим 
активам и как доля активов иностранных фирм в об-
щих активах сектора. Полученные результаты относи-
тельно определения  внешнего эффекта позволили вы-
явить секторы с большими объемами ПИИ, которые 
имеют низкую дисперсию производительности труда в 
фирмах. Следовательно, домашние фирмы находятся 
ближе к границе эффективного использования произ-
водственных возможностей. Авторы полагают, что бо-
лее высокая производительность труда домашних 
фирм не может быть объяснена более высокой долей 
иностранного капитала в секторе.  Присутствие ино-
странного капитала негативно коррелируется с ростом 
производительности в домашних фирмах.      

В. Касуриа указывает, что домашние фирмы не 
извлекают выгод от иностранного присутствия, если 
его оценивать долей продаж, в то же время они полу-
чают доступ к запасам иностранного капитала.6 До-
полнительные исследования свидетельствуют, что до-
машние фирмы, которые относятся к подгруппе, за-
нимающейся НИОКР, позитивно влияют и обеспечи-
вают передачу новых технических знаний. Доступ к 
запасам иностранного капитала способствует повыше-
нию эффективности домашних фирм, специализиру-
ющихся на НИОКР. Фирмы, не относящиеся к под-
группу, занимающейся  производством новых знаний, 
не получают эффекта от передачи новых технических  
знаний. 

Работа В. Келлера, С. Йэпла посвящена опреде-
лению эффекта передачи технологий  в производ-
ственном секторе США от ПИИ и импорта. Исследо-
вание имело цель определить влияние роста ПИИ и 
импорта на рост производительности труда в домаш-
них фирмах, куда поступали инвестиции. Иностран-
ное присутствие измерялось как доля занятости в ино-

4 Носова О.В. Институциональные основы привле-
чения иностранных инвестиций в Украине. - Наукові 
праці Донецького національного технічного університету. 
Серія: Економічна. Випуск 37-1. — Донецьк, ДонНТУ, 
2009. — С.111. 

5 См.: Haddad M., Harrison A.E. Are there positive spill-
overs from direct foreign investment? Evidence from panel 
data for Morocco // Journal of Development Economics. — 
42 (1). — Р. 51 — 74. 

6 См.: Kathuria V. Productivity spillovers from technol-
ogy transfer to Indian manufacturing firms // Journal of In-
ternational Development. — 12(3). — Р. 343 — 369. 
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странных филиалах  к общей занятости в отрасли. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что 
ПИИ создают условия получения значительных про-
изводственных выгод для домашних фирм. Внешние 
эффекты оцениваются в больших размерах по сравне-
нию с другими исследованиями. Внешние эффекты 
составляют 8%-19% от производственного роста аме-
риканских фирм в период с 1987 — 1996 года. Они раз-
личаются и зависят от размера фирмы и производи-
тельности труда в ней. В. Келлер, С. Йэпл сделали 
предположение, что сильный внешний эффект имеет 
место в связи с притоком ПИИ в  высокотехнологич-
ные секторы. Небольшие фирмы, имеющие низкую 
производительность труда,  получают больший внеш-
ний эффект от ПИИ по сравнению с крупными фир-
мами, имеющими высокую производительность труда. 
Внешний эффект от импорта значительно меньше по 
сравнению с эффектом от ПИИ. 

Р. Кроссе и Л. Тревино исследовали роль инсти-
тутов в условиях появления новых рынков. Авторы 
определили общие факторы привлечения ПИИ, к ним 
относятся двусторонние инвестиционные договоры, 
степень проведения реформы предприятий, правила 
репатриации капитала и уменьшение уровня государ-
ственной коррупции.1 

Изучение рассмотренных подходов позволяет вы-
делить в качестве основных факторов стимулирования 
экономического роста передачу технологий посред-
ством размещения филиалов иностранных фирм, раз-
вития конкуренции с домашними фирмами, повыше-
нии производительности труда за счет привлечения 
ПИИ.  

 
2. Глобальные ТНК и новые технологии 
Деятельность глобальных ТНК направлена на 

привлечение инвестиций, перенос новых технологий 
производства и управления, стимулирование роста 
ВВП, улучшение платежного баланса путем увеличе-
ния экспортной выручки или снижения импорта. Рас-
сматриваемые изменения способствуют укреплению 
экономики страны, повышению уровня жизни насе-
ления. Характерным явлением, которое присуще дея-
тельности современных ТНК, является быстрое разви-
тие инвестиционных связей, сопровождающихся ак-
тивной диффузией инновационных технологий. Более 
того, ТНК выступают современной институциональ-
ной формой интернационализации производства, а 
также основными экспортерами ПИИ. 

Инвестиционная деятельность ТНК включает: 
1) финансовое планирование, то есть процесс 

оценки и выбора инвестиций долгосрочного назначе-
ния, ПИИ; 

2) управление инвестиционным риском; 
3) управление портфельными иностранными ин-

вестициями. 
Кроме перечисленных направлений инвестици-

онной деятельности одной из форм привлечения ТНК 
выступают контрактные операции. В литературе ино-
гда они называются неакционерными формами или 

                                                
1 См.: Grosse R., Trevino L.J. New institutional eco-

nomics and FDI location in Central and Eastern (Mimeo). 
Phoenix, AZ: American Graduate School of International 
Management, 2003. 

новыми формами инвестиций. Многие исследователи 
считают, что неакционерные формы деятельности 
превратились в наиболее типичную, массовую форму 
взаимоотношений ТНК и стран, принимающих инве-
стиции.2 

Среди самых распространенных форм деятельно-
сти, не связанных с владением акционерным капита-
лом, следует выделить лизинговые контракты, фран-
чайзинг, инжиниринг, добыча сырья на основе подря-
дов и тому подобное. Главным фактором распростра-
нения новых форм инвестиций стала политика разви-
вающихся стран, которая предусматривала полную 
или поэтапную национализацию активов ТНК, усиле-
ние контроля за их деятельностью. Ограничение опе-
раций иностранных фирм формами, не связанными с 
владением акционерным капиталом, рассматривалось 
в большинстве развивающихся стран, как логическое 
завершение курса на вытеснение ТНК в экономике. 

Инновационная политика включает развитие и 
продвижение НИОКР, расширение технологических 
связей, горизонтальную политику, использование 
учебных стимулов, промышленных, технологических 
и научных парков. Повышенный интерес ученых к 
данной политике, фокусирующейся на технологиче-
ских аспектах, позволяет значительно повысить науч-
ный потенциал за счет технологических внешних эф-
фектов ПИИ. Отечественные фирмы получают воз-
можность использовать результаты, получаемые от 
эффекта поглощения нового знания. Координация 
политики в области ПИИ в сочетании с использова-
нием результатов НИОКР, инноваций и региональных 
политических инструментов рассматривается в каче-
стве перспективного направления развития техноло-
гий. В странах переходной экономики приток ПИИ 
рассматривается в качестве источника средств, позво-
ляющих перестроить национальные инновационные 
системы в соответствии с глобальной системой знаний 
и диффузией информации. 

С каждым годом растет вероятность того, что за-
рубежная деятельность ТНК может стать источником 
политических, экономических, социальных, юридиче-
ских и институциональных конфликтов с правитель-
ствами, что  во многих случаях оказывает влияние на 
межгосударственные отношения. Либерализация тор-
говли и иностранных инвестиций, меры по распро-
странению режима наибольшего благоприятствования 
на зарубежные компании и установление единого ре-
жима для национальных и международных корпора-
ций все больше нейтрализуют некоторые аспекты воз-
никающих противоречий между государствами и 
ТНК.3 

В условиях ухудшения международной конъюнк-
туры отмечен рост числа «агрессивных» и «враждеб-
ных» поглощений и, соответственно, уменьшение 
«дружественных». При «агрессивных» поглощениях 
ТНК сначала прибегают к скупке акций иностранной 
компании на фондовом рынке, а потом уже вступают 
во взаимодействие с общим собранием акционеров. 
Следствием «агрессивного» поглощения становится 

2 См: Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підру-
чник / О.І. Рогач. — К.: Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2008. — С. 307. 

3 См: Черников Г.П. Очень крупные транснацио-
нальные корпорации и современный мир / Г.П. Черни-
ков, Д.А. Черникова. — М.: Экономика, 2008. — 399 с. 
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полная смена руководителей поглощающей компании. 
В случае «дружественного» поглощения достигается 
согласие между руководителями ТНК и руководите-
лями (акционерами) поглощающей компании, на 
куплю-продажу акций. Затем осуществляется обмен 
акций этой компании на акции ТНК. Другим вариан-
том «дружественного» поглощения является поглоще-
ние в форме передачи контрольного пакета акций 
ТНК в траст или доверительное управление.1 

Некоторые экономисты считают, что контракт-
ные соглашения является формой привлечения капи-
тала в стране назначения. Для того чтобы заключить 
такое соглашение, необходимо инвестировать капитал 
в основные фонды, торговую марку и технологию или 
трудовые ресурсы. Контрактные формы инвестиций — 
это формы инвестиций, которые не связаны с владе-
нием акционерным капиталом. К ним относятся: 
строительные работы с заключением подрядных дого-
воров, лицензионных соглашений, субконтрактных 
соглашений, добыча сырья по подрядным договорам 
и распределение продукции, лизинг, контракты об 
управленческой помощи, контракты на управление, 
франчайзинг и инжиниринг. Предметом таких кон-
трактных операций выступает комплекс услуг по под-
готовке или организации производства, а также услуги 
по обеспечению реализации продукции. Применение 
контрактных форм инвестирования позволяет защи-
тить активы компании. К недостаткам рассматривае-
мой формы относятся потеря контроля, возможность 

появления конкурентов при неадекватном использо-
вании лицензии. Участие филиалов ТНК в междуна-
родных операциях по привлечению ПИИ через созда-
ние собственных зарубежных фирм и совместных 
предприятий направлено на увеличение степени кон-
троля компании. 

Примерами успешных конкурентоспособных 
глобальных инновационных компаний являются 
Apple, Google, Samsung Group, Toyota, BMW. 

Рассмотрим данные "Топ 50 самых инновацион-
ных компаний 2015» (TOP-50 The Most Innovative 
Companies 2015), опубликованные Бостонской кон-
салтинговой группой, - международная компания, 
специализирующаяся на управленческом консалтинге, 
ведущий консультант по вопросам стратегии бизнеса 
(табл.1).2 

Среди компаний, вошедших в десятку лидеров, 
отмечены пять компаний в сфере технологий, авто-
производители - Tesla, Toyota, BMW и Daimler, а 
также биотехнологическая компания Gilead. 

В качестве четырех факторов, способствующих 
успеху инновационных компаний, специалисты Бо-
стонской консалтинговой группой отмечают способ-
ность этих компаний обеспечивать высокую скорость 
развития инноваций, совершенствование эффектив-
ности процессов в области НИОКР, максимально эф-
фективное использование технологических платформ, 
а также систематическое изучение смежных рынков, 
что способствует повышению конкурентоспособности 
на рынке.  

 
Таблица 1 

Крупнейшие инновационные компании в 2015 году  
(изменения 2013 к 2014 в%) 

№ Корпорация Оценка 
в 2015 

Доход EBIT* TSR** Расходы на НИОКР

1 Apple 18 7.0 7.2 40.4 35.0 

2 Google 19 10.3 19.8 - 6.1 24.3 

3 Tesla Motors 20 58.8 нд 47.9 100.4 

4 Microsoft Corp. 21 11.0 0.0 27.5 5.8 

5 Samsung Group 22 - 9.8 - 32.0 - 1.8 4.3 

6 Toyota 23 16.4 73.5 21.1 0.4 

7 BMW 24 5.7 11.6 8.3 - 0.2 

8 Gilead Sciences 25 122.2 235.0 104.5 18.1 
Составлено на основе данных: Most Innovative Companies [Electronic resource] // FORTUNE. — Mode of access: 

http://fortune.com/2015/12/02/50-most-innova tive -companies/.* EBIT - прибыль до вычета процентов, налогов и амор-
тизации. 

** TSR —совокупная доходность акционеров. 

 
В основе успеха Топ 50 самых инновационных 

компаний лежат научные исследования и новые тех-
нологии, которые приобретают все большее значение 
в качестве факторов развития инноваций, поскольку 
способствуют разработке и созданию инновационных  
продуктовых, дающих толчок в развитии наукоемких 
отраслей экономики. В список ведущих компаний 
2015 года вошло 29 компаний из США, 11 из Европы, 
10 из Азии, 3 из Китая и одна из Индии. Компаний 
Украины и России в рейтинге отсутствуют. В числе 
ведущих компаний - китайская интернет-компания 

                                                
1 См: Якубовський С.О. Транснаціональні корпора-

ції: особливості інвестиційної діяльності: [навч. посіб.] /  
С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. — К.: 
Центр учбової літератури, 2011. — С. 56. 

Tencent, производитель сетевого оборудования Huawei 
и производитель персональных компьютеров Lenovo, 
а также индийский автопроизводитель Tata Motors. 
Следует отметить заметное ухудшение позиций ком-
пании Facebook, которая в списке самых инновацион-
ных компаний по сравнению с уровнем 2014 года, пе-
реместилась с 9 на 28 место. Японская компания Sony, 
занявшая 10 место в прошлогоднем рейтинге, в этом 
году в него не попала. 

Анализ топ-20 компаний, которые инвестируют в 
НИОКР, и индустрий этих корпораций и страны их 

2 50 Most Innovative Companies [Electronic resource] 
// FORTUNE.. — Mode of access: http://fortune.com/2015/ 

12/02/50-most-innovative-companies/. 
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базирования, следует выделить, что в индустрию здра-
воохранения инвестируется в НИОКР более чем в 
другие индустрии — 61,7 млрд долл. Автостроение за-
нимает второе место с суммой 43,7 млрд долл. Компь-
ютеры и электроника получают 37,9 долл. Программ-
ное обеспечение получают 30,5 млрд долл., как пока-
зывают предварительные данные, инвестиции в эту 
индустрию растут быстрыми темпами.1 

Характерными тенденциями в сфере инноваций, 
влияющими на конкурентоспособность ТНК, явля-
ется большая открытость компаний в рамках межфир-
менной кооперации в сфере науки и технологий, а 
также перенос существенной части исследований в за-
рубежные страны. Все большее распространение по-
лучает практика поглощения крупнейшими ТНК ком-
паний, обладающих инновационным продуктом или 
технологией. Решающий вклад в обеспечение иннова-
ционности ТНК вносят материнские компании. 

Материнские ТНК США занимают первое место 
в мире, инвестируя в НИОКР 52% всех поступления 
20-ти компаний. Далее следуют Германия и Швейца-
рия, с процентами соответственно 13% и 11%.2 

Скорость производственного процесса стано-
вится важным конкурентным преимуществом ТНК. 
Для ускорения производственного процесса и усиле-
ние давления на конкурентов международные компа-
нии сокращают бюрократические ограничения и про-
цедуры, создают кросс-функциональные рабочие 
группы, перестраивают структуру и организацию про-
изводства, внедряют новейшие технологии. Техноло-
гические конкурентные преимущества ТНК во многом 
обусловлены формированием тесных долгосрочных 
партнерских отношений с поставщиками. Важную 
роль в обеспечении конкурентоспособности произ-
водственной системы ТНК играет оптимизация управ-
ленческой цепочкой поставок, в частности эффектив-
ная организация логистики и послепродажного обслу-
живания. 

Так, например, в основе высокой конкурентоспо-
собности крупнейшей американской машинострои-
тельной ТНК Caterpillar лежит одна из лучших в мире 
систем поставок запасных частей, что обеспечивает 
доставку любой из 550 000 деталей для оборудования 
покупателю в течение нескольких часов.3 

В Докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях 
2015 года указывается на необходимость реформиро-
вания международной системы управления инвести-
циями для достижения целей устойчивого развития. 
Это подразумевает как корректировку инвестицион-
ных соглашений, так и повышение согласованности 
международной инвестиционной и налоговой поли-
тики. Согласно Докладу, в 2014 г. инвестиционные 
вложения в государства с переходной экономикой, к 
которым относятся страны юго-востока Европы и 
СНГ, снизились на 51% по сравнению с 2013 г. и со-
ставили 45 млрд долл. США. Отток инвестиций из 
Украины достиг 200 млн долл. США, в то время как 
объемы инвестиций, поступившие в Казахстан и Азер-
байджан, напротив, увеличились. 

                                                
1 The Global Innovation 1000: Top 20 R&D Spenders 

2005-2015 [Electronic resource] // STRATEGY. — Mode of 
access: http://www.strategyand.pwc.com/global/home/ what-

we-think/innovation1000/top-20-rd-spenders-2015. 
 

Показатель снижения объемов ПИИ в Россию 
составил 70% и равен 19 млрд долл. в 2015 году. Экс-
перты указывают на резкий контраст в объемах капи-
тала в Россию в 2015 году, выразившемся в их сокра-
щении. В 2013 году Россия была признана третьим 
государством в мире по объему привлеченных ПИИ. 
Их величина  составила 79 млрд долл. Оценка основ-
ных экономических, политических и определяющих 
бизнес-среду факторов, стимулирующих и сдержива-
ющих приток ПИИ в Восточную Европу, показывает, 
что в качестве факторов, стимулирующих приток 
ПИИ, большинство респондентов выделяют: затраты 
на рабочую силу, трудовые навыки, макроэкономиче-
скую стабильность, конвертируемость валюты, бли-
зость инвестора. К числу ограничивающих приток 
ПИИ факторов относятся: размер рынка, природные 
ресурсы, инфраструктура, правовая стабильность, 
имидж страны, финансовые стимулы. Для увеличения 
притока ПИИ следует улучшить большинство эконо-
мических и политических факторов. 

Выводы 
В трансформационной экономике рамки периода 

проведения экономических реформ ограничены вре-
менным лагом. Предпосылки экономического роста 
могут быть созданы за счет увеличения создания 
наукоемких технологий, повышения эффективности 
их использования в результате использования преиму-
ществ международного движения капитала. К числу 
таких факторов относится привлечение ПИИ, повы-
шение эффективности инвестирования, подготовка 
инвестиционной программы, определяющая приори-
тетные отрасли инвестирования. Выделение отраслей 
инвестирования в зависимости от уровня их развития, 
значимости для нужд народного хозяйства, региональ-
ного назначения будет способствовать улучшению ин-
вестиционного климата в стране. Инвестиции в при-
быльные отрасли экономики будут стимулировать раз-
витие смежных отраслей экономики, создание допол-
нительных рабочих мест. 

Систематизация факторов, определяющих конку-
рентоспособность крупных международных фирм, 
позволяет выделить инновативность и динамические 
способности к адаптации ТНК в турбулентной внеш-
ней среде. К преимуществам развития международ-
ного бизнеса относятся достижение технологического 
лидерства за счет эффективного использования гло-
бальных производственных систем, высокое качество 
и удовлетворение запросов целевых потребителей, а 
также эффективное использование человеческого ка-
питала. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ  
ЩОДО ВИХОДУ УКРАЇНИ З КРИЗИ 

1. Загальні положення 
 
Революційні події, що відбулися останнім часом 

в Україні, змусили обрану владу серйозно замислитися 
про нове більш ефективне управління країною. Слід 
зауважити, що після зміни влади в Україні, економі-
чне становище безпрецедентно складне. І ось чому: 
масове зупинення великих виробництв, втрата терито-
рій і ключових ринків збуту, поголовне неповернення 
валютної виручки, відхід бізнесу в тінь (а часто — пе-
рехід на нелегальне положення), відплив капіталу за 
кордон і депозитів — із банків, тотальна недовіра до 
влади, до державної економічної політики через її фа-
ктичне банкрутство. Крім того, негативні тенденції в 
розвитку економіки країни та її господарських суб'єк-
тів посилювалися в результаті останньої фінансово-
економічної кризи. Цим і обумовлена зміна умов гос-
подарювання підприємств, посилення об'єктивних ви-
мог щодо підвищення ефективності їх діяльності, 
щодо забезпечення прибутковості, конкурентоспро-
можності та інвестиційної привабливості. 

Слід визнати, що всі показники, які характеризу-
ють розвиток країни, досягли найглибшого дна. На 
жаль, економіка України і зараз щодня продовжує 
скорочуватися, а економічні процеси, які відбуваються 
безконтрольно, матимуть далекосяжні наслідки. 

Необхідно зазначити: для того, щоб нинішньому 
керівництву вдалося вивести країну з найглибшої 
кризи, потрібно застосувати титанічні зусилля і найбі-
льшу мудрість при проведенні реформ. На жаль, до-
нині наша країна не має чіткого плану виживання, а 
головне — розвитку. Основою розвитку будь-якої дер-
жави є створення економічної бази: стимулювання ро-
боти старих і відкриття нових підприємств у промис-
ловості, у сільському господарстві, будівництві, тран-
спорті та ін. 

Зараз проводиться цілий ряд заходів: боротьба з 
корупцією, люстрація, наведення порядку в МВС, су-
дах, прокуратурі. Так, це, безумовно, потрібно, але всі 
ці так звані реформи не зачіпають економічного зрос-
тання країни, не сприяють відкриттю нових промис-
лових підприємств, збільшенню заробітної плати, зни-
женню цін на товари й послуги. 

Анатолій Кінах у статті «Фактор часу — виріша-
льний» («Дзеркало тижня») так визначає економічний 
розвиток країни на перспективу: «Ми повинні зробити 

акцент на розвиток промислової сфери, малого та се-
реднього бізнесу, які є стрижнем економіки, які фор-
мують робочі місця і генерують податки до бюджету. 
Потребує вдосконалення фінансова, податкова, експе-
ртна політика. Це надзвичайно важливо в умовах еко-
номічної кризи та змін для українських підприємств, 
передбачених вступом в дію зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС наступного року. Європа не повинна 
бути розчарована відсутністю результатів у боротьбі 
українців з корупцією, тіньовими схемами, нечесними 
судами, бюрократизованим підприємницьким середо-
вищем, які блокують надходження інвестицій, не да-
ють розвиватися вітчизняному бізнесу». 

Можна тільки шкодувати, розглядаючи гнітючий 
стан економіки країни, про непростиме ослаблення 
державного впливу, відсутність цільової установки й 
розуміння на урядовому рівні значення розвитку про-
мисловості, сільського господарства, будівництва, тра-
нспорту тощо, а також розвитку малого та середнього 
бізнесу. 

Україні потрібні структурні та інституційні рефо-
рми, здатні зупинити економічний спад, а не сповіль-
нити його на час. Якщо ми самі не можемо визначити 
першочергові, головні проблеми в країні та прагнемо 
до того, щоб було менше помилок і прорахунків при 
проведенні реформ, слід звернутися до світового дос-
віду. А він багатющий і достатньо повчальний для нас. 

 
2. Зарубіжний досвід 
 
У цей доленосний для країни час обов'язок кож-

ного громадянина — пропонувати і, за можливості, 
практично реалізовувати пропозиції щодо виходу з 
кризи. Ці пропозиції мають бути комплексними, зро-
зумілими не тільки для української правлячої еліти, а 
й для народу. 

Провладним структурам слід звернутися за досві-
дом в інші країни, коли вони опинялися в такому ста-
новищі, як і Україна. Їх досвід дуже корисний для нас. 
Можна вивчити досвід післявоєнних країн Західної 
Німеччини, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру та ін. 
Але можна використовувати й досвід США, коли вони 
виходили з важкої кризи 1930-1933 рр. Він для нас 
більш повчальний, оскільки ситуація у них була ана-
логічна. 
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Президент Франклін Делано Рузвельт, приходячи 
до влади в 1930 році, через три роки підняв промис-
лове виробництво до рівня докризового періоду, зни-
зив ціни на товари й послуги, підвищив зарплати й 
пенсії, а в подальші роки США стали однією з най-
більш провідних і високотехнологічних країн. Слід за-
уважити, що він робив це не за рахунок зовнішніх за-
позичень і фінансової допомоги європейських та ін-
ших держав (у Європі в цей період була своя серйозна 
економічна криза), а за рахунок власних внутрішніх 
резервів. Найбільший талант Рузвельта проявився в 
тому, що, спираючись на прогресивні ідеї в тодішніх 
соціальних науках (зокрема на ідеї англійського вче-
ного-економіста Кейнса), він так сформував суть 
свого реформування «Нового курсу»: «По всій країні 
чоловіки і жінки, забуті в політичній філософії уряду, 
дивляться на нас, чекаючи на вказівки, що їм робити, 
а також більш справедливого розподілу національних 
багатств... Я обіцяю новий курс для американського 
народу» (журнал «Time» від 11 липня 1932). У «Новому 
курсі» Рузвельт визнав і включив до механізму реформ 
основний реформаторський чинник — людський, 
створивши такі умови, за яких вона спрацювала на со-
ціальний прогрес США. Йдеться про умови, коли гро-
мадянам стало вигідно жити й працювати чесно. Це і 
забезпечило американському суспільству вихід з кризи 
на шляху до соціального прогресу. 

Слід зауважити, що уряд України на даний мо-
мент не зміг задіяти наукового інтелекту та енергети-
чного потенціалу українського народу щодо виходу 
країни з глибокої кризи, не представив стрімкого ста-
рту українців на перспективу розвитку країни в май-
бутньому. 

В Україні є десятки науково-дослідних економіч-
них інститутів, факультетів, тисячі вчених-економіс-
тів, але, на жаль, ніхто з них не представив програму 
реформ або хоча б концепцію щодо економічного ро-
звитку країни на перспективу. Зараз першочерговими, 
навіть надстроковими, повинні стати економічні ре-
форми — тільки вони можуть врятувати країну. Саме 
ці реформи на 80-90% розв’яжуть усі проблеми в Ук-
раїні. Для цього необхідно в терміновому порядку ви-
значити економічні реформи, підвести серйозну нау-
кову базу, використовувати закордонний досвід, обго-
ворити економічні реформи з українським народом і 
протягом одного-двох років реалізувати їх у життя. Ра-
дикальним чинником у методології реформ в Україні 
має стати створення (саме за допомогою освіти і на-
уки) таких умов у суспільстві, щоб було вигідно жити 
й працювати чесно! 

Проводячи політику «Нового курсу», Ф. Рузвельт 
оголосив надзвичайні заходи щодо реформування еко-
номіки й застосував жорстке, пряме урядове втру-
чання в реалізацію зазначених заходів. Це необхідно 
зробити й Україні. Про це говорив і академік НАН 
України В.М. Геєц: «Нехай мене тисячі разів звинува-
тять, але без активної позиції держави нічого не буде». 

 
3. Основні шляхи реформування економіки 
  
Фундаментом розвитку будь-якої держави є її 

економічний потенціал, що ґрунтується на потужній 
науково-технічній базі. Саме виробничо-технічні га-
лузі суспільства забезпечують матеріальний добробут 
народу. 

 Численні галузі промисловості, сільського госпо-
дарства, транспорту, будівництва становлять економі-
чну базу країни. Потім вступають у дію економічні за-
кони з обміну та розподілу готової продукції. У цьому 
й полягає економічна основа життєдіяльності будь-

якої держави. Це аксіома, яка не потребує доведення. 
Тому кожне суспільство повинно саме себе обробляти, 
тобто створювати таку кількість готової продукції 
(промислової і продовольчої), щоб могло задоволь-
нити потреби народу. Наступним етапом є розподіл 
готової продукції, отже, реалізація її. На цьому етапі 
виникають проблеми: забезпечення населення кош-
тами (видача зарплати, пенсій та ін. соціальних ви-
плат) і формування справедливих та обґрунтованих 
цін на товари й послуги. Тому будь-яке суспільство з 
одного боку повинно мати таку кількість підприємств 
з випуску продукції, яка могла б задовольнити потребу 
народних мас, а з іншого — грошова маса у людей має 
бути достатньою для забезпечення кругообігу товарів і 
грошей. Ціна на товари та послуги повинна викону-
вати розумну функцію регулювання між виробниками 
та покупцями. 

Що необхідно зробити в Україні? 
По-перше, збільшити кількість підприємств-то-

варовиробників у 3-4 рази. Цим самим ми збільшимо 
в рази не тільки робочі місця, але й піднімемо проми-
словість, сільське господарство, транспорт, будівниц-
тво тощо. Тільки це може нас врятувати. Це розумів і 
Ф. Рузвельт, зазначаючи першочергові надзвичайні за-
ходи у США. 

По-друге, підняти заробітну плату, пенсії та інші 
соціальні виплати в 2-3 рази. 

По-третє, знизити ціни в 2-3 рази на промислові 
та продовольчі товари, послуги, медичні препарати, 
ліки та оплату ЖКГ. 

 
4. Збільшення кількості підприємств-товаровироб-

ників малого та середнього бізнесу 
 
Характерною рисою ринку товарів в Україні за всі 

роки існування є суттєве домінування імпорту як про-
довольчих, так і промислових товарів від 70 до 90%. 
Відомо, якщо країна допускає на свій ринок понад 
14% імпортного товару, то економіка цієї держави де-
градує. Шукати винних у цій проблемі немає сенсу. 
Треба виправляти становище. 

Основна причина полягає в тому, що за 24 роки 
існування України підприємства, в основному, закри-
валися, і створювалася лише незначна кількість нових. 
А якщо немає підприємств-товаровиробників, то хто 
буде випускати продукцію. Ось така сумна статистика. 
Наприклад, у США — 20 млн, у Німеччині — 12 млн, 
Великобританії — 10 млн, у Польщі — 3,5 млн, Фран-
ції — 8 млн підприємств-товаровиробників. Угорщина, 
де населення в 4 рази менше, має 1,5 млн підпри-
ємств-виробників, а в Україні, на початок 2015, — 
лише 845 тис. підприємств-товаровиробників усіх 
форм власності. 

На жаль, кількість підприємств-виробників у кра-
їні продовжує знижуватися. Так, тільки за січень-лю-
тий 2015 р. у м. Києві закрилося понад 4 тис. підпри-
ємств, а до кінця року в країні буде закрито 80 тис. 
середніх і понад 200 тис. малих підприємств. Тисячі 
підприємств, якщо й не закрилися, то в усякому разі 
не ведуть активної виробничо-господарської діяльно-
сті. 

Тому для України на сьогодні доленосним за-
вданням є збільшення кількості підприємств-товаро-
виробників у 3-4 рази та доведення їх хоча б до 3-
4 млн. Робити це необхідно за рахунок відкриття ма-
лих і середніх підприємств. Так, роботу великих підп-
риємств теж слід стимулювати, але, щоб прискорити 
випуск товарів українського виробництва, слід це ро-
бити через малі та середні підприємства-товаровироб-
ники. Ці підприємства мають суттєві переваги перед 
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великими. Вони більш мобільні, вимагають менше ка-
піталовкладень і легко адаптуються в ринковому сере-
довищі. Тут маємо на увазі малі підприємства від 5 до 
50 і середні — від 50 до 300 працівників. 

Чому ми приділяємо увагу відкриттю саме підп-
риємств-товаровиробників. Так, торговельні підпри-
ємства теж можна відкривати, якщо виникне така не-
обхідність, але український ринок уже перенасичений 
торговими структурами, багато з них закриваються, 
оскільки немає не тільки товарів, у народу немає гро-
шей для їх купівлі. 

 
5. Основні види діяльності підприємств-товарови-

робників 
 
На першому етапі відродження українського то-

варовиробника слід приділити увагу вивченню внутрі-
шнього і зовнішнього ринків. Слід зауважити, що оби-
два ринки великі й складні та, як усі ринки, з високим 
ступенем конкурентності. На внутрішньому ринку 
краще працювати, тому що він свій, де, як говорить 
народна мудрість, навіть стіни допомагають. Зовніш-
ній ринок складніше освоювати, але можна. Не можна 
сказати, що Україна тут новачок. Є численні приклади 
українських бізнесменів, які успішно освоїли зовніш-
ній ринок. 

На що орієнтуватися нашим бізнесменам при від-
критті малих і середніх підприємств. Можна відкри-
вати підприємства за будь-якими видами діяльності. 
Але, перш за все, слід звернути увагу, що Україна по-
сідає 7-е місце у світі з видобутку корисних копалин. 
Це величезна країна з багатющими природно-сиро-
винними й водними ресурсами, родючою землею та 
лісами. Крім того, є в достатній кількості трудові ре-
сурси й потужна науково-технічна база. Дуже рідко 
можна знайти таку країну, як Україна, з такими бага-
тими природними, сировинними й людськими ресур-
сами, що має потужний науковий і технічний потен-
ціал. 

 Тому, щоб швидше і легше заробити початковий 
капітал, бізнес повинен зайнятися переробкою своїх 
українських сировинних ресурсів. Тут усе доступніше, 
простіше і менше ризиків. Внутрішній ринок «проко-
втне» всі товари, які будуть виготовлятися нашими ук-
раїнськими товаровиробниками. На зовнішньому ри-
нку на сьогодні також користуються попитом наші то-
вари сільськогосподарського виробництва. Це всі види 
зернових, м'ясо, птиця, молочна продукція, соняшни-
кова олія, яйця, мед та ін. Продукція промислового 
виробництва, руда, сіль, металопродукція, добрива, 
продукція хімічного машинобудівного виробництва та 
ін. 

 
6. Завоювання внутрішнього і зовнішнього ринків 
  
Природно, при збільшенні кількості промислових 

підприємств і випуску українських товарів виникне 
складна проблема щодо їх реалізацією. Тут доведеться 
серйозно «повоювати» підприємцям разом з урядом за 
внутрішній і зовнішній ринки. 

За внутрішнім ринком слід зазначити злочинну 
недбалість не лише нинішнього, а й особливо попере-
дніх керівників країни, які допустили панувати на на-
шому українському ринку західні фірми зі своїми то-
варами. Тут можна застосувати й адмінресурс, щоб у 
країні купували товари тільки українського виробниц-
тва. Уряд повинен серйозно взяти під свій контроль 
«витіснення» імпортних товарів, тобто використову- 

вати державні можливості й навіть допомогу при реа-
лізації продукції. 

Жодна країна у світі не дає таких пільг імпортеру 
як Україна. Тому вітчизняний український товар від-
чуває себе вигнанцем на власному ринку. Тут уряд має 
поставити серйозний кордон імпортним товарам, осо-
бливо тим, які виготовляються не в Україні. Крім того, 
у країні повинен бути створений державний орган, 
який би сприяв як відродженню виробництва, так і 
реалізації промислової продукції. Наприклад, при Ка-
бінеті Міністрів слід створити структуру на зразок 
держплану в колишньому Союзі, яка б на рекомендо-
ваних умовах «прикріплювала» виробників до спожи-
вачів. Припустимо, житлово-комунальному господар-
ству «Нафтогаз України» або іншим необхідно кілька 
тисяч кілометрів труб певного діаметра. Держплан ре-
комендує металургійним, машинобудівним заводам за 
попередніми домовленостями виготовити й здійснити 
поставку необхідної кількості труб. Аби цей механізм 
запрацював, держава повинна посприяти, щоб банки 
видали всім цим структурам довгострокові кредити під 
10% річних як виробникам, так і споживачам. А виро-
бництву не тільки сприяти, а й суворо контролювати 
цей процес. Адже Ф. Рузвельт у США в 1930 році від-
роджував своє виробництво саме таким чином, не 
отримуючи з-за кордону кредитів і охоплюючи зайня-
тістю все населення країни. 

В Україні є потенційні можливості просунути свої 
товари на західні та східні ринки. Для цього при орга-
нізації виробництва слід серйозно використовувати 
досвід зарубіжних виробників, досягати випуску про-
дукції світових стандартів. У нас є ще достатня кіль-
кість фахівців, учених і інженерно-технічного персо-
налу, які могли б допомогти підприємцям у випуску 
продукції світового рівня. 

Слід прислухатися до дуже цінних і мудрих порад 
Юлії Мостової, яка у своїй статті «Корсет для мрії» 
(«Дзеркало Тижня») пропонує цілий ряд важливих і 
потрібних заходів на даному етапі реформування Ук-
раїни. Вона радить: «Якщо обрати за мету зменшення 
залежності від зовнішніх ринків, зробити ставку на по-
вноцінний платоспроможний внутрішній ринок, тоді 
нам потрібна — політика високих зарплат і пенсій, 
вкладення коштів у людський капітал (освіту, науку, 
медицину) і концентрація держпідтримки на кількох 
перспективних кластерах, насамперед технології енер-
гозбереження (від будинку, села-міста, до регіону і 
країни), енергетична ефективність виробництва (щоб 
не витрачали на випуск табуретки або шини в 5-6 разів 
більше енергії, ніж конкуренти в Європі) і, очевидно, 
інфраструктурні проекти, які системно піднімають ві-
дразу кілька галузей. 

Якщо метою обрати нарощування експорту, тоді 
потрібні три речі: на початковому етапі — дешева ро-
боча сила (цього обвалом гривні ми вже досягли). За-
хист власності інвесторів, стабільність (не факт, що 
демократія Китаю тому приклад) і головне — відповідь 
на питання, яка продукція стане візитною карткою 
України на міжнародних ринках? Очевидно, це не 
буде руда, хімія, первинна металургія, які виснажують 
ресурси країни, які вбивають екологію, вкрай енерго-
витратні галузі. Тоді вже краще високоякісна та еко-
логічно чиста продовольча продукція. Не зерно, мо-
локо, м'ясо, насіння і ріпак — саме продукти харчу-
вання з високою доданою вартістю, з робочими міс-
цями і наукою в Україні, а не за кордоном. ІТ? Ство-
ріть умови. Машинобудування? Рятуйте профільні 
виші та ще «живі» підприємства. Головне — слід ви-
значитися!» 
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7. Роль держави в підтримці малого та середнього 
бізнесу 

 
Вивчення досвіду багатьох країн показує, що в 

ринковій економіці не відкидається державне регулю-
вання. Ми спостерігаємо це особливо в країнах, які 
тільки перейшли на ринкові умови господарювання. В 
Україні також прийнято цілу низку законів, програм з 
розвитку бізнесу в країні. Так, Президентом України 
від 12 січня 2015 року прийнята і затверджена про-
грама «Стратегія стабільного розвитку «Україна — 
2020», що визначає мету, вектор руху, дорожню карту, 
першочергові соціально-економічні, організаційні, 
політико-правові умови становлення і розвитку Укра-
їни. Особливо слід звернути увагу на програми експо-
рту, залучення інвестицій, регіональної політики 
тощо. Усі ці проблеми в країні потрібно розв’язувати, 
але чомусь з боку уряду слабо приділяється увага на-
шому українському виробникові, держава не дає роз-
горнутися бізнесу. 

Слід звернути увагу на повчальний досвід зарубі-
жних країн, де держава всіляко сприяла розвитку біз-
несу. Наприклад, у Західній Німеччині роль держави 
зводилася до визначення пріоритетів розвитку, на-
гляду і регулювання, створення максимально сприят-
ливого інвестиційного та підприємницького клімату, а 
в ряді випадків, наприклад, при вирішенні житлової 
програми, було використано достатньо масштабне 
втручання. 

Міністр економіки Л. Ерхард всіляко сприяв на-
копиченню власності у людей праці і забезпечував це 
необхідними законодавчими актами. Він не раз підк-
реслював, що населення тільки тоді відчує впевненість 
у житті, коли буде мати власність. Тільки так і можна 
створити широкий середній клас у країні. Разом з про-
думаною пенсійною реформою це стало основою ста-
білізаційного добробуту в країні. 

Або ще приклад. У поруйнованій Західній Німе-
ччині якось позначився «витік мізків». Уряд прийняв 
ефективні заходи для того, щоб доходи учених, заро-
бітна плата людей інтелектуальної праці відповідала 
їхньому внеску в розвиток країни. Еміграція інтеліге-
нції припинилася. 

Серйозна заохочувальна робота проводилася се-
ред працівників і зростав престиж профспілок. Так, 
вироблялася система заохочень працівників і службо-
вців, а самі підприємства випускали народні акції, які 
залюбки купувалися їх працівниками. 

У розвитку підприємств стали активно брати уч-
асть профспілки. Наприклад, об'єднання німецьких 
профспілок розробило проект закону, що передбачає 
участь робітників в управлінні підприємствами. Л. Ер-
хард і уряд підтримав ініціативу профспілок, і бундес-
таг прийняв закон про участь робітників в управлінні 
виробництвом. Тобто, робітники спочатку налашто-
вані на добру працю і солідний заробіток, а напов-
нення ринку товарами давало можливість розумно ви-
тратити зароблене і пристойно облаштувати життя. Л. 
Ерхард вважав, що в основі економічного відродження 
Німеччини повинні бути вільна приватна ініціатива і 
конкуренція в поєднанні з активним державним регу-
люванням економіки, спрямованим на формування 
ліберальної ринкової економіки та юридичну захище-
ність підприємницької діяльності. Такі заходи держа-
вного регулювання, як низькі податки, вільні ціни, ан-
тимонопольне законодавство, система пільг для при-
ватного підприємництва, захист внутрішнього ринку 
від зовнішньої конкуренції, створювали умови для ре-
алізації потенційних можливостей суспільства. 

На жаль, донині наша країна не має чіткого плану 
виживання, а головне — розвитку. І особливо немає 
визначеності щодо перспектив у розвитку промисло-
вості. Деякі експерти, особливо західні, пропонують 
розвивати тільки сільськогосподарське виробництво. З 
нашої точки зору, це найбільша помилка, оскільки пі-
сля втрати промисловості (і робочих місць) виникне 
питання прожитку сорокап'ятимільйонного насе-
лення. 

Але навіть якщо аграрний сектор буде завантаже-
ний повністю, то на його обслуговування буде потрі-
бно не більше ніж 17 млн громадян. А що робити ін-
шим? До того ж якщо багато з них озброєні? Ні Захід, 
ні Схід не в змозі прогодувати таку кількість людей. Їм 
би свої нагальні проблеми якось розв’язати в глобаль-
ній кризі, що підсилюється. 

Тому першочерговою проблемою для країни є 
відродження промисловості через мережу численних 
малих і середніх підприємств-товаровиробників. Для 
цього уряд має розуміти, що відродження промисло-
вості — це майбутнє нашої країни і перспектива стати 
високорозвиненою, цивілізованою державою. Звідси 
не тільки законодавчі акти, а й реальна практична до-
помога повинна бути надана підприємствам-товарови-
робникам з боку уряду. Для цього необхідно на зако-
нодавчому рівні усунути численні обмеження і ство-
рити сприятливий клімат для розвитку підприємств-
товаровиробників. 

На жаль, за всі роки незалежності керівництво 
країни слабо приділяє увагу розвитку промисловості, 
хіба що тільки звертало увагу тоді, коли потрібно було 
продати великі, потужні промислові комплекси та малі 
підприємства й не забути про свої інтереси. Усе це 
було кинуто в стихію ринкової економіки. У зв'язку з 
цим Україна і втратила 75% свого промислового поте-
нціалу. Тому зараз майбутнє країни буде залежати від 
того, як ми швидко відродимо свій промисловий по-
тенціал. Щоб країна взяла у свої руки відродження ін-
дустріальної потужності, необхідно створити державні 
структури, тобто міністерство чи комітет промислової 
політики і комітет з малого та середнього підприємни-
цтва, які будуть надавати істотну допомогу при відро-
дженні промисловості. Таким чином, успіх бізнесу в 
виробничо-господарській діяльності буде залежати від 
активної підтримки керівництва країни. Слід заува-
жити, що деякі заходи в країні вже здійснюються. Так, 
робиться спроба звільнити бізнес від непотрібних об-
межень. Президент підписав закон про спрощення ве-
дення бізнесу в країні. Основна мета — дерегуляція го-
сподарської діяльності та приведення законодавства в 
окремих сферах відповідно до правового поля Євро-
пейського Союзу. Передбачається, що процедура від-
криття та ведення бізнесу суттєво спроститься, буде 
підвищено захист прав інвесторів і скорочено до міні-
муму вплив держорганів на діяльність підприємств. На 
жаль, на думку експертів, закон поверхневий і немає 
впевненості, що він буде виконуватися — як, напри-
клад, не виконуються зараз важливі антикорупційні 
закони, прийняті торік. 

Державі слід провести безліч заходів, щоб активі-
зувати бізнес у промисловості. Наприклад, як спрос-
тити отримання кредитів під вигідні відсотки. Допо-
могти завоювати довіру інвесторів, створити умови, 
щоб модернізувати виробництво, стало вигідно, і 
прийняти цілу низку законів та здійснити безліч захо-
дів. 
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8. Де взяти гроші для відродження промисловості 
країни? 

 
Для промисловості країни потрібні гроші. Де їх 

взяти? 
По-перше, перебудувати роботу банків. Зараз 

вони працюють на себе, а їх потрібно змусити, щоб 
вони працювали на державу, і зробити так, як пропо-
нує академік НАН України В.М. Геєць: «Я завжди 
стверджував: банківська система повинна складатися з 
трьох частин. Третина — державні банки, третина — 
національні приватні банки. Третина — банки з інозе-
мним капіталом». Банки необхідно змусити, щоб вони 
працювали на державу. Зараз банки працюють на себе, 
а до держави їм немає справи. Банки накрутили непо-
мірні відсотки за кредитами, промислові підприємства 
не можуть брати гроші на довгостроковий розвиток, 
оскільки це руйнівно для них. Тобто роботу банків слід 
поставити під жорсткий державний контроль і зобов'-
язати їх здійснювати довгострокове кредитування ви-
робників і споживачів під 10% річних. Адже змусив же 
Президент США Ф. Рузвельт кредитувати промисло-
вість таким чином. Банки погодилися — у них не було 
іншого вибору! В іншому випадку їх необхідно закри-
вати. 

Якщо не працює кровоносна система, людина 
гине. Подібна ситуація зараз у банківській системі. У 
банках на сьогодні сконцентровано достатню кількість 
іноземної й національної валюти, щоб можна було 
кредитувати промисловість. Банки це не влаштовує, 
оскільки відволікають гроші на тривалий термін, а 
вони їх залучають до короткострокових кредитів і під 
великі відсотки. Крім того, на руках у громадян теж 
близько 100 млрд доларів, які, при відповідній органі-
зації, теж можна використовувати для інвестування 
промисловості. Основне завдання банків — прискорю-
вати процес обігу грошей. Якщо банки стануть держа-
вними, довіра до них виросте і громадяни понесуть 
гроші в банк. 

Крім того, на офшорних рахунках наших бізнес-
менів за кордоном налічується близько 167 млрд дола-
рів, що також мають бути залучені до інвестування 
промисловості в Україні. 

По-друге, скоротити до мінімуму вивіз капіталу 
за кордон. На жаль, десятки мільярдів доларів через 
офшорні компанії вивозяться з країни, і власники 
цього капіталу купують там не тільки квартири, вілли, 
а й великі промислові підприємства, магазини, ресто-
рани, замість того, щоб інвестувати  в промисловість 
України. 

По-третє, необхідно будь-якими шляхами збере-
гти наші підприємства-товаровиробники і стимулю-
вати відкриття нових, не збанкрутити ті, що працю-
ють. Їх і так, порівняно з іншими країнами, у нас дуже 
мало, та ще й скорочення. Гроші держава повинна 
друкувати під певні цінності (золото та ін.) або під то-
вар, що виробляється вітчизняними підприємствами. 
Кількість товару повинна відповідати грошовій масі 
країни. Тільки в таких умовах запрацює механізм «то-
вар-гроші-товар». Гроші, надруковані під імпортний 
товар, — це порожні папірці. Як можна збільшити гро-
шову масу в країні, коли у нас 60-80% імпортного то-
вару? Нормальна економіка будь-якої країни працює 
тоді, коли допускається до 15% імпорту, не більше. 

По-четверте, здійснити державну монополію на 
лікеро-горілчані, тютюнові вироби, кольорові і чорні 
метали та на енергоносії. Адже багато країн, навіть 
царський уряд до революції, тільки за рахунок алкого-
льних напоїв і тютюнових виробів формували до 40% 

бюджету. У колишньому СРСР до 30% бюджету фор-
мувалося за рахунок цих товарів. 

По-п'яте, на якийсь період припинити будівниц-
тво фешенебельних офісів, торговельних фірм, буді-
вель для розваг, спортивних споруд, культових установ 
і спрямувати ці гроші на зростання виробництва. 

По-шосте, кредити, інвестиції, які одержуються 
з-за кордону, не проїдати, а вкладати у виробництво — 
так, як це робив міністр економіки Л. Ерхард, відро-
джуючи Західну Німеччину після війни. 

По-сьоме, надприбутки, одержувані від природ-
ної ренти в Україні, повинні йти до бюджету країни, а 
не діставатися певним групам осіб. Адже природні ко-
палини — це надбання всього народу держави. 

І останнє. Слід прислухатися до мудрої поради 
академіка В.М. Геєца, де він рекомендує розпоряджа-
тися, насамперед, власними коштами, а не запозиче-
ними, бо ми вже є жертвою кредитної експансії. Ви-
користовувати в першу чергу власні ресурси. Це шви-
дше підніме рейтинг країни, ніж кредити МВФ, тому 
що будь-які запозичення з-за кордону — це боргова 
позиція, що негативно впливає на рейтинг. Крім того, 
населення країни слід переконати, щоб воно допомо-
гло своїми внесками відродити промисловість. Історія 
знає багато прикладів, коли народ, розуміючи крити-
чну ситуацію, що склалася, допомагав своїми грошо-
вими ресурсами відродити економіку держави. Так, 
наприклад, у роки світової економічної кризи 1929-
1933 рр. у бесідах біля каміна президент Ф. Рузвельт 
закликав американців нести свої заощадження в бан- 
ки, щоб повернути американську економіку до життя. 
Американці йому повірили, вони зуміли подолати 
страх, породжений втратою майна та коштів через їх 
знецінення. 

 
9. Основні шляхи підвищення заробітної плати,  

пенсій, допомог 
 
По-перше, щоб збільшити купівельну спромож-

ність населення країни, необхідно збільшити їм зар-
плату і пенсії в 2-3 рази, а може, і більше. Щоб не було 
інфляції, це потрібно робити з прибутку підприємства. 
Розглянемо, як зараз в Україні розподіляється додат-
ковий продукт. Господарям (власникам) підприємства 
дістається 35-40%, державі у вигляді податків і збо-
рів — 25-30%, менеджерам (керівникам підприємс-
тва) — 15-20%, чиновникам (хабарі та інші платежі) — 
5-10% і робітникам, які безпосередньо створюють до-
даткову вартість, — 5-6%. 

З цього розподілу видно, що додатковий продукт 
в Україні розподіляється кричуще несправедливо. Тут 
обділяють як державу (25-30%), так і народ (5-6%). За-
надто великі (35-40%) суми грошей від прибутку зали-
шають собі власники підприємства, і завищені зар-
плати отримують менеджери (15-20%). Природно, що 
корупція оплачується теж з прибутку (5-10%). Необхі-
дно істотно урізати доходи господарів (власників), ме-
неджерів і до мінімуму скоротити корупцію. Цим са-
мим можна буде збільшити надходження як до бю-
джету, так і до пенсійного фонду в 1,5-2 рази і підви-
щити зарплату робітників у 2-3 рази. Слід зауважити, 
що в усіх цивілізованих державах господарям (власни-
кам) дістається 1-2, максимум 5% від прибутку і зар-
плата робітникам виплачується в 5-10 разів більше, 
ніж в Україні. Наприклад, власнику автомобільної 
компанії «Форд» (США) дістається 0,3% від прибутку. 
Так що давайте, дорогі українські господарі (влас-
ники), переходити на цивілізований шлях розвитку. 
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По-друге, щоб зробити це, необхідно прийняти 
відповідні закони у Верховній Раді. Так, наприклад, 
слід законодавчо ввести погодинну оплату праці для 
всіх працівників. При цьому вона повинна становити 
не менше ніж 25 грн на годину. Підприємства, які не 
дотримуються відповідного закону, передавати до де-
ржвласності або штрафувати. 

По-третє, державі слід взяти під жорсткий конт-
роль промислові підприємства, які скорочують свій 
персонал. Цим підприємствам не тільки давати кре-
дити, але й забезпечити замовленнями. Проте якщо й 
після цього тривають звільнення, то їх слід передавати 
до державної власності. 

По-четверте, підвищити роль профспілок і виве-
сти їх з-під впливу керівників підприємств та бізнесу. 
Вони повинні стати справжніми представниками на-
роду, захищати його інтереси. 

По-п'яте, підняти престиж організацій, установ, 
інститутів, від яких залежать життєдіяльність і майбу-
тнє кожної людини і всієї нації — охорона здоров'я, 
освіта, житлово-комунальна сфера, культура, наука та 
ін. 

Слід зауважити, що в деяких країнах була така ж 
ситуація, як і в Україні, але ще й з більш галопуючою 
інфляцією. Та вони знайшли можливості приборкати 
інфляцію і встановити справедливу заробітну плату та 
інші платежі. Так, наприклад, у Німеччині в 1923 році, 
як пише в «Дзеркалі тижня», В. Газін, друкуючи три-
льйони паперових марок, німецька влада прагнула під-
тримати рівень платоспроможності населення, запобі-
гти падіння споживання, разом з тим, і виробництва. 
Інша справа, яка була віддача: удалося, нарешті, дося-
гти мети або вжиті заходи, які стали тільки демонст-
рацією зусиль влади показати себе захисником інтере-
сів громадян? Але ніхто не міг дорікнути владі, що 
вона нічого не робить. А та боялася втратити довіру 
мільйонів німецьких громадян. Оскільки відомо, що 
від людини, яка мало заробляє, з незалежних від неї 
причин, віддача на роботі мізерна. Сподіватися на зро-
стання ВВП у таких умовах безнадійно, як безнадійно 
й сподіватися на те, що прийдуть інвестори. Творець 
німецького дива Людвіг Ерхард з цього приводу гово-
рив: «Якщо ми не будемо прагнути постійно покращу-
вати життєві можливості нашого народу, ми підірвемо 
цим основу для технічного прогресу, тим самим вий-
демо з кола цивілізованих народів, законсервуємо в 
штучній бідності. Тільки розвинувши споживачів, ми 
зможемо і надалі брати участь у здоровому світовому 
розвитку». 

 
10. Проблеми зниження цін на товари та послуги 
 
Далі коротко про те, як можна знизити ціни на 

товари, послуги, лікарські препарати, оплату ЖКГ, 
житло. 

Ринковий механізм зниження цін в Україні не 
працює, значить необхідно втручання держави на про-
цес регулювання цін. Давайте подивимося, в якому ла-
нцюжку при формуванні цін йде істотне їх завищення. 
Відомо, що ціна складається з витрат. Візьмемо най-
більш ходовий товар — хліб. Витрати при вирощуванні 
зернових — 10%, зернотрейдерам дістається — 10%, 
тим, хто меле борошно, — 20%, пекарям — 20%, і на-
цінка роздрібної торгівлі становить 40%. Це просто 
жахливо, коли торгівельно-посередницькі структури 
закладають свої витрати в кілька разів завищені. На-
приклад, за радянських часів, коли торгівля була дер-
жавною, то торгова націнка на хліб становила 1-2%, 
максимум на білий — 3%. Зараз, яким би рекордним 
не був урожай у країні, на хліб йде щорічне підви- 

щення цін. Більш за все від завищення цін страждає 
найбільш знедолений прошарок населення, оскільки 
це єдиний продукт, який вони можуть придбати. Або 
хоча б узяти ліки й лікарські препарати. Під час дер-
жавної власності посередницька ціна на них становила 
2-3%, максимум — 5%. Зараз Україна вимирає, а посе-
редницькі націнки сягають 500%. Тому не дивно, що 
в містах на кожному провулку виникають аптеки. Ще 
б пак, це найприбутковіша галузь. 

Або взяти послуги житлово-комунального госпо-
дарства. За розрахунками фахівців, в Україні насе-
лення країни щорічно переплачує за послуги ЖКГ 12 
мільярдів гривень. І, на жаль, переплата йде не на об-
лаштування цієї галузі, оскільки вона перебуває в жа-
хливому стані, а в кишеню чиновникам. 

І ще про одну дуже злободенну тему — ціни на 
житло. Мільйони громадян не можуть придбати собі 
квартиру, а будівельні компанії на кожному квадрат-
ному метрі намагаються отримати до 300-500%. Досвід 
показав, що вмовляти бізнесменів, волати до їх совісті 
— безперспективно. Державі необхідно вжити жорст-
ких заходів з регулювання цінової політики. 

 
11. Роль науки і вчених у відродженні виробничого 

потенціалу країни 
 
Прогресивний розвиток людства не можливий 

без науки, наукового підходу у всіх сферах діяльності. 
Особливо яскраво це виявляється в розвитку техніки, 
технологій та виробничих процесах. Цей прогрес осо-
бливо яскраво видно в усіх цивілізованих державах. В 
Україні, на жаль, не прогрес, а деградація в науці та 
виробництві. Звідси фізично і морально застаріла, ни-
зькотехнологічна, низькорентабельна, понаденергоє-
мна індустріально-аграрна структура національного 
виробництва не дозволяє забезпечити високі темпи 
розвитку всіх галузей у країні. За багатьма видами те-
хніки і нових технологій Україна відстала від Заходу 
на 30-50 років. До такого стану призвела безконтроль-
ність або, точніше, бездіяльність з боку держави за 
промисловими підприємствами, приватизованими за 
роки незалежності. Адже в договорі між державою і 
господарем, який приватизував підприємство, обов'я-
зкова умова — це модернізація підприємства та впро-
вадження нової техніки і технологій. Але після прива-
тизації держава ніби забула й не контролювала, як бі-
знес модернізує виробництво. У нашій країні воно не 
модернізувалося, наявні основні фонди зношувалися 
до ручки, а потім здавалися на металобрухт і продава-
лися за кордон. Тому ми зараз і маємо зношеність ос-
новних фондів на 70-90%. 

Отже, якщо ми говоримо про доленосну про-
блему номер один для країни, то це відродження ви-
робництва, сільського господарства, транспорту, буді-
вництва та ін., яке ми повинні здійснювати на базі 
найсучаснішої техніки і технології. У таких випадках 
тут без науки та серйозних наукових підходів не обій-
тися. Тобто, наука в перспективному розвитку нашої 
країни повинна відігравати  головну роль. 

До цього підказує досвід багатьох країн, які вихо-
дили з глибокої економічної кризи. Так, доктор еко-
номічних наук В. Соловйов у статті «Вектор гордості 
або розвитку?» («Дзеркало тижня») показує, як багато 
держав не змогли б підняти економіку без викорис-
тання найбільш провідних методів у науці й техніці. 
Відомий державний діяч ФРН Маттіас Плацкі (пре-
м'єр-міністр землі Бранденбург з 2002 по 2013 р.), ро-
зповів про труднощі, які довелося долати східним зе-
млям ФРН після руйнування в 1990 році Берлінської 
стіни. Уряду землі Бранденбург не вдалося протягом 
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14 років налагодити діяльність економіки в такій мірі, 
щоб вона забезпечила достатню зайнятість і прийнят-
ний добробут населення на їх території. І тільки після 
того, як вони, за його словами, принципово змінили 
політику державної підтримки економіки, все налаго-
дилося. А було все дуже просто. Вони стали підтриму-
вати тільки ту промисловість, яка мала тісний зв'язок 
з наукою. У результаті земля Бранденбург стала най-
динамічнішим регіоном ФРН. Тепер у них немає про-
блем з безробіттям, стали швидко розвиватися висо-
котехнологічні галузі, орієнтовані на майбутнє. Тобто, 
вони побачили в науці основні важелі реформування 
економіки. 

Або, як відомо, здійснюючи програму індустріа-
лізації країни, влада Південної Кореї швидко зрозу-
міла, що виконання кардинальних завдань завершаль-
ної стадії індустріалізації наштовхувалося на проблему 
запозичення і впровадження новітньої техніки і техно-
логії. Взяти досвід країн, які виходили з економічної 
кризи (США, Китай, Англія, Франція, Польща, Сін-
гапур та ін.); усі вони здійснювали реформи, базую-
чись на найсучасніших методах науки. 

Тому альтернативи науці немає в реформуванні 
економіки України. Підняття виробництва і випуск 
продукції в країні мають бути законодавчо визначе-
ними урядом і базуватися на провідних наукових ме-
тодах і технологіях. Готова продукція, що виготовля-
ється на промислових підприємствах України, по-
винна випускатися з високим ступенем доданої варто-
сті. 

Це буде вигідно як для держави, народу, так і для 
бізнесу. Державі це дає можливість збільшити в кілька 
разів кількість підприємств-товаровиробників. Звідси 
ліквідація безробіття, поповнення бюджету та інших 
фондів, стабільний розвиток країни. Народ буде задо-
волений робочими місцями та високою заробітною 
платою, а бізнес буде задоволений отриманням висо-
кого прибутку. 

У цьому зв'язку керівництво країни правильно 
зробило, що зазначило в «Стратегії розвитку «Україна-
2020» програми розвитку науки, освіти, інновацій, ін-
вестицій та ін. 

 
12. Оптимізація податкової політики — найважли-

віший важіль відродження виробничого потенціалу кра-
їни 

    
Вибір оптимальної політики податкової системи 

в країні становить основу розвитку всіх галузей госпо-
дарювання, у тому числі й промисловості. За роки іс-
нування незалежності України було запропоновано 
декілька програм реформування податкової системи, 
але практика показала їх недосконалість. Зараз пропо-
нується нова програма щодо податкової системи. По-
дивимося, як вона себе покаже на практиці. Дуже б 
хотілося, щоб останній варіант програми максимально 
сприяв розвитку галузей і особливо промисловості. 
Варто було б максимально врахувати у ній зарубіжний 
досвід податкових систем високорозвинених держав. 
Особливо в тій частині, де вдало обрана податкова си-
стема сприяє підняттю потенціалу розвитку всіх галу-
зей і влаштовує як платників податків, так і державу. 
Зарубіжний досвід багатющий і є чого навчитися. Так, 
наприклад, у післявоєнній Німеччині, міністр еконо-
міки Л. Ерхард, вдало маневруючи податками, зумів 
залучити суттєві інвестиції у виробництво. Основу со-
ціально-орієнтованої ринкової економіки, за Л. Ерха-
рдом, становить приватна власність, вільні ціни, анти-
монопольне регулювання, низькі податки. При цьому 

Л. Ерхард знайшов можливість для істотного зни-
ження податків, стимулюючи інвестиції в оновлення і 
розвиток виробництва. У 1951 році ним також було са-
нкціоновано пряме зменшення оподатковуваної бази 
на інвестиційні витрати, що дозволило знизити рівень 
податків на корпорації до 50%. А в подальшому, про-
тягом 1954-1957 рр., відбулося пряме зниження пода-
тків на заробітну плату і прибуткового податку. Піз-
ніше, шляхом зростання соціальних витрат податки 
виросли, але економіка вже зросла і зміцніла. Для сти-
муляції експорту надавалися податкові пільги, під ве-
ликі контракти здійснювалося фінансування. Прези-
дент Південної Кореї Пан Чон Хі стверджував, що 
будь-яка ефективна економічна реформа — це різке 
зниження оподаткування в країні під гарантії уряду 
реформаторів, що бюджет країни як підсумок стане 
значно більшим, ніж до реформ через приплив інозе-
мних інвестицій, зростання виробництва і створення 
нових робочих місць. Тому ставки податків у Півден-
ній Кореї залишалися довгі роки на рекордно низь-
кому рівні, що призводило до істотного зростання іно-
земних інвестицій з-за кордону. 

Або, наприклад, у багатьох літературних джерелах 
вказується кілька десятків найважливіших чинників 
економічного дива в Японії, серед них — низьке опо-
даткування, стимулювання розвитку бізнесу на всіх рі-
внях діяльності. 

 
13. Ліквідація корупції — найважливіший чинник 

стабільного розвитку країни 
 
Немає необхідності доводити, які економічні зби-

тки та негативний політичний імідж для України при-
носить корупція. Це явище, яке негативно впливає на 
всі сфери життєдіяльності будь-якої держави. Вона 
властива кожній країні в тій чи іншій мірі. Але Україна 
за корупцією є лідером. Вона проникла в усі сфери 
життєдіяльності країни. Це ракова пухлина, яка роз-
ростається як в глибину процесів, що відбуваються в 
суспільстві, так і за вертикаллю управлінських струк-
тур. 

В Україні, як і в будь-якій країні, є два основні 
чинники, що стимулюють корупцію. 

Перший — необхідність виживання для більшості 
людей, тому що низькі зарплати, пенсії, допомоги та 
ін. Виплати не дають можливість забезпечити норма-
льну життєдіяльність. Цей вид хабарів наймасовіший, 
але за своїм обсягом досить малий. Він притаманний 
фахівцям середньої ланки (канцелярським працівни-
кам, лікарям, педагогам, технікам, технологам тощо), 
які ніби компенсують хабарями ту мізерну зарплату, 
яку виплачує держава. 

Другий вид хабарів — це жага наживи, жадоба до 
збагачення за рахунок держави і народу. Він не такий 
масовий, але обсяги хабарів неймовірно великі. Вони 
притаманні переважно чиновникам, які обіймають по-
сади у великих ешелонах влади. 

  Боротьба з корупцією в Україні повинна вес-
тися, в основному, за трьома напрямками: підвищення 
заробітної плати, пенсій, допомог та ін., поліпшення 
ефективності роботи правоохоронних органів і поси-
лення ідеологічної роботи. 

Зарубіжний досвід підтверджує, що саме ці три 
напрямки боротьби з корупцією є найефективнішими. 
Південнокорейський президент Пан Чон Хі у своїй 
політиці взяв такий курс: «Держава повинна допома-
гати тим, хто працює та виробляє національний про-
дукт». При цьому при зростанні економіки істотно пі-
двищується заробітна плата на підприємствах і одно- 
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часно уряд Південної Кореї встановив гранично ни-
зькі соціальні видатки. 

Або, наприклад, уряд Адеауера-Ерхарда в Захід-
ній Німеччині завжди діяв в інтересах переважної бі-
льшості населення, йому не властива  поширена полі-
тична хвороба відстоювання інтересів вузького кола 
наближених осіб або монополій. І цей підхід найбільш 
прагматичний: стимулювання зростання доходів сти-
мулює попит, а попит породжує активне зростання 
економіки. 

«Чим вищий життєвий рівень населення, — вва-
жав Л. Ерхард, — тим кращі умови для розвитку еко-
номіки». Уряд Західної Німеччини взяв курс на від- 
новлення відносин між працею та її оплатою і пос-
тійне підвищення купівельної спроможності насе-
лення. Крім того, держава сформувала таку політику, 
що виробництво і життєвий рівень населення перебу-
вають у прямій залежності від таких чинників: вироб-
ництво не може розвиватися, не маючи широкої бази 
для збуту, збільшення купівельної спроможності насе-
лення, у свою чергу, постійно стимулює виробництво, 
підвищення продуктивності праці. 

Лідер Сінгапуру Лі Куан Ю так характеризував у 
своїй країні цю проблему: «Корупція є однією з рис 
азіатського способу життя. Люди відкрито брали вина-
городи, це було частиною їхнього життя». Боротьба з 
корупцією почалася «шляхом спрощення процедур 
прийняття рішень та видалення якоїсь двозначності в 
законах у результаті видання чітких і простих правил, 
аж до відміни дозволів на ліцензування». Окрім підви-
щення зарплат, соціальних виплат трудящим і обме-
ження влади великих монополій, президенту Сінга-
пуру вдалося створити досить сильну ідеологічну по-
літику проти корупції. Була створена така пропаган-
дистська компанія, що в країні стало соромно красти, 
брати хабарі. Ці явища суспільство почало масово від-
кидати й підтримувати антикорупційну політику пре-
зидента. 

 
14.Україна не повинна втратити свій останній шанс 
 
Слід зауважити, що для України це останній 

шанс врятувати країну від політичного та соціально-
економічного краху, який, по суті, вже настав. Саме 
запропоновані економічні реформи на 90% вирішують 
завдання перспективного розвитку країни. Іншого 
шансу немає і не буде. Це потрібно чітко усвідомити 
нашому уряду, народу і бізнесу та злагоджено з поро-
зумінням працювати при реалізації економічної ре- 
форми. 

За всі роки незалежності Україна демонструвала 
себе як країна втрачених шансів і можливостей. Будь-
яка країна за таких шансів могла б бути й нині є (на-
приклад, Японія) економічно потужною в десятки ра-
зів більше, ніж Україна. 

Гірко й важко усвідомлювати, що Україна, маючи 
до 1991 року одну з найуспішніших економік серед 
країн СНД і багатьох інших країн світу, розгубила все 
за роки незалежності. Події, які сьогодні відбуваються 
в Україні, хвилюють також і багато дружніх до нас 

країн. Дружелюбність — це ще один шанс для поряту-
нку країни. Але для цього керівництво країни має ви-
значити правильний вектор порятунку країни, а він 
чітко проявляється через економічні реформи. 

На сьогодні життя в черговий раз надає унікаль-
ний шанс для відродження України. Втратити його не 
можна. Тому що унікальна місія України не в мину-
лому, а в майбутньому. Виходячи з цього, слід сфор-
мувати новий світоглядний підхід, у результаті якого 
має бути отримана українська життєстверджувальна 
доктрина розвитку, чого країна в роки незалежності 
була позбавлена. Необхідно розкрити істинний задум 
сил, що позбавив Україну її власної доктрини. Слід 
також використовувати величезний потенціал україн-
ського народу і, спираючись на нього, знайти місце 
серед розвинених країн. 

В ім'я національних інтересів України повинна 
бути домовленість між владою, народом та бізнесом. 

Виживати та процвітати в країні мають усі грома-
дяни разом і солідарно. Мета виживання — це робота 
влади задля блага народу і процвітання держави. Біз-
нес повинен підтримувати й розділяти цю мету. 

Запропоновані та в перспективі реалізовані еко-
номічні реформи, зазначені вище, на 99% повинні за-
довольняти державу, народ і бізнес. Що отримає дер-
жава від цих реформ? 

По-перше, буде максимальне зниження безро-
біття. 

По-друге, підвищиться наповнюваність бюджету, 
пенсійного фонду та ін. грошових надходжень до дер-
жавної скарбниці. 

І, по-третє, знизиться соціально-політична на-
пруженість у країні. Це дуже важливо на сьогодні, 
оскільки тисячі молодих людей у камуфляжній формі, 
що стояли на Майдані, воювали в АТО, будуть визна-
чені з роботою і матимуть власну справу. 

Чи буде задоволений народ такою реформою? 
Найбільша серйозна проблема для будь-якої лю-

дини в наш час — це мати роботу, гідну заробітну плату 
та низькі ціни на товари і послуги. Пропонована кон-
цептуальна економічна реформа й передбачає 
розв’язання всіх цих проблем для народу. 

Бізнес також влаштує ця реформа. Але йому не-
обхідно буде перебудуватися. Зараз бізнесові структури 
отримують прибуток за рахунок завищення цін на то-
вари та послуги, а не за рахунок їх оборотності. 

В Україні пропоновану економічну програму ре-
форм можна реалізувати протягом 2-3-років при від-
повідній політичній волі та вмінні Президента й 
Уряду; а народ (ми в цьому впевнені) підтримає такі 
надзвичайні заходи. Цим самим ми знизимо політичну 
напруженість у країні, і народ стане довіряти і Прези-
денту, і Уряду. 

Українському народу слід підтримати правильні й 
розумні висловлювання Юлії Мостової у статті «Кор-
сет для мрії» («Дзеркало тижня»): «МИ повинні зму-
сити владу працювати, а не імітувати: боротися за кра-
їну, а не власні рейтинги та прибутки. Мовчати «тому 
що війна» — зрада. Ми не можемо дозволити, щоб на 
місці нашої країни з'явився надпис: «Загинула через 
недбалість і жадібність». 
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Проект 
ЗВІТ ПРЕЗИДІЇ АЕН УКРАЇНИ НА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 

13-14 травня 2016 р. 
 

Шановні колеги! 
 

За традицією дозвольте розпочати з деяких сум-
них речей.  

Протягом періоду, який минув з дати минулих 
наших зборів пішли з життя видатні українські еконо-
місти, академіки нашої Академії — академік-засновник 
нашої академії, і з дня її заснування — незмінний  
Перший віце-президент, а з 2013 р. Почесний Перший 
віце-президент — Аптекар Савелій Семенович, акаде-
міки-засновники нашої академії Біренберг Борис Ми-
хайлович та Гриньова Валентина Миколаївна, а також 
академіки Павлов Володимир Іванович та Кацура Сер-
гій Миколайович. 

Кожен з них вніс свій вагомий внесок у дослі-
дження різних аспектів економічної думки. 

Прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. 
Прошу сідати. 
 
На виконання постанови наших Зборів щодо 

вшанування пам’яті Миколи Григоровича Чумаченка 
подовжено нагородження медаллю імені першого 
Президента АЕН України «За значний внесок в еко-
номічну науку», в Тернополі проведена чергова Всеук-
раїнська науково - практична конференція присвя-
чена М.Г. Чумаченку, в Інституті економіки промис-
ловості готується до друку черговий збірник наукових 
праць «Четверті Чумаченківські читання», який вже 
став щорічним у відділенні нашого інституту, яким ке-
рував М.Г. Чумаченко.  

Хочу також нагадати що ми запланували до 95-ї 
річниці з дня народження Миколи Григоровича Чу- 
маченка видати монографію «Академік М.Г. Чумачен-
ко у споминах і роздумах сучасників», тому ще раз 
прошу й закликаю всіх у кого є що запропонувати 
Президії АЕН України, як колективному упоряднику 
матеріалів для цієї книги, по можливості поквапитися 
з передачею матеріалів. Прохання подавати відскано-
вані матеріали і тексти у електронній та роздрукованій 
формах на нову адресу Президії в м. Києві по вул. Же-
лябова 2, к. 304. 

Але життя не зупиняється, час плине. Ми можемо 
чесно пишатися тим, що на протязі всього цього часу 
не були осторонь, а завжди намагалися надати поси-
льну допомогу керівництву країни та її регіонів. Не був 
виключенням і минулий рік. 

Протягом звітного періоду Президією нашої ака-
демії, дев’ятьма відділеннями та шістьома peгіональ-
ними центрами, членами академії проведено значну 
роботу, спрямовану на підготовку пропозицій з метою 
виведення економіки країни з кризи та реалізації  
курсу реформ, спрямованого на модернізацію сучас-
ного суспільства.  

 
Члени нашої Академії активно працювали над 

науковими розробками та практичним втіленням у 
життя заходів та програм реформування економіки, 
брали участь у науковому супроводженні соціально-
економічних перетворень, дослідженні проблем прог-
нозування та стратегічного планування розвитку віт-
чизняної економіки, ліквідації її структурних диспро-
порцій, розвитку людського потенціалу, а також на- 

уковому обґрунтуванню вирішення проблем еконо- 
мічної інтеграції, в контексті викликів світової рецесії 
та очікувань другої хвилі світової економічної кризи, 
визначення пріоритетних напрямів модернізації сус- 
пільства, економічної і соціальної політики в загаль-
нодержавному та регіональному вимірах.   

 
Події останніх двох років у Криму і на Донбасі 

перевернули все шкереберть. Загалом реальний стан 
справ підтверджує подальше сповзання країни в реце-
сію, поглиблення відтворювальних диспропорцій в 
економіці, погіршення стану державних фінансів та 
зростання корупційної і рейдерської активності в усіх 
сферах господарювання і суспільного життя. Ситуація 
ускладнюється деструктивними діями «критиків 
влади» та поширенням негативних настроїв, що стри-
мують розвиток як держави, так і особистості. Крім 
того не можна не помічати й того, що пліч-о-пліч із 
руйнуванням духовним іде руйнування економічне. 
Практично вичерпано величезний промисловий ба-
гаж, що дістався нам від радянської епохи. Країна 
стрімко втрачає залишки своїх високотехнологічних 
виробництв, конкурентні галузі, ринки, переваги. Ук-
раїна, що продовжує хворіти духовно, все більше на-
буває ознак і економічної катастрофи. Нам, вченим-
суспільствознавцям, необхідно формувати суспільну 
думку про те, що подолання кризових явищ та від- 
новлення позитивної динаміки розвитку досягати-
меться лише спільними зусиллями держави і суспіль-
ства, з урахуванням глобальних викликів, оскільки, на 
жаль, економічна криза у світі також ще не подолана.  

На мою думку, революційні події на Майдані, як 
і будь-яка буржуазно-демократична революція мали 
привести до розширення можливостей та ініціативи 
людей бізнесу, до розвитку креативного середнього 
класу (який в Україні поки що становить на жаль бли-
зько лише 10—12% від населення). Середній клас є за-
звичай носієм демократичних цінностей. Демократія 
сильна в країні тоді, коли вона усвідомлюється як ін-
струмент для досягнення цілей у руках середнього 
класу. Це — прописні істини. Якщо ми зараз реально 
відмовляємося від промислової складової, від розвитку 
економічного потенціалу країни, від нових прозорих 
форм ведення бізнесу, значить, процес, який назвали 
Революцією не став таким за своєю суттю, а став зви-
чайним «бунтом опозиції»? 

Говорімо відверто: у більшості сучасних україн-
ців — абсолютно утриманський підхід до євроінтегра-
ції. Мовляв, ми станемо частиною Європи, і Європа 
зробить нас багатими. До речі, цей же підхід соціологи 
спостерігали й у ряду інших переважно православних 
країн — у Болгарії, Румунії, Греції, деяких держав ко-
лишньої Югославії. Свого часу Радянський Союз при-
вчив свої «країни-сателіти» — як власні республіки, 
так і країни Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), 
до багаторівневого патерналізму й утриманства. Але ж 
Євросоюз не благодійна організація, яка переймати-
меться питанням, як їм облаштувати Україну. Керів-
ництво ЄС навряд чи прокидається зі словами: "Що 
ти зробив для України?". Та й чинник Росії — до остан-
ніх часів - найбільшого ринку й торговельного парт-
нера — постійно тяжітиме над гаслами про одвічну єв- 



ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
 

 
 

        2016/№1 217 
 

ропейськість України. За оцінками експертів втрати 
від розриву торговельно-економічних зв'язків з Росією 
можуть скласти до $7 млрд в рік. При цьому йдеться 
про відносно високотехнологічний експорт, втрата 
якого не може бути компенсована зниженням мит на 
експорт в Євросоюз, куди Україна поставляє пере- 
важно сировину, напівфабрикати і інші товари з низь-
кою доданою вартістю. У цих умовах заходи, спрямо-
вані, як стверджують в Кабміні, на «подолання катас-
трофи», а по суті, на отримання за будь-яку ціну кре-
диту МВФ, ще більше знекровлять економіку, постав-
лять громадян на грань або навіть за грань виживання. 
Національна валюта за минулий рік вже знецінена 
майже втричі що призвело до сплеску цін. Зростання 
тарифів ЖКГ, сувора економія витрат у бюджетній 
сфері і сфері соціальних виплат доб'ють споживання, 
за рахунок якого економіка якось трималася остан-
німи роками.  

Щоб дати гідні відповіді на сучасні виклики пот-
рібно зрозуміти та на всіх рівнях державного управ-
ління доводити одне: Україна повинна вести перего-
вори з Європою на рівних, а не як бідна родичка. Але 
для цього вона має відбутися не як об'єкт європейської 
політики, а як суб'єкт регіональної політики. Україні 
для початку треба зробити все, аби стати регіональним 
лідером (для прикладу врівень з Польщею та Туреччи-
ною), запропонувати на світових ринках унікальний 
конкурентоспроможний продукт із високою доданою 
вартістю, стати цікавою як політичний (і геополітич-
ний) партнер, і тільки тоді можна порушувати з ак- 
тивних позицій будь-які інтеграційні питання.  

Економічні й торговельні пропозиції, що їх нині 
диктує Євросоюз, м'яко кажучи, не завжди вигідні Ук-
раїні. Це гра в одні ворота зі свідомо зрозумілим пере-
можцем. Насправді складається враження, що Європа 
віддаляється від України, попри запевняння в близь-
кому безвізовому режимі та підтримці реформ. На-
справді квоти на поставки продукції з України в ЄС, 
за твердженнями переважної більшості промисловців, 
просто смішні. Країна майже втратила можливість по-
повнювати бюджет за рахунок транзиту з Європи та до 
Європи. Втрачено протекціоністські механізми в різ-
них галузях, зокрема й у сільському господарстві. Ок-
ремі галузі економіки поставлено під загрозу зни-
щення, наприклад машинобудування й суднобуду-
вання, літакобудування й космічну галузь. Дійсно, Єв-
ропі наша сучасна промисловість, навіть наші галузі з 
високою додатковою вартістю, за великим рахунком, 
не потрібні. Але це аж ніяк не означає, що вони не 
потрібні Україні. 

І тут нам потрібно звернути увагу на те що 
УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА «РОЗУМНА» ІНДУС-
ТРІАЛЬНА ПОЛІТИКА! 

Протягом ХХ ст. Україна розвивалася саме як ін-
дустріальна держава. Її промисловий потенціал був од-
ним із найвищих не тільки в СРСР (він поступався 
лише Російській Федерації), а й у Східній Європі. 
Якщо зробити невеликий ретроспективний аналіз,  
жодна держава Ради економічної взаємодопомоги (хто 
ще пам'ятає про таке економічне об'єднання) не могла 
зрівнятися з УРСР за обсягами промислового вироб-
ництва. Ба більше: можна сміливо стверджувати, що 
Україна (в межах Союзу) була донором для багатьох із 
центрально- і східноєвропейських держав, їхніх еко-
номік. 

За роки незалежності багато чого змінилося — на-
родну власність радянських часів приватизували,  
частково модернізували; час теж вніс корективи — ба-
гато підприємств перепрофілювалися або знайшли 

нові ринки збуту. Але все-таки промисловий потен-
ціал продовжував бути основою української еконо-
міки. 

Адепти європейської інтеграції вказували (при-
чому справедливо) на те, що індустріальний сектор є 
однією з перешкод на шляху євроінтеграції: жорстко 
регламентований Спільний ринок європейських дер-
жав не був готовий поглинути Україну з її промисло-
вістю. Питання впиралося, по-перше, у квоти на про-
мислову продукцію, по-друге, у стандарти; по-третє, в 
необхідність багатомільярдних компенсацій за за-
криття цілих секторів економіки. Угода про асоціацію 
з ЄС теж передбачала, що Україна невдовзі може опи-
нитися в ситуації, за якої низка підприємств (зокрема 
флагманів української індустрії) будуть змушені при-
пинити роботу, і про це чесно попереджали і члени 
нашої Академії ще 2013-го. На жаль, у гонитві за  
ефектною, десь навіть позерською зовнішньополітич-
ною перемогою українське керівництво не думало про 
механізми пом'якшення удару по українській еконо-
міці за принципом: "Я подумаю про це завтра". 

За останні два роки в Україні склалася катастро-
фічна ситуація в промисловості. Частина об'єктів пе-
ребувають на непідконтрольній Україні території (і 
якщо говорити об'єктивно, це позначається й на ді- 
яльності підприємств на "основній" території країни, 
приміром, деякі металургійні підприємства пристосо-
вані під вугілля, яке видобувається винятково на не- 
підконтрольній території). Як результат, промислові 
гіганти ("Південмаш", "Азовмаш") практично зупи-
нено. "Турбоатом", "Мотор Січ", НКМЗ, "Електротяж-
маш" — на межі зупинки. Під загрозою скорочення 
опинилися 2,5 млн робочих місць у сфері промисло-
вості. Рекомендації на кшталт "робітників, що втра-
тили робоче місце, треба стимулювати до того, щоб 
вони розвивали сферу послуг", утопічні. Уявіть собі 
процес створення подібних робочих місць та перетво-
рення шахтарів, слюсарів, токарів, ливарників, стале-
варів та інших на перукарів, офіціантів, масажистів, 
продавців.  

Всі ці та інші свої вимоги бізнес виклав у відпо-
відному зверненні на початку квітня цього року до 
прем’єр-міністра України, міністра економічного роз-
витку і торгівлі, міністра закордонних справ та голови 
представництва ЄС в Україні. Українські експортери 
пропонують уряду якнайшвидше розпочати офіційні 
консультації з ЄС. 

«Незважаючи на застосування режиму автоном-
них торговельних преференцій на українські товари, 
замість збільшення обсягів експорту Україна отримала 
суттєве його зменшення» — йдеться у зверненні. Так, 
2015 року експорт з України до Євросоюзу скоротився 
на 25% у грошовому вираженні, втрати валютної ви-
ручки за рік перевищили 4 млрд дол. На початку  
2016 року негативна тенденція не змінилася — експорт 
українських товарів в ЄС скоротився на 6,3% і про- 
довжує далі знижуватися. Головні причини такого 
зниження українські експортери вбачають у замалих 
нетарифних квотах, в рамках яких здійснюється по-
ставка товарів без сплати імпортних мит. У перші мі-
сяці 2016 року квоти на експорт до ЄС більшості кон-
курентоздатних, сільськогосподарських товарів Укра-
їна вже вичерпала. Приміром, на початок березня ви-
користані квоти на безмитний експорт в ЄС цукру, 
ячмінної крупи, борошна, меду, соку, кукурудзи. На 
86,9% вичерпано квоту на оброблені томати, на 74,5% 
на пшеницю м’яку, пшеничне борошно і гранули. 
Більш ніж наполовину використано квоту з вівса. 
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Тому бізнес у своєму зверненні до уряду наполя-
гає на збільшенні квот для поставок української про-
дукції на ринок країн ЄС. Зокрема, квоти на кукуру-
дзяну муку можна було б збільшити у 12 разів, на пше-
ницю — у 2 рази, на виноградний сік — у 9 разів, на 
цукор — в 15 разів, на томати — у 3 рази, на борошно — 
в 2 рази, на м’ясо птиці та напівфабрикати із неї — у 
6 разів, а квоти на яблучний сік можуть бути скасовані 
зовсім. У свою чергу, Федерація роботодавців України 
питання перегляду обсягів тарифних квот піднімала у 
Брюсселі, в ході зустрічі із найбільшим бізнес-об’єд-
нанням Європи BusinessEurope та під час засідання ук-
раїнської сторони Платформи громадянського суспі-
льства, що функціонує відповідно до Угоди про асо- 
ціацію Україна — ЄС. Не сприяє збільшенню україн-
ського експорту до Євросоюзу і наявність імпортних 
мит, на відміну яких багато хто сподівався після під-
писання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Тому український бізнес вимагає також і зниження ім-
портних мит на деякі товари переробної промислово-
сті та машинобудування. 

Свої підписи під зазначеним зверненням поста-
вили Федерація роботодавців України, Рада підпри- 
ємців при КМУ, Федерація роботодавців автомобіль-
ної галузі, Всеукраїнське об’єднання роботодавців 
«Укрлегпром», Федерація роботодавців машинобудів-
ної промисловості, Всеукраїнське галузеве об’єднання 
організацій роботодавців хімічної промисловості, 
Союз птахівників України, Всеукраїнський союз ви- 
робників будівельних матеріалів та виробів, Федерація 
роботодавців скляної промисловості України. 

Так, зміни неминучі, такі умови мінливого світу, 
переходу на новий технологічний уклад. Але це має 
бути еволюція завдовжки в покоління, а не катастро-
фічне цунамі на догоду негайним потребам. 

Насправді деіндустріалізація може обернутися 
для країни значно жорстокішим експериментом над 
суспільством, ніж сама індустріалізація 30—40-х років 
минулого століття, основним побічним ефектом якої 
стала спроба знищити класичне українське село. Де-
індустріалізація — може вилитися в знищення проми-
слової містоутворюючої основи сучасних українських 
міст, більшість яких розташовані на Сході України. 

З другого боку ми не можемо ігнорувати і інте-
реси імпортерів, торговельної еліти, офісних праців-
ників і тих, кого класики понад сотню років тому на-
звали дрібними крамарами, а в сучасних умовах — чи-
сельних представників малого та середнього бізнесу. У 
цьому сенсі природа індустріальних міст і міст торго-
вельних зовсім різна. І обидва типи мають право на 
існування в нашій країні. Гаслом має бути: «Співісну-
вання, а не витіснення одних іншими! Синергія взає-
модії, а не Руїна взаємного знищення!» 

Не деіндустріалізація, а саме нова, «розумна» ін-
дустріалізація — орієнтована на чітко визначені, в тому 
числі нові ринки та сектори економіки, на модерніза-
цію виробництва, на конкретний сегмент спожи-
вання — необхідна нині Україні. Це дасть нові робочі 
місця громадянам, нові надходження до бюджету, нові 
кошти для розвитку. При цьому стимулювати слід  
передусім внутрішній ринок — це до питання про  
ринки збуту. Саме розвиток інфраструктурних проек-
тів виводив із глибокої кризи і Сполучені Штати, і Ні-
меччину, і навіть Китай. Безумовно, це хороший ре-
цепт економічного піднесення й для України. 

Загальносвітовим трендом, що народився в про-
відних економіках, стає розуміння, що в найближчі де-
сятиліття національні економіки матимуть зростання 

передусім за рахунок стимуляції купівельної спромож-
ності власного населення, монетизації соціальних від-
носин держави з громадянами, передових монетарних 
інструментів, що є, по суті, прямим роздаванням гро-
шей населенню. Це сприятиме зростанню сфери пос-
луг, малого й середнього бізнесу. І це — теж сценарій 
для підйому вітчизняної економіки. 

Однак слід розуміти, що тільки навколо потужної 
передової, сучасної, конкурентоспроможної індустрії в 
Україні (як і всюди у світі) можливі розвиток малого 
та середнього бізнесу, внутрішнього ринку, зростання 
реальних доходів громадян, формування того самого, 
такого потрібного, третього сектору, громадянського 
суспільства. Без сучасної «розумної» неоіндустріальної 
основи жодне зростання неможливе. 

Серед комплексу економічних, політичних, соці-
альних та інших причин, які обумовили нездатність 
вітчизняної економіки гідно протистояти викликам 
нинішньої, та мабуть і наступних криз, без яких саме 
існування ринкової економіки є неможливим, однією 
із визначальних, є саме невідповідність якості техно-
логічного розвитку України останніх років сучасним 
світовим тенденціям. Загальна відсталість технологіч-
ної бази національної економічної системи та слаб-
кість механізмів її інноваційного оновлення − все це 
значно посилює та буде і у подальшому посилювати 
негативний вплив кризових ситуацій у світі на ситуа-
цію в Україні та ускладнювати процеси подолання їх 
негативних наслідків. Проте нинішня ситуація в еко-
номіці України є свідченням того, що дана проблема і 
надалі залишатиметься однією серед найбільш актуа-
льних. 

Технологічна різноукладність вітчизняної еконо-
міки, наявність різних техноекономічних секторів, ри-
нкових і галузевих сегментів − це особливість перехід-
ного етапу її розвитку у технологічному і структурному 
вимірах.  

На мій погляд назріла необхідність за європейсь-
кими аналогами у створенні постійно діючої Групи висо-
кого рівня у складі представників держави, великого, се-
реднього та малого бізнесу, науковців та представників 
громадянського суспільства з координації основних стра-
тегічних напрямків розвитку вітчизняної промисловості. 
Робочим апаратом такої групи міг би стати Інститут еко-
номіки промисловості НАН України із залученням і ак-
тивістів нашої Академії економічних наук. 

В той же час поточний стан речей не може не 
хвилювати будь кого з нас, як фахових економістів. З 
одного боку декларуються завдання якомога швидше 
наблизитися до найбільш розвинутих країн світу, а з 
іншого — у найбільш відомих світових рейтингах по- 
зиції України не покращуються, а часом навіть і погі-
ршуються. Якщо нині Україна, за даними Heritage 
Foundation, перебуває на 162-му місці у світі в рейти-
нгу економічних свобод (найгірший показник для єв-
ропейських держав), то це не просто тривожний дзві-
нок. Це вже набат! 

Загалом ситуація, що складається у світі така, що 
за підрахунками Financial Times, майже мільярд чоло-
вік у світі, що розвивається, ризикують випасти з лав 
середнього класу, що зароджується. За останні 30 ро-
ків вражаючій кількості людей вдалося здолати межу 
бідності, але тепер виникають сумніви, чи вдасться їм 
не скотитися назад. Зростаюча нерівність і уповіль-
нення темпів зростання світової економіки можуть 
спричинити серйозні наслідки для бізнесу, активно ін-
вестувавшого в ринки, що розвиваються. Одне з най-
важливіших питань, яким задаються уряди, — як упо-
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вільнення розвитку позначиться на формуванні сере-
днього класу в Китаї і Індії, адже багато хто вважає ці 
країни двигунами світової економіки в XXI столітті.  

Чому б нашій секції економістів-міжнародників 
зараз не ініціювати дослідження переваг і недоліків 
можливого відродження адаптованого до сучасних 
умов колишнього проекту “Міжмор’я” шляхом ство-
рення Балто-Чорноморсько-Середземноморсько-Кас-
пійського торговельного союзу або ж відродження од-
нієї з гилок «Великого Шовкового шляху»? Ринки ре-
гіону нам знайомі, вони досить місткі й, головне, під-
ходять нам за технологічним рівнем. Акцентований 
рух у цей регіон зможе хоча б частково компенсувати 
наслідки для нашої економіки сучасного стану політи-
чних та економічних відносин з Російською Федера-
цією. Вже сьогодні Близький Схід і Центральна Азія — 
чи не основні ринки збуту для українських товарів, 
особливо сільськогосподарських продуктів, металу, лі-
таків, будівельних матеріалів, добрив. В України і 
країн регіону спільні геополітичні інтереси. Чому б не 
розвивати пріоритетні відносини поряд з Польщею, 
Румунією, також і з Казахстаном, Туреччиною, Іра-
ком, Іраном, Азербайджаном, Туркменістаном? 

Сподіваємося, що й економічні відносини із Ро-
сійською Федерацією рано чи пізно будуть збалансо-
вані. Сторінку конфронтації, недружніх дій, відвертого 
волюнтаризму обов'язково буде перегорнуто. Росія — 
це наш неминучий, самими історією й географією ви-
значений стратегічний партнер. До речі, попри всі на-
явні протиріччя, Росія до сих пір залишається, напри-
клад,  для Польщі торговельним партнером №2 після 
ЄС. Величезна довжина спільного кордону зумовлює 
цю прописну істину. Закони економіки говорять, що 
після внутрішнього ринку для будь-якої передової 
країни головними є ринки найближчих, зі спільним 
кордоном, сусідів. Тому очевидно, що згодом україн-
ські товари повернуться на величезний російський ри-
нок, і це повернення має стати справжнім проривом 
для української економіки та величезним кроком до її 
відродження, а отже, до загального добробуту, але вже 
на новій, сучасній, «розумній неоіндустріальній основі». 

Відсутність чітких, прозорих, реалістичних планів 
і дій уряду з реформування економіки, а також склад-
нощі з виконанням умов МВФ, безумовно, негативно 
вплинули на очікування бізнесу. Спроби уряду покра-
щити бізнес-клімат, щоб надати поштовх розвитку ма-
лого і середнього бізнесу, не були вдалими, особливо 
з прийняттям Бюджетного, Податкового та Митного 
кодексів. Інші підготовлені законодавчі ініціативи 
врешті не були схвалені парламентом країни. Ми про-
сто зобов'язані реалізувати систему, що дає змогу забез-
печити приплив інвестицій замість кредитів. "Гроші по-
зичають чужі й на певний час, а віддають свої та наза-
вжди", — говорить, здається, народна мудрість. І мо-
жна додати: плюс відсотки. Плюс відсотки з відсотків 
(особливість кредитів від МВФ). Побачити, до чого 
призводить політика непродуманих кредитних позик, 
можна на прикладі Ліберії або Аргентини. У першому 
випадку кожен громадянин задовольняється в серед-
ньому 90 центами — одним доларом на день, але дер-
жава виплачує за боргами перед МВФ суми, рівнозна-
чні трьом доларам на день на кожного громадянина. У 
другому випадку два дефолти призвели до того, що  
земля в Аргентині й ряд стратегічних об'єктів перей-
шли у власність зовнішніх кредиторів. Не думаю, що 
хтось у захваті від того, що Україна може в перспективі 
стикнутися з комплексним, комбінованим варіантом. 
І знову питання впирається в необхідність нової інду-
стріалізації, без якої в країну не піде інвестор.  

Неодноразово доводилося на різних рівнях управ-
ління, засобах масової інформації та зібраннях чути 
про те, що Україні ніби то не треба буде виплачувати 
всі борги за кредитами. Мовляв, прийдемо в Європу, 
і Захід нам спише наші боргові зобов'язання, як на 
початку 1990-х списав половину боргу Польщі. Мов-
ляв, ми їм покажемо реформи, а вони нам — бац! — і 
спишуть борги. Однак не будемо забувати про те, що 
реформи — як і демократія, європейські стандарти та 
інші речі — потрібні не Європі. Європа упевнена, що 
вони необхідні нам. Заохочувати людину тільки за те, 
що вона вмивається та чистить зуби, ніхто не буде — 
гігієна потрібна передусім самій людині.  

До того ж Україна не Польща. На початку 90-х 
років минулого століття справді склалася унікальна 
ситуація, коли з Польщі завдяки впливу її чисельної 
діаспори та не без участі та певного лобіювання в ка-
толицькому середовищі з боку Іонна Павла ІІ почали 
робити зразково-показову країну, на прикладі якої  
можна було продемонструвати іншим країнам Східної 
Європи можливості при переході від соціалістичного 
господарювання до ринкової економіки. Для Польщі 
зробили чимало винятків, і це стосується не лише  
боргових зобов'язань. Польща одержала де-факто 
пільгові умови при входженні в європейський спіль-
ний ринок (ні Чехія, ані Угорщина, ані Словаччина, 
ані країни Балтії такими умовами похвалитися не  
могли). Чи є в нас щось подібне, що має змусити Єв-
росоюз піти нині на поступки Україні? 

Тому, як науковці, ми повинні досить обережно 
ставитися до того, що Лєшек Бальцерович на посту 
радника президента України зможе повторити шлях, 
який пройшла Польща. Бальцерович провів не ре- 
форми, а передреформи — комплекс дій із порятунку 
польської економіки. Реформи розпочалися пізніше — 
після шокової терапії Бальцеровича.  

Якщо вже зайшла мова про Польщу, то в мене є 
для вас і декілька цікавих новин. По-перше, на мину-
лих і поточних зборах ми приймаємо до своїх лав де-
кількох представників як польської економічної дум-
ки, так і представників польського земляцтва Донеч-
чини, які евакуювалися влітку 2014 р. на свою етнічну 
Батьківщину, але не поривають зв’зків з Україною (зо-
крема це присутні тут Олексій Квілінський та Анато-
лій Терлецький). По-друге, наша Академія підписала 
угоду про співпрацю з Фундацією «Міжнародний ін- 
ститут співробітництва та розвитку» при Познан- 
ському економічному університеті Президентом якої є 
вже згадуваний мною Олексій Квілінський. Користу-
ючись нагодою запрошую всіх приєднуватися до по-
шуку шляхів поглиблення нашої співпраці. 

На жаль, Україна, внаслідок застарілої структури 
економіки, опинилась серед країн, які найбільше по-
терпають від світової кризи, тому сподіватись на  
швидкий вихід на передкризові рубіжі та структурні 
трансформації економіки не доводиться. Зараз як ні-
коли Україні насамперед потрібні дії, спрямовані на 
стабілізацію державних фінансів, оздоровлення бан-
ківської системи, спрощення системи регулювання і 
стимулювання конкуренції. Не вживши цих заходів, 
Україна буде програвати у гострій конкурентній бо- 
ротьбі країнам, що винесуть потрібні уроки після 
кризи. Наявність подібних розривів та необхідність їх 
ліквідації і ставить на порядок денний перед членами 
нашої академії низку завдань з нагального реформу-
вання напрямків наших досліджень з метою підго- 
товки відповідних рекомендацій для всіх рівнів держа-
вного керівництва. З іншого боку — це також і сво- 
єрідний «момент істини», який дає нам нагоду визна-
читися, який свій доробок ми, як еліта економічної 
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думки країни, можемо запропонувати народу, країні 
та владі у найближчій та більш віддаленій перспективі. 
Виходячи з вищевикладеного пропонується Президії 
(відповідальні Є.В. Савельєв, М.Г. Білопольський, 
В.І. Ляшенко) організувати до листопада 2016 р. збір 
матеріалів, їх узагальнення та підготовку до друку моно-
графії «Чи потрібна промисловість Україні майбут-
нього?» та роздати її учасникам Загальних зборів 2017 
року (проект орієнтовної структури наведений у першому 
номері журналу «Вісник економічної науки України» за 
2016 рік, який Ви отримали при реєстрації). 

А зараз дозвольте мені дещо відійти від традицій-
ної форми нашого звіту, і не зупинятися на основних 
результатах, які отримали протягом звітного періоду 
члени нашої академії, оскільки через об’єктивні обста-
вини Президія не отримала своєчасно звіти від біль-
шості наших відділень та членів академії. На жаль нам 
не вдалося оперативно перебудувати нашу взаємодію 
на електронну форму спілкування.  

У подальшій частині свого виступу я хочу зупини-
тися головним чином на питанні розробки стратегії дій 
нашої академії в умовах набрання чинності Законами 
України про вищу освіту та нової редакції Закону Укра-
їни про наукову та науково-технічну діяльність.  

Стаття 19 Закону про наукову і науково-технічну 
діяльність має назву «Наукова і науково-технічна ді- 
яльність у системі вищої освіти» та наступний зміст: 
«1. Наукова та науково-технічна діяльність у вищих 
навчальних закладах є невід’ємною складовою освіт-
ньої діяльності і провадиться з метою інтеграції на- 
укової, освітньої і виробничої діяльності в системі ви-
щої освіти. 2. Наукова і науково-технічна діяльність у 
системі вищої освіти провадиться відповідно до зако-
нів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та цього 
Закону. 3. Вищі навчальні заклади в частині прова-
дження ними наукової (науково-технічної) діяльності 
підлягають державній атестації в порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України. 4. На вищі навча-
льні заклади (університети, академії, інститути), що 
пройшли державну атестацію в частині провадження 
ними наукової (науково-технічної) діяльності, поши-
рюються гарантії забезпечення наукової (науково-тех- 
нічної) діяльності, визначені цим Законом для науко-
вих установ. На науково-педагогічних працівників та-
ких вищих навчальних закладів поширюються гарантії 
наукової (науково-технічної) діяльності, визначені 
цим Законом для наукових працівників». 

Важливим досягненням цієї редакції Закону, є 
наявність в ньому Статті 23 «Громадські наукові орга-
нізації». Зацитую її: «1. Громадські наукові організації 
(громадські академії наук, наукові товариства, наукові 
асоціації, спілки, об’єднання тощо) - це об’єднання 
вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних 
напрямів науки, захисту фахових інтересів, координа-
ції науково-дослідної роботи, обміну досвідом. Гро-
мадські наукові організації підлягають реєстрації та ді-
ють відповідно до законодавства про громадські об’єд-
нання з урахуванням положень цього Закону. 2. Гро-
мадські наукові організації для виконання статутних 
завдань можуть утворювати тимчасові наукові колек-
тиви, науково-дослідні, проектно-конструкторські, 
експертні, консалтингові, пошукові організації, спів-
працювати з іноземними та міжнародними організаці-
ями, бути колективними членами міжнародних на- 
уково-фахових об’єднань, спілок, товариств відпо-
відно до законодавства України. 3. Громадські наукові 
організації можуть: 1) вносити до органів державної 
влади пропозиції щодо реалізації та удосконалення 

державної політики у сфері наукової і науково-техніч-
ної діяльності; 2) пропонувати своїх представників до 
складу Ідентифікаційного комітету, консультативно-
дорадчих та експертних органів, що утворюються при 
органах державної влади. 

4. Органи державної влади можуть залучати гро-
мадські наукові організації та ради молодих вчених за 
їх згодою до участі у підготовці та виконанні рішень 
стосовно наукової і науково-технічної діяльності, на- 
укової і науково-технічної експертизи, науково-техні-
чних програм, проектів і розробок та у взаємодії з 
ними інформувати населення про безпеку, екологічну 
безпечність, економічну та соціальну значущість, еко-
логічні та соціально-економічні наслідки реалізації  
відповідних програм, проектів і розробок». 

А от як звучить Стаття 25 «Регіональні наукові 
центри»: «1. Регіональні наукові центри створюються 
з метою підвищення ролі науки в розробленні та ре- 
алізації ефективної регіональної політики, її орієнтації 
на поєднання загальнодержавних і регіональних інте-
ресів, наукове забезпечення розв’язання актуальних 
проблем соціально-економічного розвитку регіонів.  
2. Регіональні наукові центри створюються Націона-
льною академією наук України спільно з центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
і реалізує державну політику у сфері наукової та на- 
уково-технічної діяльності, за погодженням з відпо- 
відними місцевими органами виконавчої влади».  

Стаття 66 чинного Закону України «Про вищу 
освіту» має назву: «Інтеграція наукової, науково-тех-
нічної та інноваційної діяльності вищих навчальних 
закладів і наукових установ Національної академії 
наук України, національних галузевих академій наук». 
Наведу її зміст повністю: «1. Інтеграція наукової, на- 
уково-технічної та інноваційної діяльності вищих на-
вчальних закладів і наукових установ Національної 
академії наук України, національних галузевих акаде-
мій наук здійснюється з метою розроблення та вико-
нання пріоритетних наукових програм, проведення 
наукових досліджень, експериментальних розробок 
тощо на засадах поєднання кадрових, фінансових, тех- 
нічних та організаційних ресурсів відповідно до зако-
нодавства. 

2. Основними напрямами інтеграції наукової, на-
уково-технічної та інноваційної діяльності вищих  
навчальних закладів і наукових установ Національної 
академії наук України, національних галузевих акаде-
мій наук є: 1) участь у розробленні та виконання дер-
жавних цільових програм економічного і соціального 
розвитку; 2) проведення спільних наукових дослі-
джень, експериментальних та інноваційних розробок 
тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та 
власних надходжень; 3) участь у створенні науково-
навчальних, науково-дослідних об’єднань, інновацій-
них структур та інших організаційних форм коопера-
ції; 4) впровадження спільно створених інноваційних 
продуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо; 
5) забезпечення набуття, охорони та захисту прав ін-
телектуальної власності на результати наукової та на-
уково-технічної діяльності; 6) провадження спільної 
видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності;  
7) залучення вищими навчальними закладами науко-
вих працівників з наукових установ і організацій На-
ціональної академії наук України, національних галу-
зевих академій наук та науковими установами і орга-
нізаціями академій науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів на основі трудового дого-
вору (контракту) для провадження освітньої і наукової 
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діяльності, зокрема до підготовки аспірантів і докто-
рантів, підготовки та експертизи підручників, навча-
льних посібників, освітніх програм та стандартів ви-
щої освіти для забезпечення навчального процесу у 
вищій школі; 8) організація на базі наукових установ і 
організацій Національної академії наук України, наці-
ональних галузевих академій наук наукових дослі-
джень молодих вчених, докторантів та аспірантів,  
систематичної виробничої практики студентів вищих 
навчальних закладів із забезпеченням їх безпосеред-
ньої участі у проведенні наукових досліджень».  

Відповідна стаття 68 «Організаційні форми про-
вадження наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності» дає нам можливість пошуку найбільш  
ефективних форм взаємодії: «1. Наукова, науково-тех-
нічна та інноваційна діяльність може провадитись ви-
щими навчальними закладами, у тому числі через 
створені ними юридичні особи, предметом діяльності 
яких є доведення результатів наукової і науково-тех- 
нічної діяльності вищого навчального закладу до стану 
інноваційного продукту та його подальша комерціалі-
зація.  

2. До виконання наукових і науково-технічних 
робіт у вищому навчальному закладі можуть залуча-
тися науково-педагогічні, наукові і педагогічні пра- 
цівники, інші працівники вищих навчальних закладів, 
особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, 
а також працівники інших організацій.  

3. Вищі навчальні заклади, зокрема які є заснов-
никами інноваційних структур різних типів (наукові та 
технологічні парки, бізнес-інкубатори тощо), мають 
право проводити спільні наукові дослідження, демон-
страційні досліди тощо, у тому числі з використанням 
земельних ділянок, які знаходяться в постійному ко-
ристуванні вищих навчальних закладів».  

На виконання положень цих законів виконуючи 
свої статутні положення щодо розбудови ланцюжка 
«наука-освіта-бізнес», наша Академія виступила спі-
льно з Полтавським університетом економіки і тор- 
гівлі Укоопспілки та евакуйованим до Дніпропетров-
ська «Сімферопольським вино-коньячним заводом» 
засновницею громадської спілки «Міжнародний центр 
соціально-економічних досліджень проблем модерні-
зації та розвитку кооперації», офіс якої розташований 
у Полтавському університеті. На нашу думку це може 
підсилити представництво економічної науки в регіоні 
та сприяти його сучасній модернізації. 

На мою думку перелічені статті цих законів також 
повинні скласти правове підґрунтя створення на базі 
регіональних центрів НАН та МОН України мережі 
регіональних інноваційних систем, які дозволять іні-
ціювати формування спеціальних регуляторних режи-
мів прискорення реалізації пріоритетних напрямків 
розвитку регіонів, тим самим прискорити подолання 
відставання у впровадженні сучасних технологій з ме-
тою випереджального розвитку регіонів та країни в ці-
лому.  

Тому пропонується розгорнути відповідне обгово-
рення на шпальтах нашого журналу і доручити Президії 
(академіки Є.В. Савельєв, М.Г. Білопольський, В.І. Ля-
шенко) узагальнити відповідні пропозиції, надати їх у 
відповідний комітет Верховної Ради, а також розробити 
відповідні заходи з реалізації та доповісти про виконання 
на наступних Загальних Зборах. 

 

Далі декілька традиційних організаційних питань. 
Традиційно за звітний період членами академії 

видано значну кількість монографій, підручників,  
навчальних посібників, збірників наукових праць 
тощо. Вважаю, що на цьому більш детально зупи-
няться керівники регіональних осередків. 

Новим статутом було передбачено з метою усу-
нення проблем, які виникають при визначенні квору-
мів на загальних зборах, а також втратою деякими чле-
нами зв’язків з академією, введення поряд з членами 
та членами-кореспондентами звань - почесних та асо-
ційованих членів до яких відносити тих, хто фактично 
втратив зв’язки з академією в силу різних обставин. 
Минулого року ми приймали відповідні рішення про 
перереєстрацію та щодо складання відповідних спис-
ків регіональними центрами та місцевими відділен-
нями і передачі їх Президії для узагальнення і затвер-
дження на цьогорічних зборах. Згідно нової редакції 
Статуту ці категорії наших членів не будуть враховува-
тись як «бойові багнети» нашої організації при визна-
ченні відповідних кворумів та прийнятті рішень. Цю ро-
боту треба завершити, думаю, у першому півріччі цього 
року. Тому прошу віце-президента М.Г. Білопольського 
взяти виконання прийнятих відділеннями та центрами 
кадрових рішень під особистий контроль. 

Втім хочу іще раз і цього року наголосити, що 
сучасна криза висвітлила ще раз напрям, над яким слід 
було б попрацювати як Президії нашої академії, так і 
її членам, — це співробітництво з недержавними аналі-
тичними центрами, які починають відігравати все більш 
суттєву роль у формуванні економічної політики 
уряду. У лавах нашої академії майже немає представ-
ників цих структур, що не сприяє інформаційним  
контактам та вирішенню статутних завдань академії. 
Тому вважав би за доцільне ще раз обговорити на цих 
зборах питання співробітництва з недержавними ана-
літичними центрами та їх більш активного залучення 
до роботи в нашій академії. Відповідний пункт пропо- 
нував би внести і до проекту рішення наших Загальних 
зборів. 

Ще раз хочу рекомендувати регіональним центрам, 
місцевим відділенням та членам Академії при наданні 
щорічних звітів не обмежуватися тільки переліком ста-
тей, конференцій та назв виконаних наукових тем, але й 
більш детально висвітлювати зміст наукового доробку 
(результати аналізу, виявлені тенденції та закономірно-
сті, розроблені концепції, обґрунтування перспективних 
напрямків досліджень тощо). Це сприятиме підготовці 
змістовних звітів як керівників регіональних відділень, 
так і загалом Президії нашої академії. 

Ще раз нагадаю, що наша Академія економічних 
наук України вже понад протягом 20 років її існування 
ніколи не залишалася осторонь від сучасних соціа-
льно-економічних проблем України. Певний погляд та 
певні думки на сучасні проблеми будуть висловлені в 
процесі обговорення доповіді Президії та стану еконо-
міки на зборах та знайдуть своє відображення на шпа-
льтах як академічних, так і інших видань.  

Усе це дасть змогу наблизити головну мету — зро-
бити правильні висновки та знайти шляхи подолання 
негативних наслідків сучасної кризи. 

Любіть Україну! 
Дякую за увагу!  Запрошую до дискусії!  
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222 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Проект 

 
П О С Т А Н О В А 

загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії  
про роботу АЕН України з 23 травня 2015 р. по 13 травня 2016 p. 

 
Протягом звітного періоду Президією академії, 9 відділеннями та 6 peгіональними центрами, 

дійсними членами академії проведено значну роботу, спрямовану на виведення економіки країни з 
кризи, над науковою розробкою та практичним втіленням в життя реформування економіки. Підго-
товлено та подано до керівних органів як державних, так і регіональних велику кількість наукових 
доповідей, проектів Законів України, Указів Президента України, постанов уряду. За звітний період 
членами академії видано багато монографій, підручників, учбових посібників, збірників наукових 
праць тощо. Поширюються та тіснішають творчі зв'язки членів академії із зарубіжними вченими, у 
т.ч. інших країн СНД та ЄС. Слід, однак, визнати, що ефективність діяльності АЕНУ по деяких 
напрямках недостатня. Далеко не всі пропозиції академії, її підрозділів та окремих членів академії 
своєчасно втілюються в життя. Деякі члени академії не приймають участі в роботі академії, не вияв-
ляють необхідної творчої активності, не сплачують членські внески і навіть не звітують про свою 
діяльність. 

Загальні збори Академії економічних наук України виходячи із завдань, підсумовуючи обгово-
рення звітної доповіді Президії АЕНУ 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
1. Схвалити діяльність Академії економічних наук України, її Президії та регіональних центрів. 

З урахуванням пропозицій, які були висловлені в процесі обговорення на Загальних зборах, доручити 
Президії роздрукувати матеріли загальних зборів на шпальтах наукового журналу АЕНУ “Вісник 
економічної науки України”. 

2. Продовжити роботу з розміщення наукового журналу АЕНУ “Вісник економічної науки Ук-
раїни” у міжнародних наукометричних базах даних та створення власного сайту журналу згідно вимог 
цих баз. 

3. З метою реалізації положень Законів України «Про науку та науково-технічну діяльність» та 
«Про вищу освіту» в частині інтеграції академічної та університетської науки розгорнути відповідне 
обговорення на шпальтах журналу «Вісник економічної науки України» і доручити Президії  
(Є.В. Савельєв, М.Г. Білопольський, В.І. Ляшенко) узагальнити відповідні пропозиції та надати їх у 
відповідний комітет Верховної Ради та доповісти на наступних Загальних Зборах. 

4. Запропонувати керівникам регіональних відділень та членам академії терміново подати готові 
до друку у «Віснику економічної науки України» тексти своїх доповідей на Загальних зборах на па-
пері та в електронній формі на адресу журналу та Президії АЕНУ. 

5. Президії (В.І. Ляшенко) організувати до листопада 2016 р. збір матеріалів, їх узагальнення та 
підготовку друком монографії «Чи потрібна промисловість Україні майбутнього?» до Загальних збо-
рів 2017 року (проект орієнтовної структури додається). 

6. Рeгіoнaльним центрам та місцевим відділенням  продовжити роботу з уточнення списків своїх 
членів відповідно до категорій — академіки, член-кори, почесні та асоційовані, та подати їх до Пре-
зидії.  

7. Рекомендувати регіональним центрам, місцевим відділенням та членам Академії при наданні 
щорічних звітів не обмежуватися тільки переліком статей, конференцій та назв виконаних наукових 
тем, але й більш детально висвітлювати зміст наукового доробку (результати аналізу, виявлені тен-
денції та закономірності, розроблені концепції, обґрунтування перспективних напрямків досліджень 
тощо). 

8. Керівникам регіональних центрів та місцевих відділень ширше залучати представників недер-
жавних аналітичних центрів та молодих членів академії до науково-організаційної роботи в її місце-
вих осередках. Президії академії, регіональним центрам та відділенням приділяти належну увагу осві-
тянській галузі, проведенню наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. 

9. З метою більш широкого висвітлення діяльності академії в засобах масової інформації вказу-
вати в публікаціях, наукових доповідях, всюди, де це можливо та доцільно,  що ці роботи виконані 
в рамках АЕН України. 

 
Президент Академії економічних наук України  О.І. Амоша 
 
Головний вчений секретар В.І. Ляшенко 
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Проект 
Орієнтовний зміст монографії 

ЧИ ПОТРІБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНІ МАЙБУТНЬОГО? 
 

Розділ 1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ СВІТОВОГО ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 
 1.1. Деіндустріалізація, некроіндустріалізм або неоіндустріалізм?! 
 1.2. «Стратегія — 2020», «Індустрія 4.0» чи «Індустрія 3.0» ? 
 1.3. Чого досягне Європа «розумною індустріальною політикою»? 
 
Розділ 2. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ 
 2.1. Чи стане Україна аграрним придатком цивілізованого світу? 
 2.2. Сировинна чи напівфабрикатна доля України? 
 2.3. Чи можливий «неоіндустріальний прорив» України? 
 
Розділ 3. МІСІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 3.1. Концептуальні основи промислової політики 
 3.2. Регіональні особливості розвитку промисловості: розумна спеціалізація чи активна деградація? 
 3.3. Секторальні пріоритети розвитку 
 
Розділ 4. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: РИЗИКИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 
 4.1. Макроекономічні ризики 
 4.2. Інвестиційно-фінансові ризики 
 4.3. Технологічні виклики та чи можливий інноваційний прорив України? 
 4.4. Ризики деградації соціального капіталу 
 4.5. Екологічні ризики 
 
Розділ 5. СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ ТА МОДЕЛІ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 5.1. Інтегральна оцінка розвитку промисловості та вплив ризиків на її загальний рівень 
 5.2. Адаптивний підхід до визначення сценаріїв стратегії неоіндустріальної модернізації  

  промисловості 
 5.3. Стратегічні орієнтири стратегії неоіндустріальної модернізації промисловості  

  за сценаріями розвитку 
 5.4. Агроропромисловий консенсус 
 
Розділ 6. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 6.1. Чи стане Україна «інноваційним офшором»? 
 6.2. Де взяти кадри відповідної кваліфікації? 
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224 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

НАШІ ЮВЕЛЯРИ 
 

До 80-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності 
доктора економічних наук, професора, академіка-засновника 

Академії економічних наук України, 
Кукурудзи Івана Івановича 

 
 
Кукурудза Іван Іванович народився 16 травня 

1936 року у селі В’язовець Білогірського району  
Хмельницької області. По закінченню семирічки  у чо-
тирнадцятирічному віці почав працювати їздовим у  
місцевому колгоспі. У 1954 році за путівкою комсо-
молу поїхав на будівництво Новоздолбунівського це-
ментно-шиферного комбінату (Рівненська область). У 
1955-1958 роках служив у Радянській армії. Після слу-
жби в армії повернувся на Рівненщину, де працював у 
Квасилівському ливарно-механічному заводі електри-
ком. У 1964-1965 роках — голова заводського комітету 
профспілки Квасилівського ремонтного заводу. Після 
закінчення Квасилівської вечірньої школи робітничої 
молоді заочно навчався у Київському державному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка на факультеті журна-
лістики, який закінчив у 1967 році.  

У 1966-1968 роках — завідуючий відділом, відпо-
відальний секретар редакції Здолбунівської районної 
газети “Шлях Ілліча” Рівненської області. У 1968- 
1970 роках — слухач Вищої партійної школи при ЦК 
Компартії України. У 1970-1971 роках завідуючий від-
ділом, заступник редактора Здолбунівської районної 
газети “Шлях Ілліча” Рівненської області. У 1971- 
1973 роках навчався в аспірантурі кафедри політичної 
економії Київського інституту народного господарства 
імені Дем’яна Коротченка. 

Після дострокового захисту кандидатської дисер-
тації був розподілений Міністерством вищої та серед-
ньої спеціальної освіти на роботу у Черкаський дер- 
жавний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єд-
нання України з Росією, де послідовно займав посади 
старшого викладача, доцента, професора кафедри по-
літичної економії. З 1987 по 2005 рік — проректор з 
наукової роботи, завідувач кафедри політичної еконо-
мії Черкаського національного університету імені Бог-
дана Хмельницького. З 2005 року по сьогодні — заві-
дувач кафедри економічної теорії, інноватики та між-
народної економіки цього університету. 

Саме на науково-педагогічній діяльності сповна 
розкрилися його талант і здібності як науковця, педа-
гога та організатора. Очоливши кафедру політичної 
економії, Кукурудза Іван Іванович став ініціатором і 
організатором економічного факультету і низки інших 
кафедр економічного, управлінського та обслугову- 
ючого спрямування. Саме він почергово організовував 
ліцензування та акредитацію восьми спеціальностей, 
за якими сьогодні успішно навчаються студенти. Пра-
цюючи проректором з наукової роботи, чимало зусиль 
доклав для розширення аспірантури та збільшення  
кількості аспірантів, зростання кількості захистів кан-
дидатських і докторських дисертацій, залучення до на-
укової роботи студентів, започаткування видання на- 
укового журналу “Вісник Черкаського університету”,  
 
 

в тому числі і серії “Економічні науки”, який входить 
до Переліку наукових фахових видань України. 

Як науковець, І.І. Кукурудза опублікував понад 
200 наукових праць, у тому числі 10 монографій та 
9 навчальних посібників. Монографії присвячені  
проблемам науково-технічного прогресу, економічної 
безпеки, міграції, надання освітніх послуг у вищих  
навчальних закладах, соціально-економічних наслід-
ків ринкових перетворень, активізації інноваційної ді-
яльності, удосконалення механізму державного регу-
лювання економіки. Крім того опублікував понад  
500 публіцистичних праць, присвячених актуальним 
питанням суспільного життя. Очолювана ним кафедра 
систематично проводить міжнародні конференції, на 
яких розглядаються найбільш важливі питання соці- 
ально-економічного розвитку України та інших пост-
соціалістичних країн. Торік, зокрема, таку конферен-
цію було проведено за темою “Соціально-економічні 
наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах 
Європейської інтеграції”. Як досвідчений вчений, ус-
пішно здійснює наукове керівництво аспірантами. 

І.І. Кукурудза та очолювана ним кафедра одними 
з перших в Україні почали розробляти тему “Соці- 
ально-економічні наслідки ринкових перетворень у 
постсоціалістичних країнах” і аргументували можли-
вість виникнення кризових явищ. За результатами до-
слідження організовано шість міжнародних наукових 
конференцій з публікацією доповідей та сповіщень і 
прийняттям рекомендацій щодо недопущення нега- 
тивних наслідків ринкової трансформації. На основі 
результатів дослідження були підготовлені аналітичні 
записки Кабміну України та Верховній Раді України. 

І.І. Кукурудза — досвідчений педагог. Він 43 роки 
віддає свої знання, своє серце майбутнім фахівцям, 
прищеплює їм любов до рідного краю, виховує їх у 
дусі патріотизму, поваги до історії народу. 

Саме за це його поважають і шанують у колективі 
університету, в області та Україні. За високий профе-
сіоналізм та активну громадську позицію виборці оби-
рали його депутатом Черкаської обласної ради, в якій 
він очолював комісію з питань освіти і науки. Він був 
у складі тих вчених, які брали участь у започаткуванні 
роботи Академії економічних наук України. 

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у 
справу підготовки фахівців з вищою освітою та розви-
ток науки І.І. Кукурудзі присвоєно звання Заслужений 
працівник народної освіти України, нагороджений ме-
даллю “За трудову доблесть”, Грамотою Кабінету Мі-
ністрів України та Грамотою Верховної Ради України. 

Як завжди І.І.Кукурудза і сьогодні має достатньо 
творчих сил та енергії для здійснення задумів і планів, 
що постають перед українською освітою та наукою на 
благо народу та держави України. 

 

Президія АЕН України 
 

Редколегія журналу 
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ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ 
 

Першого віце-президента Академії економічних наук України, Заслуженого 
діяча науки и техніки України, доктора економічних наук, професора,  
завідуючого кафедрою інвестиційного менеджменту Донецького національ-
ного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 
АПТЕКАРЯ САВЕЛІЯ СЕМЕНОВИЧА 

 
 
Аптекар Савелій Семенович народився 1 березня 

1927 року у м. Москві, в сім'ї службовця. Закінчив у 

1950 р. Харківський інженерно-економічний інститут 

з відзнакою. В інституті був секретарем комітету ком-

сомолу, сталінським стипендіатом.  

З 1950 по 1957 р. працював на Єнакіївському ме-

талургійному заводі економістом, заступником нача-

льника відділу організації праці, начальником лабора-

торії організації, виробництва і праці. З 1957 по 1965 р. 

у Донецькому раднаргоспі обіймав посади — від нача-

льника відділу організації праці і заробітної плати до 

заступника начальника управління металургійної про-

мисловості, а потім заступника начальника планово-

економічного управління раднаргоспу. Працюючи на 

цих відповідальних посадах, Аптекар С.С. постійно 

займався науковим узагальненням досвіду управління 

економікою. 

У 1964 р. в Інституті економіки АН УРСР 

(м. Київ) Аптекарем Савелієм Семеновичем захищена 

кандидатська дисертація на тему: «Резерви росту про-

дуктивності праці на металургійних заводах Донбасу». 

З 1965 р. С.С. Аптекар на науковій роботі в Ін-

ституті економіки промисловості АН УРСР (м. До-

нецьк), а з 1966 р. — у Донецькому науково-дослідному 

інституті чорної металургії (ДонНДІ Чормет) на посаді 

завідуючого відділенням економічних досліджень. В 

1974 р. у Московському інституті сталі і сплавів захи-

стив докторську дисертацію «Проблеми господар-

ського розрахунку в чорній металургії». Це була перша 

крупна науково-дослідна робота, у якій було постав-

лено і значною мірою вирішено проблему впрова-

дження товарно-грошових відносин у практику роботи 

галузі. Методологію господарського розрахунку в чор-

ній металургії було викладено в монографіях С.С. Ап-

текаря «Хозяйственный расчет и экономическое сти-

мулирование в черной металлургии» (Київ, «Техніка», 

1972) і «Совершенствование хозяйственного расчета в 

черной металлургии» (Москва, «Металлургия», 1978), 

а також в ряді статей і колективних монографій. У 

1977 р. С.С. Аптекар одержав вчене звання професора. 

З 1988 по 1994 р. він працював у Донецькому дер-

жавному (тепер національному) університеті, де на 

базі кафедри планування народного господарства 

створив кафедру економіки підприємства. 

Поряд із значною працею з підготовки високо- 

кваліфікованих фахівців з економіки підприємства 

С.С. Аптекар працює в цей час над науковими про-

блемами регіонального управління, місцевого само-

врядування і малого бізнесу. Він є одним із головних 

ініціаторів положень щодо організації вільних еконо- 

мічних зон і територій пріоритетного розвитку на те-

рені Донецької області. 

В 1994 р. С.С. Аптекар знов переходить працюва-

ти в сферу реальної економіки — віце-президентом АТ 

«Данко». На цій роботі зробив значний внесок у пере-

творення Єнакіївського металургійного заводу з по- 

тенціального банкрута у сучасне конкурентоспромо-

жне підприємство. З вересня 2003р. очолює новоство-

рену кафедру інвестиційного менеджменту Донець-

кого державного (тепер національного) університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановсь-

кого, де проводив значну роботу з підготовки спеці- 

алістів з економіки на сучасному рівні та впрова-

дженню Болонських ініціатив у систему вищої освіти 

України. Під його керівництвом на кафедрі функціо-

нувала наукова школа «Теоретико-методологічні і 

практичні аспекти бізнес-планування і підвищення 

ефективності інвестиційного менеджменту». 

Член президії і Перший віце-президент АЕН Ук-

раїни, член Спеціалізованих вчених Рад по захисту  

докторських та кандидатських дисертацій Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського і Інституту економіки 

промисловості НАН України, член редколегій науко-

вих журналів і збірників, С.С. Аптекар входив до 

складу редакційних колегій журналів «Вісник еконо-

мічної науки України», «Торгівля і ринок України», 

«Вісник ДонНУЕТ» та ін., голова професорського зіб-

рання Донецького національного університету еконо-

міки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

Під науковим керівництвом С.С. Аптекаря кафе-

дрою виконано ряд крупних науково-дослідних робіт 

з проблем підвищення ефективності інвестиційної ді-

яльності і впровадження в практику інноваційно-інве-

стиційної моделі розвитку країни. З результатами дос-

ліджень широко ознайомлюється науково-економічна 

спільнота шляхом виступів на конференціях, публіка-

ції багатьох статей в наукових виданнях, в моногра-

фіях, у т.ч. «Экономические проблемы черной ме-

таллургии Украины» (2005 р.)», «Механизм ресурсо- 

сбережения на предприятиях черной металлургии» 

(2007 р.), «Інфляція: оцінка й урахування впливу в 

процесі регулювання грошових доходів населення» 

(2007 р.), «Ціноутворення на продукцію металургійних 

підприємств: проблеми теорії і практики»(2010 р.). 

Аптекар Савелій Семенович нагороджений По- 

чесною Грамотою Президії Верховної Ради Україн- 

ської РСР (1985 р.), медалями «За доблестный труд» 
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(1970 р.), «За трудовое отличие» (1976 р.), «Ветеран 

труда» (1985 р.), а також ювілейними медалями «За до-

блестный груд. В ознаменование 100-летия ео дня ро-

ждения В.И Ленина», ювілейною медаллю «50 лет По-

беды в Великой отечественной войне 1941—1945 гг.», 

«Золотою медаллю» імені М.І. Туган-Барановського 

Академії економічних наук України. 

У 2011 р. Савелій Семенович Указом Президента 

України удостоєний почесного звання «Заслужений 

діяч науки і техніки України». 

Під його керівництвом підготовлено 33 кандида-

тів економічних наук та 3 доктора наук. 

С.С. Аптекар був автором понад 200 наукових 

праць, у т.ч. 13 монографій, 16 брошур, 5 розділів  

 

 

 

 

 

 

 

у колективних монографіях, 9 навчальних посібників. 

Його відзначали високий професіоналізм, культурний 

кругозір, надзвичайне почуття гумору, вимогливість і 

доброзичливе відношення до колег, студентів і до всіх, 

з ким він спільно працював та навчав. Завдяки всім 

цим якостям Савелія Семеновича глибоко поважали і 

мали до нього теплі почуття всі, хто його знав. Пішов 

із життя видатний український вчений, один із блис-

кучих представників вітчизняної економічної науки, 

талановитий організатор і наставник, людина винят-

кової порядності і честі, професіоналізму і працелюб-

ності. 

Вічна йому пам’ять! 

 
Учена рада Інституту економіки  

промисловості НАН України 
 

Президія АЕН України  
 

Редколегія журналу 
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Пішла з життя академік-засновник Академії економічних наук України,  
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України 

 
ГРИНЬОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 

 
 
Народилася Валентина Миколаївна 4 квітня 1941 

року. Навчалася за спеціальністю «Економіка та пла-

нування» у Харківському інженерно-економічному ін-

ституті (сьогодні — Харківський національний еконо-

мічний університет (ХНЕУ), диплом якого отримала 

1965 року. За роки навчання в інституті В.М. Гриньова 

зарекомендувала себе як відповідальна, талановита, 

працелюбна студентка, тому її трудовий шлях розпо-

чався з посади інженера науково-дослідної лабораторії 

цього ж наукового закладу (1965-1967 рр.). Наступним 

етапом у професійному зростанні була посада інже-

нера кафедри організації та планування машинобудів-

ної промисловості, яку обіймала понад рік. На період 

1968-1971 років припадає навчання в аспірантурі та ус-

пішний захист кандидатської дисертації. Саме з цього 

часу починається повноправна наукова діяльність Ва-

лентини Миколаївни. 

Вона працює асистентом кафедри, а від 1974 

року — доцентом. У 1989 році науковець очолила ка-

федру господарського механізму та захистила доктор-

ську дисертацію. Вчене звання професора отримала в 

1991 році. На посаді проректора з наукової роботи  

Харківського національного економічного універси-

тету (2000—2009 рр.) В.М. Гриньова спрямувала всі 

свої знання, професіоналізм, досвідченість, ініціатив-

ність, оперативність на організацію наукових дослі-

джень в університеті серед професорсько-викладаць-

кого складу та студентів. Паралельно професор  

В.М. Гриньова очолювала спеціалізовану вчену раду з 

захисту докторських дисертацій. З 2009 року Вален-

тина Миколаївна завідувала кафедрою менеджменту у 

ХНЕУ, вірною якому залишалася багато років. Сер- 

йозну увагу науковець приділяла опануванню дисерта-

цій, була членом спеціалізованої вченої ради з захисту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докторських дисертацій, членом редакційної колегії  

4 наукових журналів. До наукової школи В.М. Гриньо-

вої з проблем організації виробництва та підприємни-

цької діяльності входять і її учні, 13 докторів та  

62 кандидати економічних наук. Багаторічна наукова 

праця Валетини Миколаївни вшанована державою, зо-

крема, з 2006 року отримує державну стипендію як ви-

датний діяч науки. Доказом плідної наукової роботи 

професора є 320 наукових праць, у тому числі 30 мо-

нографій, 40 навчальних посібників, 4 підручники з 

грифом Міністерства освіти і науки України, а також 

понад 460 науково-методичних розробок. Лише за 

останні роки світ побачили такі наукові праці: «Дер-

жавне регулювання економіка» (2008 р.); «Організація 

виробництва» (2009 р.); «Гроші і кредит» (2008 р.); «Ін-

вестиційний менеджмент» (2005 р.); «Економіка праці 

та соціально-трудові відносини» (2010 р.); «Стимулю-

вання праці в інноваційній діяльності підприємств ма-

шинобудування» (2010 р.); «Процес підготовки рестру-

ктуризації підприємств машинобудування: організація 

управління» (2010 р.). Солідні досягнення науковця 

були відзначені знаком «Відмінник освіти України» 

(1989 р.), нагрудним знаком «За наукові досягнення» 

(2010 р.), двічі нагороджувалася Золотим хрестом 

ХНЕУ. Висококваліфікований педагог користувалася 

заслуженою повагою серед викладачів, аспірантів та 

студентів університету.  

Ми сумуємо за цією видатною, щирою, чуйною, 

надійною людиною, досвідченим керівником, мудрим 

наставником і висловлюємо щирі співчуття рідним та 

колегам. 

Упевнені, що Валентина Миколаївна назавжди 

залишиться в пам'яті і серцях близьких їй людей. 

 

 
Зі скорботою, 
 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України 

 
Президія АЕН України 

 
Редколегія журналу 
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Пам’яті відомого вченого і патріота України,  
який своєю плідною працею сприяв розвитку  

вугільної промисловості і беззавітно служив Батьківщині —  
 

ЛЕОНІДА ЛАЗАРОВИЧА СТАРИЧЕНКА 
 

 
Протягом трудового шляху він був взірцем людини праці, саме для 

нього праця була пріоритетною цінністю. За це його шанували всюди, де 
він працював. Інститут економіки промисловості НАН України мав за 
честь його прихід на роботу та жалкував, що це відбулося лише 15 років 
назад. Але його самовіддана праця, новизна проведених досліджень, інно-
ваційні підходи, невичерпний потенціал, розуміння перспектив вугільної 
промисловості, законодавчі ініціативи, володіння науковим інструмента-
рієм сформували значний авторитет інституту в країні щодо розв’язання 
проблеми якості управління у вугільній промисловості України. Дякуємо 
богу за співпрацю з цією Людиною, за наданий приклад високої працезда-
тності, його працелюбство, надмірну відповідальність, цілеспрямованість, 
якісну роботу, скромність, чесність, непідкупність, педантичність, дружбу, 
самовіддачу, патріотизм, акуратність, правдивість, взаємопідтримку, гу-
мор, щедрість, високу культуру, людяність! 

 
Вчена рада Інституту економіки промисловості НАН України 

Президія АЕН України 
Редколегія журналу 

 
 

И вечный бой, покой  
ему  только снился 

 
Во время бурного массового забастовочного дви-

жения шахтеров в Советском Союзе в 1989-1990 гг. 
срочно надо было найти толкового специалиста, кото-
рый бы хорошо знал трудовые проблемы угольщиков 
и в первую очередь оплаты труда на угольных шахтах. 
Специалисты нашего Института экономики промыш-
ленности НАН Украины, исследующие социальные  и 
трудовые отношения в системе управления промыш-
ленностью, государства и его регионов пользовались 
авторитетом среди государственных органов управле-
ния и доверием у профсоюзных лидеров угольщиков, 
которые стали иметь несколько профсоюзных объеди-
нений и у самих шахтеров. И возглавлявший на тот 
момент Госкомитет  по углю Украины Н.С. Сургай дал 
поручение своему заместителю Спектру привлечь спе-
циалистов нашего института для разработки Отрасле-
вого тарифного соглашения работников угольной про-
мышленности. Надо было сделать методологические 
рекомендации по разработке отраслевого тарифного 
соглашения и участвовать в его разработке непосред-
ственно. 

В моих поисках судьба свела с Л.Л. Стариченко, 
который меня просто спас. Он взял на себя самый 
сложный участок работы — это раздел по оплате труда 
в отраслевом тарифном соглашении угольщиков. А в 
переговорных процессах приходилось участвовать 
мне, но Леонид Лазаревич был моим наставником и 
учителем, как отстаивать истину, невзирая на инте-
ресы сторон. Благодаря нашему с ним сотрудничеству 
мы завоевали авторитет у представителей ПРУПА 
(возглавляемым Александром Фесенко), и у предста- 
вителей независимых профсоюзов горняков (возглав-
лял А.Р. Мриль) и у представителей Госкомитета по 

угольной промышленности. Каждый из них приходил 
к нам в институт за аргументами, а мы с Л.Л. Стари- 
ченко в зависимости от приемлемости их позиций 
были в роли консультантов-арбитров. Леониду Лаза-
ревичу удавалось легко убедить в своей правоте сто-
роны по разработке отраслевого соглашения, так как 
его непредвзятость, желание отстоять правильные и 
справедливые позиции и глубокое знание производ-
ственных и трудовых процессов на угольных шахтах 
волей-неволей вызывали доверие и признание 
правоты его позиций. 

Нас эта работа с Л.Л.Стариченко объединила в 
общем стремлении помочь шахтерам грамотно отста-
ивать свои интересы в  социальной и трудовой сферах. 

Но еще более тесно сплотила нас тематика по 
стимулированию охраны труда на угольных шахтах. 
Мы в несколько заходов через МакНИИ и напрямую 
с Министерством угольной промышленности Укра-
ины заключали хоздоговора, начинали выполнять 
научно-исследовательскую работу, но так и не успели 
доложить и утвердить «Методику стимулирования 
охраны труда на угольных шахтах», так как из-за во-
енного конфликта нам в июле 2014 года пришлось 
срочно выехать из г. Донецка. А выполнение этой ра-
боты было под особым контролем Минуглепрома 
Украины. Из-за этого мы ежеквартально на выездном 
заседании Коллегии Министерства (в г. Донецке) до-
кладывали о ходе выполнения работы. Форма нашего 
сотрудничества с Леонидом Лазаревичем была про- 
стая. Мы с Е.В. Котовым (ученым секретарем нашего 
института) готовили проект доклада на коллегию, а 
Леонид Лазаревич подвергал его тщательной перера-
ботке, а затем я выступала на Коллегии министерства. 
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Но меня всегда подмывало допустить отклонения от 
текста, а Л.Л. Стариченко следил за этим и реагировал 
на мои отступления по разному, а для меня была 
важна его оценка, так как он для меня был и научным 
и профессиональным, и интеллектуальным авторите-
том. 

Стремление быть справедливым и тщательно и 
аргументировано найти все за и против, обеспечить и 
найти правильное решение не только на текущий мо-
мент, но и на перспективу прослеживалось в его зако-
нотворческой деятельности. 

Он был экспертом по многим концепциям, стра-
тегиям и законопроектам, которые определяли судьбу 
угольной промышленности и его работников. Та скру-
пулезность, педантизм и глубокая аргументирован-
ность его позиций были удивительными. Он был про-
тивником большинства позиций Закона Украины «О 
повышении престижа шахтерского труда». Л.Л. Стари-
ченко проявил и здесь глубокое уважение к тружени-
кам других отраслей промышленности и считал не-
справедливым по отношению к ним принятие этого 
закона, несмотря на свою приверженность и любовь к 
угольщикам. 

Научные монографии, которые готовились в от-
деле под его руководством и при непосредственном 
участии, как результат проведения научно-исследова-
тельской работы, были как образец проведения про-
фессионального следствия и безапелляционных выво-
дов и предложений. Особенно это касалось дотаций 

для угольной промышленности. Его анализ, оценки и 
выводы были интереснее детективного романа. Но за-
вершил эпопею дотаций  Леонид Лазаревич проектом 
Закона Украины «О дотациях для угольной промыш-
ленности». 

Каждый его профессиональный рывок был про-
думанным, обоснованным и перспективным. Прове-
дение в нашем институте Академических слушаний по 
развитию угольной промышленности в июне 2013 
года, где Л.Л. Стариченко был одним из ведущих ак-
теров, подтвердили это и заставили по-новому взгля-
нуть на проблемы угольной отрасли. 

Л.Л. Стариченко для меня все время неожиданно 
раскрывался по-новому. Я никогда не знала его любви 
к истории, ее прекрасному знанию о нашей Украине. 
Он был ее патриотом не внешним, а внутренним. Он 
на ученых советах нашего института в г. Донецке вы-
ступал на украинском языке. Ему присущи черты: 
«нам хлеба не надо — работу давай». Общение челове-
ческое происходило на работе в институте и в будние 
и в выходные дни. Ответственность за близких, за ра-
боту, за угольную отрасль и за страну прошла сквозь 
всю жизнь Л.Л. Стариченко. 

И я рада, что 7 января 2016 года я успела послать 
ему sms с поздравлениями Рождества Христова и с 
признанием в любви за его честность и благородство, 
а 9 января он нас покинул, но сохранилась светлая па-
мять о нем. 

 
 

Удалось другу напугать, 
От нас на небо убежать,  
А нам работу передать: 
Быстро концепции писать, 
Судьбу шахтеров порешать, 
Восток и запад примерять, 
За Трудовой кодекс отвечать! 
Тебя нам будет не хватать,  
Дух работой поднимать 
И в правоте всех убеждать 
ИЭПу имидж создавать. 
Покой нам будет только сниться, 
Нельзя у Вас нам не учиться, 
Уменью истину искать, 
Потом научно описать, 
Затем практикам подать 
Чтоб договорчик схлопотать. 
 
Стариченко — капитал, 
Годами школу создавал,  
Академ слушанья поднял,  

 
 

 
 

Судьбу отрасли решал,  
Краснику имидж повышал 
Программу «Уголь» улучшал 
Себе покоя не давал —  
Книги достойные писал, 
Механизмы раскрывал. 
Как дотации считать, 
Как «тени» не допускать,  
И как пользу извлекать, 
Чтоб шахтерам процветать 
И ПБ не нарушать! 
Доклад Ольгу написать,  
Чтоб Попович смог понять, 
Как работу продолжать 
И инвестиции давать. 
Господь нам будет помогать,  
Дух донецкий укреплять, 
И друга в памяти держать 
И ее светлой называть! 
 
 
 

Ольга Новикова 
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АНОТАЦІЇ 
 
Андрушків Б., Кирич Н., Мельник Л., Погайдак О. 

Роль освіти в організації використання європейських під-
ходів до забезпечення сталого розвитку економіки у  
постконфліктний період. — С. 3. 

У статті, на загальному фоні розвитку науки та 
освіти України, з’ясовано їх роль в організації вико-
ристання Європейських підходів до забезпечення ста-
лого розвитку економіки. Виявлено взаємозв’язки й 
взаємовідносини розвитку освіти, науки, виробництва 
та екології у державному контексті. На цьому ґрунті 
встановлено тенденції даного процесу. Визначено і 
сформульовано загальні теоретико-прикладні засади 
формування в Україні передумов використання інно-
ваційних підходів для реалізації державної концепції 
сталого розвитку відповідно Європейських стандартів. 
Запропоновано шляхи вирішення проблем розвитку 
галузевої освіти та науки в Україні у постконфліктний 
період. 

Ключові слова: освіта, наука, сталий розвиток, 
підприємницька діяльність, інноваційні підходи, Єв-
ропейські стандарти, програма, виробництво, еконо-
міка, держава, постконфліктний період. 

 

Антонюк В. П. Проблема бідності та соціальні ри-
зики для розвитку України. — С. 6. 

В статті досліджено сучасні прояви бідності в Ук-
раїні. Систематизовано її економічні, соціальні, інсти-
туціональні причини бідності та проаналізовано нові її 
чинники, пов’язані з воєнним конфліктом на Сході 
України. Здійснено аналіз ризиків, обумовлених по-
ширеністю бідності, для  формування людського по-
тенціалу і соціально-економічного розвитку країни. 
Визначено умови та можливі шляхи подолання бідно-
сті в контексті євроінтеграційних устремлінь України.  

Ключові слова: рівень життя, бідність, чинники 
бідності, вимірювання бідності, національна межа  
бідності, доходи населення, шляхи подолання бідно-
сті. 

 

Вишневський О. С. Проблеми стратегічного управ-
ління соціально-економічним розвитком України з ураху-
ванням процесів децентралізації. — С. 14. 

У статті визначено проблеми стратегічного управ-
ління в Україні. Жодна з класичних функцій страте- 
гічного управління (планування, реалізація, мотива-
ція, контроль) не виконується. Чинне стратегічне пла-
нування не враховує сучасні технологічні тренди роз-
витку, що обумовлює погіршення економічного ста-
новища. В умовах децентралізації можливості для кон-
солідації ресурсів зменшуються, натомість система 
стратегічного управління як інструмент примноження 
їх ефективного використання не працює. Таким чи-
ном доведено, що децентралізація управління має вра-
ховувати стратегічний аспект та гармонійно вбудову-
ватися у стратегічне управління національним розвит-
ком.  

Ключові слова: стратегічне управління, страте- 
гічне планування, структура стратегії, децентралізація, 
Україна. 

 

Войт С. М., Холод С. Б. Активізація трудового 
творчого потенціалу через інтелектуальний капітал. — 
С. 22. 

Обґрунтовано сутність інтелектуалізації соці- 
ально-економічних процесів як сучасної економічної 
закономірності. Висунуто припущення, що конфлік-
тогеном економічного циклу розвитку на мезорівні є 

принципово новий вид економічної закономірності — 
інтелектуальний капітал. Доведено, що наслідком на-
веденої тенденції є проблематика визначення еконо-
мічної сутності інтелектуального капіталу, дослі-
дження механізму його формування та практичної 
значимості й місця у складі трудового потенціалу. 

Ключові слова: інтелектуалізація, конфліктоген, 
мезорівень, економічні закономірності, інтелектуаль-
ний капітал. 

 

Гриценко С. І. Цифровий маркетинг — нова пара-
дигма розвитку освітніх кластерів в умовах глобаліза-
ції. — С. 29. 

Розглянуто значення цифрового маркетингу в 
умовах глобалізації. Дано визначення освітнього клас-
тера. Визначено переваги освітнього кластера. Пока-
зано залежність конкурентних переваг освітніх послуг 
від ефективного застосування цифрового маркетингу. 
Розкрито сутність дуальної освіти в межах освітніх 
кластерів. Запропоновано організаційну схему учасни-
ків освітнього кластера.  

Ключові слова: маркетинг, дуальна освіта, глоба-
лізація, цифрові технології, парадигма. 

 

Драчук Ю. З., Трушкіна Н. В. Порівняльний аналіз 
розвитку інноваційного потенціалу промисловості в регіо-
нах України. — С. 31. 

Одним із основних напрямів реалізації Програми 
розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в 
Україні та Національних проектів визнано розвиток 
публічно-приватного партнерства в промисловості ре-
гіонів при залученні різних джерел капітальних інвес-
тицій. У цьому вважається актуальність даного дослі-
дження. Для реалізації масштабних модернізаційних 
проектів у базових галузях промисловості регіону по- 
требуються значні інвестиційні ресурси, потужним 
джерелом яких може стати приватний бізнес. На да-
ний час зростає зацікавленість бізнесу до державної 
підтримки, що дозволяє знизити ризики приватних ін-
вестицій, підвищити надійність інвестиційних проек-
тів для кредитних організацій. Метою статті є порів-
няльний аналіз розвитку інноваційного потенціалу 
промисловості з урахуванням регіональних особливо-
стей. 

Дослідження проведено для 15 регіонів України, 
де аналіз динаміки основних показників інновацій-
ного та інвестиційного розвитку в обстежених регіонах 
здійснено з використанням статистичних методів:  
розрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена 
та тісноти зв’язку між обсягами освоєних капітальних 
інвестицій і витрат на наукові та науково-технічні ро-
боти. На основі розрахунку лінійного коефіцієнта ко-
реляції Пірсона оцінено рівень лінійної кореляційної 
залежності між обсягами капітальних інвестицій та ре-
алізованої інноваційної продукції, а також між обся-
гами фінансування інноваційної діяльності та реалізо-
ваної інноваційної продукції на рівні Київської, За- 
карпатської та Одеської областей. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, капіта-
льні інвестиції, види економічної діяльності, показ-
ники, оцінка, регіональні особливості, публічно-при-
ватне партнерство. 

 

Дубницький В. І., Федулова С. О. Парадигма фун-
кціонування ринкових процесів в умовах трансформації 
регіонів. — С. 45. 



АНОТАЦІЇ 
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У статті досліджено проблеми формування та об-
ґрунтування нової парадигми функціонування ринко-
вих процесів в умовах трансформації регіонів. Дослі-
джено регіональний розвиток в умовах децентралізації 
влади в Україні. Також в статті доведено, що виріша-
льну роль в структурній перебудові національної та ре-
гіональної економік відіграє державна економічна по-
літика. 

Ключові слова: парадигма, трансформація регіо-
нів, регіональний розвиток, децентралізація. 

 

Жихаревич В. В., Мацюк Н. О. Розв’язання задачі 
маршрутизації з використанням модифікованого мура-
шино-клітинно-автоматного алгоритму. — С. 49. 

В даній роботі продемонстрована принципова 
можливість використання модифікованого мурашино-
клітинно-автоматного алгоритму при оптимізації мар-
шрутів руху транспортних засобів оптового торговель-
ного підприємства у процесі розвезення продукції. Ви-
рішення цієї проблеми сприятиме зниженню непро- 
дуктивних витрат ресурсів підприємств, а значить — 
підвищенню їх конкурентоспроможності. Для реаліза-
ції моделі було використано тестовий приклад з вісьма 
пунктами-споживачами вантажу та двома транспорт-
ними засобами необмеженої вантажопідйомності, які 
рухаються по дорогах деякого міста. 

Ключові слова: задача маршрутизації транспорту, 
мурашині алгоритми, багатоагентне моделювання, 
клітинні автомати, оптимізація. 

 

Зайцев В. Є. Використання інтелектуальної влас-
ності як основа ефективної інноваційної діяльності та 
підвищення конкурентного потенціалу підприємств. —  
С. 54. 

У статті показано значення інтелектуальної влас-
ності в досягненні підприємствами конкурентних пе-
реваг на світових ринках в сучасних умовах. Наведені 
підходи до поняття інтелектуальна власність, розгля-
нуті об’єкти права інтелектуальної власності, а також 
законодавче регулювання цих понять в Україні. Про-
аналізовані позитивні наслідки використання ОПІВ та 
негативні ефекти як результат порушення цього права. 
Висвітлені шляхи комерціалізації інтелектуальної вла-
сності на основі вивчення світового досвіду. Проведе-
ний аналіз дозволив сформулювати напрямки можли-
вих перетворень в Україні, спрямованих на підви-
щення наукового, інтелектуального, а відповідно і 
економічного потенціалу держави. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти 
права інтелектуальної власності, комерціалізація, кон-
курентні переваги, потенціал країни. 

 

Іванов С. В., Котов Є. В. Оцінка перспектив неоі-
ндустріальної модернізації промислового регіону. — С. 61. 

Розкрито сутність та особливості поняття «мо- 
дернізація». Обґрунтовано модернізаційні моделі інду-
стріального економічного розвитку. Проведено оцінку 
перспектив розвитку економіки Дніпропетровської 
області в контексті процесів неоіндустріальної модер-
нізації.  

Ключові слова: оцінка, модернізація, розвиток, 
нова індустріалізація, економіка, регіон. 

 

Кравченко С. І. Квілінський О. С. Оптимізація 
конкурентоспроможності інноваційного проекту в умо-
вах стратегічної сінергетизації. — С. 70. 

У статті досліджено проблеми, пов'язані з опти-
мізацією конкурентоспроможності інноваційного про-
екту в умовах стратегічної сінергетизаціі. Проаналізо-
вано на прикладі підприємства вплив фактору оптимі-
зації конкурентоспроможності на прийняття управлін- 

ських рішень. Запропоновано методи оцінки доціль-
ності продовження інноваційного проекту. 

Ключові слова: оптимізація, конкурентоспромо-
жність, інноваційний проект, стратегія, синергія. 

 

Кучерова Г. Ю. Податковий сертифікат — фінан-
сова альтернатива стратегічного розвитку оподатку-
вання на місцевому рівні. — С. 78. 

В статті здійснено спробу обґрунтування доціль-
ності впровадження в обіг податкових сертифікатів в 
Україні. Узагальнено основні етапи розвитку податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 
Україні. Проаналізовано механізм майнового оподат-
кування в США. Охарактеризовано механізм управ-
ління податковими боргами з оплати податку на 
майно в США, що базується на використанні механі-
зму формування та реалізації податкових сертифікатів, 
які дають змогу максимально швидкого поповнити їх 
бюджети, стимулювати платників податків до дотри-
мання податкової дисципліни та підвищити рівень лі-
квідності активів. Визначено значний потенціал меха-
нізму формування та реалізації податкових сертифіка-
тів щодо формування додаткових надходжень місцевих 
бюджетів в Україні. 

Ключові слова: податок на майно, податковий 
сертифікат, залогове майно, податковий борг, меха-
нізм, управління, податкові надходження. 

 

Лернер Ю. І. Основні методологічні підходи до оці-
нки фінансового стану банківської структури. — С. 85. 

Проведено аналіз методів оцінки, обліку, норму-
вання, контролю і забезпечення фінансового стану 
підприємства; на підставі аналізу розроблені основні 
принципи поліпшення фінансового стану підприємс-
тва, що має можливим удосконалити відповідно до по-
ставленого завдання підходи і засоби поліпшення фі-
нансового стану підприємства. 

Ключові слова: фінансовий стан, облік, норму-
вання, контроль. 

 

Новак І. М. Соціальні інновації на ринку праці:  
флексибілізація та прекаризація зайнятості в Україні. — 
С. 92. 

Проаналізовано основні передумови формування 
соціальних інновацій на ринку праці щодо трансфор-
мації зайнятості. Дана характеристика найбільш по-
ширених в Україні нестандартних форм зайнятості на 
основі статистичної інформації та експертних оцінок. 
Зроблено висновки щодо найбільш важливих ризиків 
та особливостей запровадження соціальних інновацій 
на ринку праці щодо трансформації зайнятості в кон-
тексті запобігання негативних наслідків прекаризації, 
забезпечення гнучкості та захищеності зайнятості. 

Ключові слова: соціальні інновації, ринок праці, 
нестандартні форми зайнятості, залучена (запозичена) 
праця, гнучка зайнятість, трансформація трудових  
відносин. 

 

Осадча Н. В., Літовченко Б. В. Теорія організації 
як основа формування засад самоменеджменту. — С. 98. 

Стаття присвячена проблемам формування засад 
самоменеджменту з використанням теорії організації 
та стану людини в ній, етапів її зрілості. Аналізуються 
сучасні аспекти самоменеджменту з точки зору теорії 
організації. На основі визначення стратегії і теорії ор-
ганізації в аспекті самоменеджменту зроблено припу-
щення про взаємозв’язок самоменеджменту з іннова-
ційною діяльністю та підвищенням ефективності ді- 
яльності організації. 

Ключові слова: самоменеджмент, організація, 
інновація, зростання, ролі сучасного менеджера. 
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232 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Падерін І. Д., Новак Є. Е. Механізм стратегічного 
управління ефективністю підприємств малого та серед-
нього бізнесу регіону. — С. 106. 

У даній статті досліджено теоретичні основи стра-
тегічного управління змінами на підприємствах ма-
лого та середнього бізнесу та обґрунтовано напрямки 
щодо їх удосконалення в умовах економічних перетво-
рень. В результаті було наведено оцінку стану та ви-
значено проблеми малого та середнього бізнесу про-
мислового регіону. Проаналізовано вплив внутрішніх 
та зовнішніх факторів на стан малого та середнього 
бізнесу. Запропоновано ефективний механізм страте-
гічного управління ефективністю підприємств. 

Ключові слова: малі та середні підприємства, ме-
ханізм стратегічного управління, стратегія, промисло-
вий регіон.  

 

Перебийніс В. І., Федірець О. В., Гавриш В. І.  
Техніко-технологічне забезпечення конкурентоспромож-
ності на засадах енергетичного менеджменту. — С. 110. 

Техніко-технологічне забезпечення конкуренто-
спроможності має здійснюватися з урахуванням прин-
ципів енергетичного менеджменту. У статті запропо-
новано показники оцінки ефективності реалізації 
стратегії енергетичного менеджменту підприємства. 
Шляхом експертного опитування здійснена оцінка 
впливу стану витрат енергетичних ресурсів на конку-
рентний статус підприємства, сформована матриця 
SWOT-аналізу використання енергоресурсів. 

Ключові слова: техніко-технологічне забезпе-
чення, конкурентоспроможність, енергетичні ресурси, 
підприємство, стратегія, енергетичний менеджмент, 
конкурентний статус. 

 

Підоричева І. Ю. Модернізація економіки: теоре-
тичний аспект. — С. 114. 

Стаття присвячена опрацюванню теоретичних 
основ розуміння сутності процесів модернізації суспі-
льства та економіки, обґрунтуванню їх ролі у забезпе-
ченні стійкого економічного розвитку України. Про-
аналізовано категоріальний апарат та еволюцію теоре-
тичних поглядів на модернізацію економіки, виокре-
млено їх характерні риси. Визначено, що глибоке ро-
зуміння державою особливостей та обмежень наявних 
теорій і напрацьованих у світі підходів до проведення 
модернізації має виключну значимість для її успіш-
ного втілення в країнах, що розвиваються, такій як 
Україна та є невід’ємною умовою вироблення на- 
уково обґрунтованих державних рішень.  

Ключові слова: модернізація, індустріалізація,  
теорії модернізації, економічний розвиток, інновації, 
технологічний розвиток.  

 

Сердюк О. С. Методичні підходи до реструктури-
зації державного сектору вугільної галузі. — С. 122. 

Проаналізовано актуальну програму реформу-
вання вугільної промисловості, виявлено недоліки 
програми, виявлено невідповідності у поставлених ці-
лях, досліджено особливості інвестиційних проектів 
реструктуризації вугледобувних підприємств, запропо-
новано підхід до формування державно-приватного 
консорціуму у сфері реструктуризації вугледобувних 
підприємств, розроблено модель реструктуризації 
ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля». 

Ключові слова: реструктуризація, вугледобувне 
підприємство, інвестиційний проект, консорціум, 
концесія, функція прогнозування витрат, чиста при-
ведена вартість. 

 

Сидорчук О. Г. Механізми залучення соціальних ре-
сурсів громадянського суспільства у  контексті забезпе-
чення соціальної безпеки України. — С. 129. 

В статті проаналізовано наявні в Україні можли-
вості розширення ресурсного забезпечення соціальної 
безпеки за рахунок залучення соціальних ресурсів гро-
мадянського суспільства. Обґрунтовано доцільність 
участі інститутів громадянського суспільства у забез-
печенні соціальної безпеки на національному та регі-
ональному рівнях. Запропоновано систему основних 
напрямів діяльності, механізмів та відповідних заходів, 
спрямованих на розвиток та залучення соціальних ре-
сурсів громадянського суспільства до забезпечення со-
ціальної безпеки держави та її регіонів. 

Ключові слова: соціальні ресурси, соціальна без-
пека, інститут, механізм, громадянське суспільство. 

 

Солоха Д. В. Маркетингові важелі екологізації екс-
портоорієнтованого сегменту збуту продукції металур-
гійних підприємств України. — С. 134. 

В роботі надано характеристику металургійній 
складовій експортооріентованого сегменту збуту про-
мислових підприємств України.  Доведено потребу пе-
реходу до випуску екологічно чистої промислової про-
дукції як ключової передумови виходу та закріплення 
вітчизняних металовиробників на світовому ринку, 
представлено систему розвитку такого ринку. 

Ключові слова: збут, експорт, сегмент, маркетин-
гові важелі, ринок, екологічна чистота, промисловість. 

 

Ткаченко А. М., Бобровникова Р. Г. Формування 
цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для 
обґрунтування енергозберігаючих заходів. — С. 138. 

У статті розглядаються актуальні питання форму-
вання цін і тарифів на електроенергію, оцінки їх ди-
наміки та напрями підвищення енергоефективності 
діяльності підприємств. Розроблено рекомендації по 
обґрунтуванню цін і тарифів на основі нормативно-
кошторисного методу,  оцінки динаміки тарифів за- 
лежно від часу електропостачання на основі кореля-
ційного аналізу; вибору енергозберігаючих заходів для 
конкретних умов електропостачання та економічної 
доцільності капітальних вкладень в енергозбереження.  

Ключові слова: ціни, тарифи, капітальні вкла-
дення, економічна ефективність, енергозбереження. 

 

Трохимець О. І. Систематизація факторів  впливу 
на формування цін на цукор як соціально-орієнтовний 
продукт харчування в Україні. — С. 141. 

У статті виділено та систематизовано основні  
фактори впливу на формування цін на цукор, серед 
яких:  наявний дохід населення, рівень інфляції, рі-
вень безробіття, експорт, імпорт, урожайність цукро-
вих буряків, природно-кліматичні умови, виробництво 
цукру, наявність цукропереробних заводів, матері- 
ально-технічне забезпечення підприємств-виробників, 
наявність підприємств-споживачів, створення штуч-
ного попиту, державна політика щодо ціноутворення, 
податкова політика. Обґрунтовано ступінь впливу на 
формування ціни на цукор кожного з наведених фак-
торів, показана їх взаємозалежність.  

Ключові слова: соціально-орієнтований продукт 
харчування, фактори, дохід населення, цукор, спожи-
вання. 

 

Філіпішина Л. М., Жувагіна І. О. Особливості  
оцінки виробничого потенціалу промислових підпри-
ємств. — С. 146. 

Досліджено теоретичні аспекти та практичні пе-
редумови формування виробничого потенціалу під- 
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приємства. Обґрунтовано особливості оцінювання ви-
робничого потенціалу з урахуванням галузевої специ-
фіки. Представлено алгоритм оцінювання виробни-
чого потенціалу промислового підприємства.  

Ключові слова: економіка, підприємство, проми-
словість, оцінка, система, аналіз, показники, процес, 
етапи, розвиток, виробничий потенціал. 

 

Харазішвілі Ю. М. Соціо-еколого-економічний роз-
виток регіонів з позицій економічної безпеки (на прикладі 
Донецької області). — С. 149. 

Розроблено методологію інтегрального оціню-
вання рівня соціо-еколого-економічного розвитку ре-
гіонів з позицій економічної безпеки, що передбачає 
порівняння інтегральних індексів складових розвитку 
з інтегральними пороговими значеннями з викорис-
тання сучасних досягнень інтегрального оцінювання. 
Запропоновано інноваційний перелік складових та ін-
дикаторів  та проведено ідентифікацію стану соціо-
еколого-економічного розвитку Донецької області для 
оцінення найважливіших загроз.  

Ключові слова: соціо-еколого-економічний роз-
виток, регіони, економічна безпека, інтегральний ін-
декс, загрози.  

 

Шевченко А. І. Моніторинг транспортної інфра-
структури у забезпеченні економічної безпеки України 
(на прикладі залізничного транспорту). — С. 158. 

Визначено індикатори економічної безпеки Ук-
раїни у галузі залізничного транспорту за функціона-
льними складовими, а також порядок їх розрахунку 
шляхом моніторингу транспортної інфраструктури. 
Запропоновано визначати рівень економічної безпеки 
держави у галузі залізничного транспорту за методоло-
гією інтегрального оцінювання з використанням му-
льтиплікативної форми інтегрального індексу. 

Ключові слова: економічна безпека, індикатори, 
інфраструктура, інтегральний індекс, транспорт.  

 

Шелеметьева Т. В., Маляр Е. Н. Формирование 
механизма повышения эффективности деятельности 
промышленного предприятия. — С. 167. 

В статье исследованы научно-теоретические осо-
бенности формирования механизма повышения эффе-
ктивности деятельности промышленного предприя-
тия. Рассмотрено понятие «механизм» с разных точек 
зрения и его особенности. Доказано, что при разра-
ботке механизма повышения эффективности деятель-
ности промышленного предприятия необходимо 
учитывать все факторы, которые влияют на эффекти-
вность экономической деятельности. Проанализиро-
ваны принципы, которых целесообразно придержи-
ваться при формировании системы показателей эффе-
ктивности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: формирования, механизм, эко-
номический механизм, организационный механизм, 
эффективность деятельности, повышение, предприя-
тие. 

 

Шинкарюк О. В., Столяров В. Ф., Островецький 
В. І. Глобальні і національні оцінки інновацій і развитку 
людського капиталу. — С. 171. 

Виявлено та систематизовано основні чинники, 
що визначають формування потреб у людському капі-
талі в інноваційній соціально-економічній системі: 
розвиток наукомістких високотехнологічних вироб-
ництв; збільшення частки послуг у структурі виробни-
цтва; зміна форм і методів ведення господарської дія-
льності; рівень винагороди за реалізацію людського 

капіталу; впливу держави на економічні процеси; осо-
бливості інноваційного потенціалу та структури еко-
номічної системи в певній юрисдикції. 

Уточнені основні напрями модернізації людсь-
кого капіталу в інноваційних соціально-економічних 
системах, які полягають в удосконаленні соціальних 
стандартів і соціальних інструментів на основі збалан-
сування інтересів держави, роботодавців, найманих 
працівників, профспілок і соціальної сфери (освіта, 
охорона здоров'я) для цілей забезпечення гідного рі-
вня життя населення за рахунок отримання справед-
ливих доходів, охорони навколишнього середовища, 
захисту прав людини, сприяння рівності і соціальної 
справедливості. 

Ключові слова: людський капітал, інноваційна 
економіка, фактори виробництва, праця, продуктив-
ність праці, соціальний захист. 

 

Юріна Н. О. Діяльність суб’єктів підприємництва 
України: статистична складова. — С. 182. 

Стаття присвячена проведенню статистичної оці-
нки діяльності суб’єктів підприємництва України для 
розробки управлінських рішень. Розглянуто теорети-
чні основи вивчення діяльності суб’єктів підприємни-
цтва, що дозволяє характеризувати економічну сут-
ність показників, які є основними індикаторами роз-
витку цього сектору. Проведено аналіз структури кіль-
кості, чисельності зайнятих та обсягів реалізації за 
суб’єктами підприємництва. З’ясовано, що не дивля-
чись на кількісне перевищення малих суб’єктів підп-
риємництва їх частка в чисельності зайнятих та обся-
гах реалізації залишається незначною. Виявлено, що 
процес розвитку підприємницької діяльності Україні 
характеризується нерівномірним розподілом суб’єктів 
підприємництва за видами економічної діяльності. 
Охарактеризована специфіка розвитку підприємниц-
тва в Україні, що дозволило запропонувати основні 
напрямки державної підтримки суб’єктів підприємни-
цтва. 

Ключові слова: суб’єкти підприємництва, фізичні 
особи та підприємства-суб’єкти підприємництва, кое-
фіцієнт Гатєва, коефіцієнт еластичності, напрямки 
державної підтримки. 

 

Якубовський М. М., Ляшенко В. І. Модернізація 
економіки промислових регіонів: спроба концептуаліза-
ції. — С. 188. 

Економічна природа модернізації в діалектич-
ному вимірі визначається прогресом суспільства, змі-
ною його матеріальної основи — технічного, техноло-
гічного, економічного базису. Розробка і реалізація 
сценаріїв структурно-технологічної модернізації про-
мислових регіонів України має здійснюватися в рам-
ках довгострокової стратегії економічного розвитку 
країни, де промислова політика має зайняти провідне 
місце в усуненні структурних диспропорцій, стимулю-
ванні модернізації, створенні нових високотехнологі-
чних секторів виробництва. Крім офіційного визнання 
стратегії промислового розвитку і модернізації потрі-
бно і законодавчо закріпити ідеологію промислового 
розвитку, як на державному, так і на регіональному 
рівні, що в умовах децентралізації створить сприятливі 
нормативно-правові умови для суб’єктів господарю-
вання і місцевої влади у здійсненні модернізаційних 
заходів. З цією метою доцільно розробити і прийняти 
Закон України  «Про модернізацію промислових регі-
онів»  з визначенням ролі і обов’язків місцевої влади 
в індустріальному розвитку власних територій. 

Ключові слова: модернізація, стратегія, закон, 
розвиток, промисловість, регіон. 
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АННОТАЦИИ 

 
Андрушкив Б., Кирич Н., Мельник Л., Погайдак О. 

Роль образования в организации использования европей-
ских подходов к обеспечению устойчивого развития эко-
номики в постконфликтный период. — С. 3. 

В статье, на общем фоне развития науки и обра-
зования Украины, выяснена их роль в организации 
использования Европейских подходов к обеспечению 
устойчивого развития экономики. Выявлены взаимо-
связи и взаимоотношения развития образования, 
науки, производства и экологии в государственном 
контексте. На этой основе установлены тенденции 
данного процесса. Определены и сформулированы об-
щие теоретико-прикладные основы формирования в 
Украине предпосылок использования инновационных 
подходов для реализации государственной концепции 
устойчивого развития в соответствии с Европейскими 
стандартами. Предложены пути решения проблем раз-
вития отраслевого образования и науки в Украине в 
постконфликтный период. 

Ключевые слова: образование, наука, устойчивое 
развитие, предпринимательская деятельность, инно-
вационные подходы, Европейские стандарты, про-
грамма, производство, экономика, государство, пост-
конфликтный период. 

 

Антонюк В. П. Проблема бедности и социальные 
риски для развития Украины. — С. 6. 

В статье исследованы современные формы про-
явления бедности в Украине. Проведена систематиза-
цию ее  экономических, социальных, институцио-
нальных причин, проанализированы новые факторы 
бедности, обусловленные военным конфликтом на 
Востоке Украины. Сделан анализ рисков, возникаю-
щих в следствие распространения бедности для воз-
можностей формирования человеческого потенциала 
и для факторов экономического роста. Определены 
условия и возможные пути преодоления бедности в 
контексте европейской интеграции Украины. 

Ключевые слова: уровень жизни, бедность, фак-
торы бедности, измерение бедности, национальная 
черта бедности, доходы населения, пути преодоления 
бедности. 

 

Вишневский А. С. Проблемы стратегического 
управления социально-экономическим развитием Укра-
ины с учетом процессов децентрализации. — С. 14. 

В статье выявлены проблемы стратегического 
управления в Украине. Ни одна из классических 
функций стратегического управления (планирование, 
реализация, мотивация, контроль) не выполняется. 
Действующее стратегическое планирование не учиты-
вает современные технологические тренды развития, 
что обусловливает ухудшение экономического поло-
жения. В условиях децентрализации возможности для 
консолидации ресурсов уменьшаются, однако система 
стратегического управления как инструмент приумно-
жения их эффективного использования не работает. 
Таким образом, доказано, что децентрализация управ-
ления должна учитывать стратегический аспект и гар-
монично встраиваться в стратегическое управление 
национальным развитием. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стра-
тегическое планирование, структура стратегии, децен-
трализация, Украина.  

 

Войт С. Н., Холод С. Б. Активизация трудового 
творческого потенциала через интеллектуальный капи-
тал. — С. 22. 

Обоснована сущность интеллектуализации соци-
ально-экономических процессов как современной 
экономической закономерности. Выдвинуто предпо-
ложение, что конфликтогеном экономического цикла 
развития на мезоуровне есть принципиально новый 
вид экономической закономерности — интеллектуаль-
ный капитал. Доказано, что следствием приведенной 
тенденции является проблематика определения эко-
номической сущности интеллектуального капитала, 
исследование механизма его формирования и практи-
ческой значимости и места в составе трудового потен-
циала. 

Ключевые слова: интеллектуализация, конфлик-
тоген, мезоуровень, экономические закономерности, 
интеллектуальный капитал. 

 

Гриценко С. И. Цифровой маркетинг — новая па-
радигма развития образовательных кластеров в условиях 
глобализации. — С. 29. 

Рассмотрено значение цифрового маркетинга в 
условиях глобализации. Дано определение образова-
тельного кластера. Определены преимущества образо-
вательного кластера. Показана зависимость конку-
рентных преимуществ образовательных услуг от эф-
фективного применения цифрового маркетинга. Рас-
крыта сущность дуального образования в пределах об-
разовательных кластеров. Предложена организацион-
ная схема участников образовательного кластера.  

Ключевые слова: маркетинг, дуальное образова-
ние, глобализация, цифровые технологии, парадигма. 

 

Драчук Ю. З., Трушкина Н. В. Сравнительный 
анализ развития инновационного потенциала промыш-
ленности в регионах Украины. — С. 31. 

Одним из основных направлений реализации 
Программы развития инвестиционной и инновацион-
ной деятельности в Украине и Национальных проек-
тов определено развитие публично-частного партнер-
ства в промышленности регионов при привлечении 
разных источников капитальных инвестиций. В этом 
состоит актуальность данного исследования. Для ре- 
ализации масштабных модернизационных проектов в 
базовых отраслях промышленности региона требуются 
значительные инвестиционные ресурсы, мощным ис-
точником которых может стать частный бизнес. В 
настоящее время растет интерес бизнеса к государ-
ственной поддержке, что позволяет снизить риски 
частных инвестиций, повысить надежность инвести-
ционных проектов для кредитных организаций. Целью 
статьи является сравнительный анализ развития инно-
вационного потенциала промышленности с учетом ре-
гиональных особенностей. 

Исследование проведено для 15 регионов Укра-
ины, где анализ динамики основных показателей ин-
новационного и инвестиционного развития в обследо-
ванных регионах осуществлен с использованием ста-
тистических методов: расчета коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена и тесноты связи между объе-
мами освоенных капитальных инвестиций и затрат на 
научные и научно-технические работы. На основе рас-
чета линейного коэффициента корреляции Пирсона 
оценен уровень линейной корреляционной зависимо-
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сти между объемами капитальных инвестиций и реа-
лизованной инновационной продукции, а также 
между объемами финансирования инновационной де-
ятельности и реализованной инновационной продук-
ции на уровне Киевской, Закарпатской и Одесской 
областей.  

Ключевые слова: инновационное развитие, капи-
тальные инвестиции, виды экономической деятельно-
сти, показатели, оценка, региональные особенности, 
публично-частное партнерство. 

 

Дубницкий В. И., Федулова С. А. Парадигма функ-
ционирования рыночных процессов в условиях трансфор-
мации регионов. — С. 45. 

В статье исследованы проблемы формирования и 
обоснования новой парадигмы функционирования 
рыночных процессов в условиях трансформации реги-
онов. Исследовано региональное развитие в условиях 
децентрализации власти в Украине. Также в статье до-
казано, что решающую роль в структурной пере-
стройке национальной и региональной экономик иг-
рает государственная экономическая политика. 

Ключевые слова: парадигма, трансформация ре-
гионов, региональное развитие, децентрализация. 

 

Жихаревич В. В., Мацюк Н. А. Решение задачи 
маршрутизации с использованием модифицированного 
муравьино-клеточно-автоматного алгоритма. — С. 49. 

В данной работе продемонстрирована принципи-
альная возможность использования модифицирован-
ного муравьино-клеточно-автоматного алгоритма при 
оптимизации маршрутов движения транспортных 
средств оптового торгового предприятия в процессе 
развозки продукции. Решение этой проблемы будет 
способствовать снижению непроизводительных затрат 
ресурсов предприятий, а значит — повышению их кон-
курентоспособности. Для реализации модели было ис-
пользован тестовый пример с восемью пунктами-по-
требителями груза и двумя транспортными средствами 
неограниченной грузоподъемности, движущимися по 
дорогам некоторого города. 

Ключевые слова: задача маршрутизации транс-
порта, муравьиные алгоритмы, многоагентное моде-
лирование, клеточные автоматы, оптимизация. 

 

Зайцев В. Е. Использование интеллектуальной соб-
ственности как основа эффективной инновационной де-
ятельности и повышения конкурентного потенциала 
предприятий. — С. 54. 

В статье показано значение интеллектуальной 
собственности для достижения предприятиями конку-
рентных преимуществ на мировых рынках в современ-
ных условиях. Предложены трактовки понятия интел-
лектуальная собственность, рассмотрены объекты 
права интеллектуальной собственности, а также зако-
нодательное регулирование этих вопросов в Украине. 
Проанализированы позитивные результаты использо-
вания ОПИВ и негативные эффекты вследствие нару-
шения этого права. Показаны пути коммерциализации 
интеллектуальной собственности на основе изучения 
мирового опыта. Проведенный анализ позволил сфор-
мулировать направления возможных изменений в 
Украине, направленных на повышение научного, ин-
теллектуального, а, следовательно, и экономического 
потенциала государства. 

Ключевые слова: интеллектуальная собствен-
ность, объекты права интеллектуальной собственно-
сти, коммерциализация, конкурентные преимущества, 
потенциал страны. 

 

Иванов С. В., Котов Е. В. Оценка перспектив нео-
индустриальной модернизации промышленного региона. — 
С. 61. 

Раскрыта сущность и особенности понятия «мо-
дернизация». Обоснованы модернизационные модели 
индустриального экономического развития. Прове-
дена оценка перспектив развития экономики Днепро-
петровской области в контексте процессов неоинду-
стриальной модернизации. 

Ключевые слова: оценка, модернизация, разви-
тие, новая индустриализация, экономика, регион. 

 

Кравченко С. И., Квилинский А. С. Оптимизация 
конкурентоспособности инновационного проекта в усло-
виях стратегической синергетизации. — С. 70. 

В статье исследованы проблемы, связанные с оп-
тимизацией конкурентоспособности инновационного 
проекта в условиях стратегической синергетизации. 
Проанализировано на примере предприятия воздей-
ствие фактора оптимизации конкурентоспособности 
на принятие управленческих решений. Предложены 
методы оценки целесообразности продолжения инно-
вационного проекта. 

Ключевые слова: оптимизация, конкурентоспо-
собность, инновационный проект, стратегия, синер-
гия. 

 

Кучерова А. Ю. Налоговый сертификат — финан-
совая альтернатива стратегического развития налого-
обложения на местном уровне. — С. 78. 

В статье предпринята попытка обоснования це-
лесообразности внедрения в оборот налоговых серти-
фикатов в Украине. Обобщены основные этапы раз-
вития налога на недвижимое имущество, отличное от 
земельного участка, в Украине. Проанализирован ме-
ханизм имущественного налогообложения в США. 
Охарактеризовано механизм управления налоговыми 
долгами по оплате налога на имущество в США, ос-
нованный на использовании налоговых сертификатов, 
которые позволяют максимально быстрого пополнить 
их бюджеты, стимулировать налогоплательщиков к со-
блюдению налоговой дисциплины и повысить уровень 
ликвидности активов. Определено значительный по-
тенциал механизма налоговых сертификатов по фор-
мированию дополнительных поступлений в местные 
бюджеты в Украине. 

Ключевые слова: налог на имущество, налоговый 
сертификат, залоговое имущество, налоговый долг, 
механизм, управление, налоговые поступления. 

 

Лернер Ю. И. Основные методологические подходы 
к оценке финансового состояния банковской струк-
туры. — С. 85. 

Проведен анализ методов оценки, учета, норми-
рования, контроля и обеспечения финансового состо-
яния предприятия; на основании анализа разработаны 
основные принципы улучшения финансового состоя-
ния предприятия, что представляет возможным усо-
вершенствовать в соответствии с постановкой задачи 
подходы и способы улучшения финансового состоя-
ния предприятия. 

Ключевые слова: финансовое состояние, учет, 
нормирование, контроль. 

 

Новак И. Н. Социальные инновации на рынке 
труда: флексибилизация и прекаризация занятости в 
Украине. — С. 92. 

Проанализированы основные предпосылки фор-
мирования социальных инноваций на рынке труда в 
сфере трансформации занятости. Дана характеристика 
наиболее распространенных в Украине нестандартных 
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форм занятости на основе статистической информа-
ции и экспертных оценок. Сделаны выводы о наибо-
лее важных рисках и особенностях внедрения соци-
альных инноваций на рынке труда в сфере трансфор-
мации занятости в контексте предупреждения нега-
тивных последствий прекаризации, обеспечения гиб-
кости и защищенности занятости. 

Ключевые слова: социальные инновации, рынок 
труда, нестандартные формы занятости, привлечен-
ный (заемный) труд, гибкая занятость, трансформация 
трудовых отношений. 

 

Осадчая Н. В., Литовченко Б. В.  Теория органи-
зации как основа формирования фундамента самоме-
нежмента. — С. 98. 

В статье рассматриваются проблемы формирова-
ния самоменеджмента с использованием теории орга-
низации и положение человека в ней, этапов зрелости 
человека. Анализируются современные аспекты само-
менеджмента с точки зрения теории организации. На 
основе определения стратегии и теории организации  
в аспекте самоменеджмента делается предположение о 
взаимосвязи самоменеджмента с инновационной дея-
тельностью и повышением эффективности деятельно-
сти организации. 

Ключевые слова: самоменеджмент, организация, 
инновация, рост, роли современного менеджера.      

 

Падерин И. Д., Новак Е. Э. Механизм стратеги-
ческого управления эффективностью предприятий ма-
лого та среднего бизнеса региона. — С. 106. 

В данной статье исследованы теоретические ос-
новы стратегического управления изменениями на 
предприятиях малого и среднего бизнеса и обосно-
ваны направления по их усовершенствованию в усло-
виях экономических преобразований. В результате 
была приведена оценка состояния и определены про-
блемы малого и среднего бизнеса промышленного ре-
гиона. Проанализировано влияние внутренних и 
внешних факторов на состояние малого и среднего 
бизнеса. Приведен эффективный механизм стратеги-
ческого управления эффективностью предприятий. 

Ключевые слова: малые и средние предприятия, 
механизм стратегического управления, стратегия, про-
мышленный регион. 

 

Перебийнос В. И., Федирець О. В., Гавриш В. И. 
Технико-технологическое обеспечение конкурентоспо-
собности на принципах энергетического менедж-
мента. — С. 110. 

Технико-технологическое обеспечение конкурен-
тоспособности должно осуществляться с учетом прин-
ципов энергетического менеджмента. В статье предло-
жены показатели оценки эффективности реализации 
стратегии энергетического менеджмента предприятия. 
Путем экспертного опроса осуществлена оценка вли-
яния состояния затрат энергетических ресурсов на 
конкурентный статус предприятия, сформирована 
матрица SWOT-анализа использования энергоресур-
сов. 

Ключевые слова: технико-технологическое обес-
печение, конкурентоспособность, энергетические ре-
сурсы, предприятие, стратегия, энергетический ме-
неджмент, конкурентный статус. 

 

Пидоричева И. Ю. Модернизация экономики: тео-
ретический аспект. — С. 114. 

Статья посвящена изучению теоретических основ 
понимания сущности процессов модернизации обще-
ства и экономики, обоснованию их роли в обеспече-
нии устойчивого экономического развития Украины. 

Проанализированы категориальный аппарат и эволю-
ция теоретических взглядов на модернизацию эконо-
мики. Определено, что глубокое понимание государ- 
ством особенностей и ограничений имеющихся тео-
рий и наработанных в мире подходов к проведению 
модернизации имеет исключительную значимость для 
ее успешного воплощения в развивающихся странах, 
такой как Украина и является неотъемлемым усло-
вием выработки научно обоснованных государствен-
ных решений.  

Ключевые слова: модернизация, индустриали-
зация, теории модернизации, экономическое разви-
тие, инновации, технологическое развитие.  

 

Сердюк А. С. Методические подходы к реструкту-
ризации государственного сектора угольной отрасли. — 
С. 122. 

Проанализирована актуальная программа рефор-
мирования угольной промышленности, выявлены не-
достатки программы, выявлены несоответствия в по-
ставленных целях, исследованы особенности инвести-
ционных проектов реструктуризации угледобывающих 
предприятий, предложен подход к формированию гос-
ударственно-частного консорциума в области реструк-
туризации угледобывающих предприятий, разработана 
модель реструктуризации ГП «Львовуголь» и ГП «Во-
лыньуголь ». 

Ключевые слова: реструктуризация, угледобыва-
ющее предприятие, инвестиционный проект, консор-
циум, концессия, функция прогнозирования затрат, 
чистая приведенная стоимость. 

 

Сидорчук О. Г. Механизмы привлечения социальных 
ресурсов гражданского общества в контексте обеспече-
ния социальной безопасности Украины. — С. 129. 

В статье проанализированы существующие в 
Украине возможности расширения ресурсного обеспе-
чения социальной безопасности за счет привлечения 
социальных ресурсов гражданского общества. Обосно-
вана целесообразность участия институтов граждан-
ского общества в обеспечении социальной безопасно-
сти на национальном и региональном уровнях. Пред-
ложена система основных направлений деятельности, 
механизмов и соответствующих мероприятий, направ-
ленных на развитие и привлечение социальных ресур-
сов гражданского общества к обеспечению социаль-
ной безопасности государства и его регионов. 

Ключевые слова: социальные ресурсы, социаль-
ная безопасность, институт, механизм, гражданское 
общество. 

 

Солоха Д. В. Маркетинговые рычаги экологизации 
экспортоориентированного сегмента сбыта продукции 
металлургических предприятий Украины. — С. 134. 

В работе дана характеристика металлургической 
составляющей экспортоориентированного сегмента 
сбыта промышленных предприятий Украины. Дока-
зана необходимость перехода к выпуску экологически 
чистой промышленной продукции как ключевой 
предпосылки выхода и закрепления отечественных 
металлопроизводителей на мировом рынке, представ-
лена система развития такого рынка. 

Ключевые слова: сбыт, экспорт, сегмент, марке-
тинговые рычаги, рынок, экологическая чистота, 
промышленность. 

 

Ткаченко А. М., Бобровникова Р. Г. Формирование 
цен и тарифов на электроэнергию и их использование  
для обоснования энергосберагающих мероприятий. —  
С. 138. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы 
формирования цен и тарифов на электроэнергию, 
оценки их динамики и направления повышения энер-
гоэффективности предприятия. Разработаны рекомен-
дации по обоснованию цен и тарифов на основе нор-
мативного метода, оценки динамики тарифов в зави-
симости от времени электроснабжения на основе кор-
реляционного анализа; выбора энергосберегающих 
мероприятий для конкретных условий электроснабже-
ния и экономической целесообразности капитальных 
вложений в энергосбережения. 

Ключевые слова: цены, тарифы, капитальные 
вложения, экономическая эффективность, енергосбе-
режение. 

 

Трохимець О. И. Систематизация факторов влия-
ния на формирование цен на сахар как социальноориен-
тированный продукт питания в Украине. — С. 141. 

В статье выделены и систематизированы основ-
ные факторы влияния на формирование цен на сахар, 
среди которых: располагаемый доход населения, уро-
вень инфляции, уровень безработицы, экспорт, им-
порт, урожайность сахарной свеклы, природно-клима-
тические условия, производство сахара, наличие саха-
роперерабатывающих заводов, материально-техниче-
ское обеспечение предприятий-производителей, нали-
чие предприятий-потребителей, создание искусствен-
ного спроса, государственная политика относительно 
ценообразования, налоговая политика. Обоснована 
степень влияния на формирование цены на сахар каж-
дого из приведенных факторов, показана их взаимоза-
висимость. 

Ключевые слова: социально-ориентированный 
продукт питания, факторы, доход населения, сахар, 
потребление. 

 

Филипишина Л. М., Жувагина И. А. Особенности 
оценки производственного потенциала промышленных 
предприятий. — С. 146. 

Исследованы теоретические аспекты и практиче-
ские предпосылки формирования производственного 
потенциала предприятия. Обоснованы особенности 
оценки производственного потенциала с учетом от-
раслевой специфики. Представлен алгоритм оценки 
производственного потенциала промышленного пред-
приятия. 

Ключевые слова: экономика, предприятие, про-
мышленность, оценка, система, анализ, показатели, 
процесс, этапы, развитие, производственный потен-
циал. 

 

Харазишвили Ю. М. Социо-эколого-экономическое 
развитие регионов с позиций экономической безопасно-
сти (на примере Донецкой области). — С. 149. 

Разработана методология интегральной оценки 
уровня социо-эколого-экономического развития ре-
гионов с позиций экономической безопасности, пре-
дусматривающая сравнение интегральных индексов 
составляющих развития с интегральными пороговыми 
значениями при использовании современных дости-
жений интегральной оценки. Предложен инно-
вационный перечень составляющих и индикаторов,  
проведена идентификация состояния социо-эколого-
экономического развития Донецкой области для оце-
нки важнейших угроз. 

Ключевые слова: социо-эколого-экономическое 
развитие, регионы, экономическая безопасность, ин-
тегральный индекс, угрозы. 

 

Шевченко А. И. Мониторинг транспортной ин-
фраструктуры в обеспечении экономической безопасно-
сти Украины (на примере железнодорожного транс-
порта). — С. 158. 

Определены индикаторы экономической безопа-
сности Украины в сфере железнодорожного транс-
порта в разрезе функциональных составляющих, а 
также порядок их расчёта путём мониторинга транс-
портной инфраструктуры. Предложено определять 
уровень экономической безопасности страны в сфере 
железнодорожного транспорта по методологии инте-
грального оценивания с использованием мультипли-
кативной формы интегрального индекса. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
индикаторы, инфраструктура, интегральный индекс, 
транспорт. 

 

Шелеметьєва Т. В., Маляр Є. М. Формування ме-
ханізму підвищення ефективності діяльності промисло-
вого підприємства. — С. 167. 

У статті досліджено науково-теоретичні особли-
вості формування механізму підвищення ефективності 
діяльності промислового підприємства. Розглянуто 
поняття «механізм» з різних точок зору та його особ-
ливості. Доведено, що при розробці механізму підви-
щення ефективності діяльності промислового підпри-
ємства необхідно враховувати всі фактори, які вплива-
ють на ефективність економічної діяльності. Проана-
лізовано принципи, яких доцільно дотримуватися при 
формуванні системи показників ефективності діяль-
ності підприємства. 

Ключові слова: формування, механізм, економіч-
ний механізм, організаційний механізм, ефективність 
діяльності, підвищення, підприємство. 

 

Шинкарюк О. В., Столяров В. Ф., Островецкий  
В. И. Глобальные и национальные оценки инноваций и ра-
звития человеческого капитала. — С. 171. 

Выделены и систематизированы основные фак-
торы, определяющие формирование потребностей в 
человеческом капитале в инновационной социально-
экономической системе: развитие наукоемких высо-
котехнологичных производств; увеличение доли услуг 
в структуре производства; изменение форм и методов 
ведения хозяйственной деятельности; уровень возна-
граждения за реализацию человеческого капитала; 
влияния государства на экономические процессы; 
особенности инновационного потенциала и структуры 
экономической системы в определенной юрисдикции.   

Уточнены основные направления модернизации 
человеческого капитала в инновационных социально-
экономических системах, которое заключается в сове-
ршенствовании социальных стандартов и социальных 
инструментов на основе сбалансирования интересов 
государства, работодателей, наемных работников, 
профсоюзов и социальной сферы (образование, здра-
воохранение)  для целей обеспечения достойного уро-
вня жизни населения за счет получения адекватных 
трудозатратам доходов, охраны окружающей среды, 
защиты прав человека, содействия равенству и соци-
альной справедливости.   

Ключевые слова: человеческий капитал, инно-
вационная экономика, факторы производства, труд, 
производительность труда, социальная защита. 

 

Юрина Н. А. Деятельность субъектов предприни-
мательства Украины: статистическая составляю-
щая. — С. 182. 

Статья посвящена проведению статистической 
оценки деятельности субъектов предпринимательства  
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Украины для разработки управленческих решений. 
Рассмотрены теоретические основы изучения деятель-
ности субъектов предпринимательства, что позволяет 
охарактеризовать экономическую сущность показате-
лей - основных индикаторов развития этого сектора. 
Проведен анализ структуры количества, численности 
занятых и объемов реализации субъектов предприни- 
мательства. Обосновано, что не смотря на количе-
ственное преобладание малых субъектов предприни-
мательства их доля в численности занятых и объемах 
реализации остается незначительной. Выявлено, что 
процесс развития предпринимательской деятельности 
Украины характеризуется неравномерным распределе-
нием субъектов предпринимательства по видам эконо-
мической деятельности. Охарактеризована специфика 
развития предпринимательства в Украине, что позво-
лило предложить основные направления государ-
ственной поддержки субъектов предпринимательства. 

Ключевые слова: субъекты предпринимательства, 
физические лица и предприятия-субъекты предприни-
мательства, коэффициент Гатева, коэффициент эла-
стичности, направления государственной поддержки. 

 
Якубовский Н. Н., Ляшенко В. И. Модернизация 

экономики промышленных регионов: попытка концепту-
ализации. — С. 188. 

Экономическая природа модернизации в диалек-
тическом измерении определяется прогрессом общес-
тва, изменением его материальной основы - техниче-
ского, технологического, экономического базиса. Ра-
зработка и реализация сценариев структурно-техноло-
гической модернизации промышленных регионов Ук-
раины должна осуществляться в рамках долгосрочной 
стратегии экономического развития страны, где 
промышленная политика должна занять ведущее ме-
сто в устранении структурных диспропорций, стиму-
лировании модернизации, создании новых высокоте-
хнологичных секторов производства. Кроме офи-
циального признания стратегии промышленного раз-
вития и модернизации нужно и законодательно закре-
пить идеологию промышленного развития, как на го-
сударственном, так и на региональном уровнях, что в 
условиях децентрализации создаст благоприятные но-
рмативно-правовые условия для субъектов ведения хо-
зяйства и местной власти в осуществлении модерни-
зационных мероприятий. С этой целью целесообразно 
разработать и принять Закон Украины  «О модерни-
зации промышленных регионов»  с определением 
роли и обязанностей местной власти в индустриаль-
ном развитии собственных территорий. 

Ключевые слова: модернизация, стратегия, за-
кон, развитие, промышленность, регион. 
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ABSTRACTS 
 
Andrushkiv B., Kyrych N., Melnyk L., Pohaidak O. 

Role of education in using of European approaches to the 
sustainable development of economy in the post-conflict pe-
riod. — Р. 3. 

In an article on the general background of Science 
and Education of Ukraine, it is determined their role in 
organizing the use of European approaches to sustainable 
economic development. The paper deals with discovering 
the relationships and interrelation of education, science, 
production and ecology in the public context. On this basis 
the process set trends. Defined and formulated the general 
theoretical and applied principles of prerequisites for-
mation for using the innovative approaches to implement-
ing the state concept of sustainable development in 
Ukraine in accordance with European standards. In the 
paper were proposed the ways of problems solving in the 
sector of education and science in Ukraine in the post-
conflict period. 

Keywords: education, science, sustainable develop-
ment, entrepreneurship, innovative approaches, European 
standards, program, production, economy, the state, post-
conflict period. 

 

Аntonyuk V. Problem of poverty and social risks for de-
velopment of Ukraine. — Р. 6. 

In the article the modern forms of poverty displaying 
are investigational in Ukraine. Systematization of it’s  eco-
nomic, social, institutional reasons is conducted, the anal-
ysis of new factors of poverty, conditioned by a military 
conflict on East of Ukraine is done. The analysis of risks, 
arising up in investigation of distribution of poverty for pos-
sibilities of forming of human potential and for the factors 
of the economy growing is done. Terms and possible ways 
of overcoming of poverty are defined in the context of Eu-
ropean integration of Ukraine. 

Keywords: standard of living, poverty, factors of pov-
erty, measuring of poverty, national line of poverty, profits 
of population, ways of overcoming of poverty. 

 

Vyshnevskyi O. Strategic management problems of so-
cio-economic development of Ukraine taking into account the 
decentralization processes. — Р. 14. 

In the article is shown the problems of strategic man-
agement in Ukraine. None of the classical functions of 
strategic management (planning, implementation, motiva-
tion, control) is performed. The current strategic plan does 
not take into account modern technological trends of de-
velopment, resulting in the deterioration of the economic 
situation. In the context of decentralization the resource 
consolidation opportunities are reduced. However, the 
strategic management system as a tool for enhancement of 
their effective use is not working. Thus, the decentraliza-
tion must take into account the strategic dimension and it 
must harmoniously integrated into the strategic manage-
ment of national development. 

Keywords: strategic management, strategic planning, 
strategy, structure of strategy, decentralization, Ukraine. 

 

Voit S., Kholod S. Activation of the labor creative po-
tential through intellectual capital. — Р. 22. 

The essence of intellectualization of social and eco-
nomic processes as the current economic regularity is sub-
stantiated. It was suggested that a completely new type of 
economic regularity, namely, intellectual capital appears to 

be conflictogen of economic cycle development at me-
solevel. It is proved that the consequence of the mentioned 
tendency is the range of problems for determining the na-
ture of intellectual capital, investigating the mechanism of 
its formation, practical significance and its place as a part 
of labor potential. 

Keywords: intellectualization, conflictogen, me-
solevel, economic regularities, intellectual capital. 

 

Gritsenko S. The digital marketing is a new develop-
ment paradigm of educational clusters in the conditions of 
globalization. — Р. 29. 

The signification of the digital marketing is considered 
in the conditions of globalization. Determination of edu-
cational cluster is given. Advantages of educational cluster 
are certain. Dependence of competitive edges of educa-
tional services is shown on effective application of the dig-
ital marketing. Essence of dual education is exposed within 
the limits of educational clusters. The organizational chart 
of participants of educational cluster is offered.  

Keywords: marketing, dual education, globalization, 
digital technologies, paradigm. 

 

Drachuk Yu. Z., Trushkina N. V. Comparative analysis 
of the industry's innovative capacity in the regions of Ukra-
ine. — Р. 31. 

One of the main directions of the Program of invest-
ment and innovation development in Ukraine and national 
projects identified the development of public-private part-
nerships in industrial regions in attracting different sources 
of capital investment. This is considered the relevance of 
the study. For large-scale modernization projects in key 
sectors of industry in the region are required significant 
investment resources, a powerful source of which could be 
a private business. At present, the business is growing in-
terest to state support, thus reducing the risks of private 
investment, improve the reliability of investment projects 
for credit institutions. The aim of the article is comparative 
analysis of the development of innovative potential of the 
industry from a regional perspective. 

The study was conducted for the 15 regions of 
Ukraine, where the analysis of dynamics of the basic indi-
cators of the innovation and investment development in 
the regions surveyed implemented using statistical meth-
ods: calculation of Spearman's rank correlation coefficient 
and the closeness of the connection between the volumes 
of assimilated capital investments and the cost of scientific 
and technical work. On the basis of the calculation of linear 
Pearson correlation coefficient the level of linear correla-
tion between the amount of capital investments and sales 
of innovative products, as well as between the amount of 
financing of innovative activity and sales of innovative 
products in the Kiev, Zakarpattia and Odessa region level 
appreciated.  

Keywords: innovative development, capital invest-
ment, economic activities, performance, evaluation, re-
gional features, public-private partnership. 

 

Dubnytsky V., Fedulova S. Paradigm of the functioning 
market transformation processes in the regions. — Р. 45. 

In the article the problems of formation and function-
ing justification for a new paradigm of market transfor-
mation processes in the regions has been studied. Also re-
gional development under decentralization of power in 
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Ukraine has been studied. So, in the article it has been 
proved that the state economic policy plays a crucial role 
in the restructuring of national and regional economies. 

Keywords: paradigm, the transformation of regions, 
regional development, decentralization. 

 

Zhikharevich V., Matsiuk N. Solution the routing prob-
lem by modified ant-cellular automaton algorithm. — Р. 49. 

The principal potentiality of using the ant colony op-
timization algorithm in optimizing the vehicle routs in the 
process of products delivery was demonstrated in this re-
search. Solution of this problem will contribute to decrease 
of non-productive resources consumption of enterprises 
and thus — to increase of their competitiveness. To realize 
this model the test example with eight locations-consumers 
of the fright and two transportation means of unlimited 
carrying capacity moving about a certain city was used. 

Keywords: vehicle routing problem, ant colony opti-
mization, multi-agent simulation, cellular automata, opti-
mization. 

 

Zaytsev V. Using intellectual property as a basis for ef-
fective innovation activity and improvement of the competitive 
capacity of enterprises. — Р. 54. 

The article shows the importance of intellectual prop-
erty for enterprises to achieve competitive advantages in 
the world markets under current conditions. The article 
proposes some interpretations of the concept of intellectual 
property and reviews intellectual property rights, as well as 
the legal regulation of these rights in Ukraine. Positive re-
sults of the use of IPR and adverse effects as a result of 
violations of these rights were analyzed. The article shows 
the ways of commercialization of intellectual property 
based on the study of the world experience. The analysis 
made it possible to formulate directions of possible changes 
in Ukraine, aimed at improving the scientific, intellectual, 
and therefore the economic potential of the country. 

Keywords: intellectual property, intellectual property 
rights, commercialization, competitive advantages, poten-
tial of the country. 

 

Ivanov S., Kotov E. Rating of perspectives of neoindus-
trial modernization of industry region. — Р. 61. 

The essence and features of definition "moderniza-
tion" are revealed. The modernization models of industrial 
economical development are substantiated. The rating of 
perspectives of Dnepropetrovsky region economical devel-
opment in context of neoindustrial modernization pro-
cesses. 

Keywords: rating, modernization, development, new 
industrialization, economics, region. 

 

Kravchenko S., Kvilinskyi O. Optimization of innova-
tive project competitiveness in strategic synergy process. —   
Р. 70. 

In the article the problems associated with optimizing 
the competitiveness of projects in strategic synergy process 
is investigated. It is analyzed on the example of the enter-
prise to optimize the impact factor of competitiveness in 
the managerial decision-making. The methods of assessing 
the feasibility of continuing the innovative project. 

Keywords: optimization, competitiveness, innovative 
project, strategy, synergy. 

 

Kucherova G. Tax certificate - financial alternative of 
strategical taxation development on local level. — Р. 78. 

An attempt to ground expediency of introduction in 
an appeal in Ukraine of tax certificates is undertaken in the 
article. For realization the set problem the basic stages of 
development of tax are generalized property different from 
lot land, that confirmed dynamic quality of his transfor-
mations and actualization only in the last few years. Also, 
his fiscal meaningfulness and growing potential are well-
proven. The mechanism of property taxation is analyses in 
the USA and a fundamental difference is educed as com-
pared to Ukraine, that consists in that a home tax on prop-
erty ties down to the indexes of profits of taxpayers, but 
not market value of property. Management mechanism by 
tax debts on a tax on property in the USA is based on the 
use of tax certificates, that allows to municipalities of the 
states maximally rapid to fill their budgets, stimulate tax-
payers to the observance of tax discipline and promote the 
level of liquidity of assets. The mechanism of the use of tax 
certificates is studied in the USA, it is set as a result, that 
an investor that purchased a tax certificate and discharged 
debts  on payment of taxes in a budget takes title to exact 
overdue taxes, fine and percents for ill-timed tax from a 
debtor, the bag of that in the USA can make from 12 %% 
to 36%% annual depending on the state of property, pay-
ment, here the potential profit of investor makes from 4-
7%% from a transaction. Thus, the examined tax certificate 
has considerable potential on forming of additional receiv-
ables of local budgets in Ukraine, therefore requires a fur-
ther study and research. 

Keywords: property tax, lien tax, pledges property tax 
debt, mechanism, management, tax revenues. 

 

Lerner Y. Basic methodological approaches to assessing 
the financial condition of the banking structure. — P. 85. 

The analysis methods for assessing, accounting, valu-
ation, monitoring and ensuring the financial condition of 
the company; based on the analysis developed by the basic 
principles of improving the financial condition of the com-
pany, which represents an opportunity to improve, in ac-
cordance with the statement of the problem and ways of 
approaches to improve the financial condition of the com-
pany. 

Keywords: financial condition, accounting, regula-
tion, control. 

 

Novak I. Social innovation in the labour market: flexi-
bile and precarious employment in Ukraine. — Р. 92. 

The basic preconditions of forming of social innova-
tion in the labor market on transformation of employment 
were analysed. The characteristic of most common in 
Ukraine non-standard forms of employment was done on 
the basis of statistical data and expert estimates. The con-
clusions about the most important risks and features of the 
implementation of social innovations in the labor market 
on transformation of employment in the context of pre-
venting negative effects of precarious employment, provid-
ing flexibility and employment security was made. 

Keywords: social innovations, labour market, non-
standard employment, attracted (borrowed) labour, flexible 
employment, transformation of labour relations.  

 

Оsadcha N., Litovchenko B. The  theory of principles 
as a basis for the formation of self-management. — Р. 98. 

The article is devoted to the complicated evolution 
problems of  self-management using the theory of state and 
rights, stages of maturity. Тhe modern aspects of self-man-
agement in terms of organization theory are analyzed . On 
the base of a strategy and  the theory of self-management 
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in terms of the assumptions made about the relationship of 
self-management of innovative activity and increase the ef-
ficiency of the organization. 

Keywords: self-management, organization, innova-
tion, growth, modern manager’s roles. 

 

Paderin I., Novak E. The mechanism of strategic man-
agement efficiency of small business is the middle region. — 
Р. 106. 

This article explores the theoretical foundations of 
strategic change management for small and medium busi-
nesses and substantiates areas to improve them in terms of 
economic transformation. The result was the assessment of 
the status and problems defined SME industrial region. The 
influence of internal and external factors on the SMEs. Of-
fered effective mechanism for strategic performance man-
agement businesses. 

Keywords: small and medium enterprises, the mech-
anism of strategic management, strategy, industrial region. 

 

Perebyynis V., Fedirets O., Havrysh V. Technical and 
technological support based on the competitiveness of energy 
management. — Р. 110. 

Technical and technological support competitiveness 
must be based on principles of energy management. The 
article proposed indicators for assessing the effectiveness of 
implementation strategies of energy management company. 
By expert survey assessed the impact of state spending en-
ergy on the competitive status of the company, formed ma-
trix SWOT-analysis of the use of energy. 

Keywords: technical and technological support, com-
petitiveness, energy, enterprise, strategy, energy manage-
ment, competitive status. 

 

Pidorycheva I. Modernization of the Economy: Theo-
retical Aspect. — Р. 114. 

The article is devoted to exploring the theoretical fun-
damentals of understanding the nature of the social and 
economic modernization and to the rationale for its role in 
ensuring the sustainable economic development of 
Ukraine. The categorical apparatus and the evolution of 
theoretical ideas on the economic modernization are ana-
lysed. A better understanding of the aims, nature and sig-
nificance of modernization processes is an indispensable 
condition of political decision-making. If we are undertak-
ing on best practices and the experience of other countries, 
which completed a primary upgrading and now are in the 
process of implementing a secondary modernization, any 
attempt to modernize the economy could end up at best, 
nothing, and at the worst — result with the adverse conse-
quences for all the people due to unsuccessfully performed 
transformation.  

At the same time, that we always bear in mind is the 
strategies that have successfully helped developed countries 
today to achieve economic success cannot work in the cur-
rent context of increasing uncertainty and low predictabil-
ity. Definite is only the fact that the path of these countries 
has been for decades, and sometimes centuries, based on 
the formation, protection and development of their dy-
namic sectors of the processing industry, on which, obvi-
ously, we must bet in Ukraine. 

Keywords: modernization, industrialization, modern-
ization theories, economic development, innovation, tech-
nological development. 

 

Serdyuk O. Methodological approaches to the restruc-
turing of state sector coal mining. — Р. 122. 

Analyzed the current program of reforming the coal 
industry, defective program found inconsistencies in the set  
goals, the features of investment projects of restructuring of 
coal mining enterprises, the approach to the formation of 
public-private consortium in restructuring of coal mining 
enterprises, the model of restructuring state enterprise 
"Lvovuhillya" and SE "Volynvuhillya ". 

Keywords: restructuring, coal mining enterprise in-
vestment project consortium concession, function predic-
tion expenses, net present value. 

 

Sydorchuk O. Mechanisms for attracting social re-
sources of civil society in the context of ensuring social security  
of Ukraine. — Р. 129. 

The paper analyzes the existing in Ukraine possibili-
ties of expanding the resource provision of social security 
by attracting social resources of civil society. The expedi-
ency of civil society participation in the provision of social 
security at the national and regional levels is justified. The 
system of basic directions of activity, mechanisms and re-
lated activities aimed at the development and involvement 
of the social resources of civil society to ensure the social 
security of the state and its regions is proposed. 

Кeywords: social resources, social security, institute, 
mechanism, civil society. 

 

Solokha D.  Marketing levers greening export-oriented 
segment sales of products of metallurgical enterprises of 
Ukraine. — Р. 134. 

In work the characteristic of the metallurgical com-
ponent of the export-oriented segment sales of industrial 
enterprises of Ukraine. The author proves the necessity of 
transition to production of environmentally friendly indus-
trial products as the key determinants of output and the 
fixing of domestic producers on the world market, presents 
the system development of such a market. 

Keywords: sales, export, segment, marketing levers, 
market, environmental cleanliness, industry. 

 

Тkаchеnkо А., Bоbrоvnukоvа R. Formation of prices 
and tariffs on electric power and their application for the 
ground of energysaving measures. — Р. 138. 

The pressing questions of formation of prices and tar-
iffs on electric power, estimation of their dynamics and 
direction of increase of enterprise energy efficiency are ex-
amined in the article. The recommendations are worked 
out on the ground of prices and on the basis of normative 
method, estimation of tariffs dynamics depending on time 
of power supply on the basis of cross-correlation analysis; 
choice of energy-saving measures for the concrete terms of 
power supply and financial viability of capital investments 
in to energy-saving. 

Keywords: prices, tariffs, capital investments, eco-
nomic efficiency, energy-saving. 

 

Тrokhimetz О. Systematization of factors  of influence 
on forming of prices on sugar as socialoriented food stuff in 
Ukraine. — Р. 141. 

The main factors influencing the formation of prices 
for sugar are highlighted and systematized in the article. 
They  include: income per capita, inflation rate, unemploy-
ment rate, exports, imports,  harvest of the sugar beet, en-
vironment-and climate conditions, availability of sugar 
production factories, material and technical provision of 
the sugar producers’, availability of the enterprisers-con-
sumers, creation of artificial demand, governmental pricing 
policy, tax policy. The level of influence on the formation 
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of sugar prices of each of these factors is shown and inter-
dependence is observed. 

Keywords: socially-oriented food product, factors, in-
come per capita, sugar, consumption. 

 

Filipishyna L., Zhuvahina I. Features assess product ֺion 
potential of industrial enterprises. — P. 146. 

The theoret ֺical and practical aspects of the prerequi-
sites for the formation of industrial potential of the enter-
prise. Grounded features the evaluation of product ֺion po-
tenti ֺal taking into account industry specifi ֺcs. The algorit ֺhm 
evaluat ֺing the product ֺion potential of industrial enter-
prises. 

Keywords: economy, enterprise, industry, evaluation 
system, analysis, metrics, process, steps, development, 
product ֺion capacit ֺy. 

 

Kharazishvili Y. Socio-ecological-economic develop-
ment of regions from the standpoint of economic security. — 
Р. 149. 

The methodology of the integrated assessment of the 
level of socio-ecological and economic development from 
the standpoint of economic security of the region. This in-
volves a comparison of the integral components of the in-
dex with integral thresholds. It uses the latest achievements 
of integrated assessment. A list of innovative components 
and indicators. Identification of the state of social, ecolog-
ical and economic development of the Donetsk region to 
assess the major threats. 

Keywords: social, ecological and economic develop-
ment of regions, economic security, integral  index, threat.  

 

Shevchenko A. Monitoring of transport infrastructure to 
ensure economic security of Ukraine (for example of railway 
transport). — Р. 158. 

Defined indicators of economic security of Ukraine 
in the sphere of railway transport in the context of func-
tional components, as well as the procedure for their cal-
culation by transport infrastructure monitoring. It is pro-
posed to determine the level of economic security of the 
country in the sphere of railway transport on the method-
ology of the integrated assessment using the multiplicative 
form of the integral index. 

Keywords: economic security, indicators, infrastruc-
ture, integral index, transport. 

 

Shelemetieva T., Malyar Ye. The formation mechanism 
of increase of efficiency of activity of industrial enterprise. — 
Р. 167. 

In the article the scientific and theoretical aspects of 
mechanism to increase the efficiency of the industrial en-
terprise. The concept of mechanism with different points 
of view and its features. It is proved that the development 
of a mechanism to increase the efficiency of industrial en-
terprises must take into account all the factors that affect 
the efficiency of economic activity. It analyzed the princi-
ples of which it is advisable to stick to the formation of a 
system of performance indicators of the industrial enter-
prise. 

Keywords: forming, mechanism, economic mecha-
nism, organizational mechanism, efficiency of activity, in-
crease, enterprise. 

 

Shincaryukc O., Stolyarov V., Ostrovetskyy V. Global 
and national estimates of innovation and human capital de-
velopment. — Р. 171. 

Identified and systematized the main factors deter-
mining the formation of human capital needs in an inno- 
vative socio-economic system: the development of 

knowledge-intensive high-tech industries; increasing the 
share of services in the structure of production; changing 
forms and methods of doing business; the level of remu-
neration for the realization of human capital; state influ-
ence on economic processes; especially the innovative ca-
pacity and structure of the economic system in a particular 
jurisdiction. 

Specified the main directions of modernization of hu-
man capital in innovative social and economic systems, 
which is to improve social standards and social tools on the 
basis of balancing the interests of the state, employers, em-
ployees, trade unions and social services (education, 
health) for the purpose of ensuring a decent standard of 
living for labor costs by obtaining adequate income, envi-
ronmental protection, human rights, the promotion of 
equality and social justice. 

Keywords: human capital, innovation economy, la-
bor, factors of production, productivity, social protection. 

 

Yurina N. The activity of business entities of Ukraine: 
statistical component. — Р. 182. 

The article is devoted to the statistical evaluation of 
activity of business entities of Ukraine for the development 
of management decisions. Theoretical bases of studying of 
activity of subjects of entrepreneurship that allows us to 
characterize the economic substance of the underlying in-
dicators - main indicators of development of this sector. 
An analysis of the structure of number, number of employ-
ees and sales volumes of businesses. It is proved that despite 
the quantitative predominance of small businesses, their 
share in number of employees and sales volumes remained 
low. It is revealed that the process of development of en-
trepreneurial activity of Ukraine is characterized by uneven 
distribution of businesses by type of economic activity. Is 
characterized by specificity of development of entrepre-
neurship in Ukraine, which allowed to propose the main 
directions of state support of business entities. 

Keywords: business entities, individuals businesses and 
businesses, Gatev coefficient, elasticity coefficient, the di-
rections of the state support. 

 

Yakubovskiy М., Lyashenko V. Modernisation of in-
dustrial regions economy: the attempt of conceptualization. — 
Р. 188. 

Economic nature of modernisation in the dialectical 
measuring is determined by progress of society, by the 
change of it’s material basis - technical, technological, eco-
nomic base. Development and realization of scenarios of 
structurally-technological modernisation of industrial re-
gions of Ukraine must come true within the framework of 
long-term strategy of economic development of the coun-
try, where an industrial policy must take the leading place 
in the removal of structural disproportions, stimulation of 
modernisation, creation of new hi-tech sectors of produc-
tion. Except official confession of strategy of industrial de-
velopment and modernisation it is needed and legislatively 
to fasten ideology of industrial development, both on state 
and on regional levels, that in the conditions of decentral-
ization will create favourable normatively-legal terms for 
the subjects of manage and local-authority in realization of 
modernisation measures. To that end it is expedient to 
work out and pass an Act of Ukraine  «About industrial 
regions modernisation» with determination of role and du-
ties of local-authority in industrial development of own ter-
ritories. 

Keywords: modernisation, strategy, law, develop-
ment, industry, region. 
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